
 



 

SVATÝ VALENTÝN 
 

 

Jak všichni víme dne 14.2. se slaví Valentýn neboli svátek 

zamilovaných. Valentýn je svátek lásky mezi páry. O Valentýna je 

zvykem dát svojí milované osobě květiny, sladkosti, dárky a pohlednice 

s tématikou srdce a jiných symbolů lásky. Nejde o nějaké velké dárky, 

jen o něco malého, vyjadřujícího lásku k tomu druhému.  

Připomenutí, že máte někoho rádi, přeci může a musí být i vícekrát do 

roka, ale tenhle svátek 14. února nám připomíná, že jste to možná 

zapomněli říkat dost často. Legenda říká, že tento den začal být známý 

jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius 2., 

vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen 

zasnubovali. Bál 

se, že by chtěli 

zůstat doma u 

svých rodin a nešli 

do boje. Valentýn 

vzdoroval vládci a 

tajně oddával 

mladé páry. Den 

svatého Valentýna pochází z anglosaských zemí. Dost 

lidí hledá původ tohoto svátku v USA, ale to je omyl. V 

České republice má celkem krátkou tradici. Zamilovaní 

lidé začali slavit tento svátek  až  po roce 1989. 

  

Zvyky svatého Valentýna 

Aby si udrželi svou lásku, měli by zamilovaní na svatého Valentýna dodržovat některé zvyky: 

Snídat valentýnský toust s máslem, sypaný skořicovým cukrem.  

Svému miláčkovi potají předat bláznivý dárek překvapí i rozesměje.  

Poslat svému miláčkovi zamilované přáníčko Valentýnku.  

Dárkem obdarovat i své rodiče.  

Svým domácím mazlíčkům uvázat červenou mašli. 

 

Foto: archiv D. Pazderové 

Redaktorka: Denisa Pazderová 

 

POČASÍ SE ZBLÁZNILO 

 

Jak jste si už určitě všimli, počasí není zrovna stálé. Chvíli teplo, chvíli zima. Vypadá to, že neví, co má 

dělat. Už se nedá věřit ani předpovědi, řekne se, že se ochladí a dopadne to tak, že je pomalu dvacet stupňů. 

Ale jsou tu i závažnější věci.  

Jaké mají počasí v jiných zemí:  

http://zena.centrum.cz/bydleni/interiery/clanek.phtml?id=726965
http://zena.centrum.cz/volny-cas/clanek.phtml?id=716391
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a-pacifik/clanek.phtml?id=720878
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/asie-a-pacifik/clanek.phtml?id=720878


Amerika: V New Yorku neustupuje sněhová vánice. Sněhu je stále víc a počet bouraček se taky stupňuje.  

Anglie: V Londýně je stále deštivé počasí. Obyvatelé se obávají záplav.  

Jamajka: Jamajkou se nám přehání větrné počasí. Jsou tam i malá tornáda. Zatím ale žádné škody.  

Globální oteplování:                                                                                                                Jak jste si všimli, 

moc sněhu nám tento rok moc nenapadlo. Je to kvůli globálnímu oteplování. Všechno na planetě se otepluje. 

Oceány atmosféra atd. Globální oteplování způsobuje i tání ledovců a tím pádem vzestup moří a oceánů. Od 

roku 2000 do roku 2010 vzrostla hladina vody o 19 cm. Možná vám to nepřijde hodně, ale představte si, že 

celá naše planeta je pokryta vodou takže celá planeta se zvedla o 19 cm. To už je horší co.  

 

Redaktorka: Natálie Richterová 

 

NA HROMNICE O DEN VÍCE 

 

Na hromnice o den více. Pranostika, která se spojuje s 2. únorem. 

Hromnice jsou křesťanským svátkem. Křesťané ho také nazývají 

Uvedení páně do chrámu. V lidovém křesťanství se na hromnice 

slaví přicházející jaro, ale také byl svátek spojen s ochranou před 

ohněm, bouří a bleskem, jak napovídá jméno. Také se vždy na 

hromnice za okna dávali svíčky takzvané hromničky na ochranu 

domu.  

Na hromnice o den více?:  

O den více se říká, protože si kdysi křesťané mysleli, že jednou za 

čtyři roky hromnice pootočí zemí. Teď už se ale ví, že je to 

přestupný rok.   

Co jsou to hromnice?:  

Hromnice jsou mýtické stvoření v podobě zlých víl, které byli posli bouřek a požárů. Ale také přinášeli jaro.   

Redaktorka: Natálie Richterová 

Zdroj: Google 

 

PRANOSTIKY NA ÚNOR 

 

 

Únorová voda - pro pole škoda. 

Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. 
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží. 

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za 

kamna. 

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med. 

Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá. 

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 

Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.brejle.net/stitek/privilegovany/page/41/&ei=mrPHVNzsK4j3O4XdgYAH&bvm=bv.84349003,d.bGQ&psig=AFQjCNHxqKfw6DoYEZBrEPXoJmwSW77SKw&ust=1422460165951968


Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima. 

Teplý únor - studené jaro, teplé léto. 

Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí. 

Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto. 

Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor 

kožich. 

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli 

neurodí. 

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 

V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí. 

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží. 

V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 

Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé. 

Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda. 

 

Redaktorka: Simona Syková  VII.B 

Zdroj: Google 

Jídelní lístky čeká revoluce. 

 Restaurace budou muset uvádět alergeny v jídlech.

 

Na jídelních lístcích se už brzy objeví informace o nebezpečných 

alergenech, které pokrmy obsahují a které nejčastěji způsobují 

zdravotní problémy. Přísným pravidlům  

se budou muset podřídit všechny podniky, od luxusních restaurací 

až po pouliční prodejce hotdogů či školní jídelny. Jde o největší 

změny v pohostinství od vstupu Česka do EU před 10 lety. 

Povinnost uvádět u všech nabízených jídel, zda obsahují některý  

z nejrozšířenějších alergenů - jako jsou sója, ořechy nebo celer, je 

nejviditelnější novinkou evropských pravidel, která zavádí nový 

zákon o potravinách. 

Co jsou to alergeny v potravinách? 

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není 

lék. 

Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se 

vyvarovat, jedině voda není alergenní. 

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, 

které způsobují  

u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, 

která může vyústit  

až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují 

negativně-jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu. 

Potravinové alergeny, mohou vyvolat všechny alergeny, ale EU specifikovalo  

14 hlavních potenciálních alergenů, (viz barevný plakát vlevo nahoře) které podléhají legislativnímu 

značení. 

Redaktor: Lukáš Ondráček 



 

JARNÍ PRÁZDNINY 

 

Máme za sebou pololetní vysvědčení a s ním spojené jednodenní 

prázdniny. V následujících dnech nás však čekají ještě jarní 

prázdniny. Pro některé je doba zimní dovolené spojená 

s lyžováním nebo snowboardem. Někteří již lyžovat umí, někteří 

se teprve budou učit stát na dvou zrádných „prkýnkách“ nebo 

naopak vyzkouší jiné, a to snowboard. Ať jste již zkušený nebo 

začínající lyžař nebo snowboardista vždy musíte dodržovat 

pravidla na sjezdovce, abyste neohrozili sebe nebo druhé. Předejte 

tak ošklivému úrazu a užijete si dovolenou podle svých představ. 

Na horách se nemusí jen lyžovat, ale dají se podnikat také horské 

tůry, pro ty samozřejmě také platí zásady, které bychom jako 

návštěvních hor měli dodržovat. Je to velmi důležité, protože 

počasí na horách je zrádné a velmi rychle se mění. 

 

10 pravidel pro chování na sjezdovkách 
1. Ohled na ostatní lyžaře 

Každý lyžař nebo snowboardista se musí chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval nikoho jiného. 

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy 

Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na 

kterou vidí. 

Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním 

podmínkám, jakož i hustotě provozu. 

3. Volba jízdní stopy 

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře 

jedoucího před ním. 

4. Předjíždění 

Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne 

předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru. 

5. Vjíždění a rozjíždění 

Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, 

se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro 

ostatní. 

6. Zastavení 

Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat zbytečnému zdržování na úzkých nebo nepřehledných 

místech místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co 

nejrychleji. 

7. Stoupání a sestup 
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě. 

8. Respektování značek 

Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci. 

9. Chování při úrazech 

Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc. 

10. Povinnost prokázat se 

Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník je povinen v případě úrazu prokázat své 

osobní údaje. 

Další užitečná pravidla: 
Vždy mějte s sebou nabitý mobilní telefon (s uloženým číslem pomoci). 



Vždy mějte s sebou kartičku pojištění, cestovní doklad a alespoň nějaké peníze. 

Je bezpečnější lyžovat alespoň v tříčlenné skupině. 

Na horách nepodceňujte počasí, které se může rychle měnit. 

Nepřeceňujte své schopnosti a síly, můžete tím ohrozit sebe i ostatní. 

Pokud máte v hlavě mozek a rádi byste jej využívali i nadále – NOSTE HELMU! 

10 pravidel pro chování na horách 
1. Zjistěte si počasí co nejpřesnější pro danou oblast, třeba na 

Horské službě. Vždy počítejte s tou nejhorší variantou, v horách se 

počasí mění neuvěřitelně rychle. 

2. Naplánujte si trasu a sdělte ji někomu dalšímu. Jestli vyrážíte z 

horské chaty, nechte na sebe spojení se svým jménem, trasou cesty 

a plánovaný příchodem. Když cestou změníte trasu, dejte to 

dotyčným vědět. 

3. Vždy s sebou mějte plně nabitý mobilní telefon. Nejlépe ve 

vodotěsném pouzdře. Mnohokrát již zachránil život. 

4. Dobré je nosit s sebou malou lékárničku. Prodávají se v 

outdoodrových obchodech a jsou už vybavené. 

5. Je dobré nosit sebou mapu a kompas. Mapu používejte v průběhu 

cesty a ne až kdy se ztratíte, na mapě se pak těžko najdete. Případně 

používejte navigační systém GPS. 

6. Rozhodně nezapomeňte na občerstvení - voda, tyčinky či čokoláda, dokáží divy a dodají 

potřebnou energii 

7. Nepodceňte oblečení kvalitní obuv a oblečení, pokud možno z funkčních materiálů.  

8. Když jste na vrcholu je to krásné, ale to nejtěžší máte před sebou, a to sestup. Na konci výletu je 

člověk často unaven a snadno podcení různé situace. 

 

Když dodržíte tyto zásady, určitě se vyhnete úrazu a užijete si báječné prázdniny podle svých představ. 

 

Redaktor: Tomáš Viktora 

Zdroj: Infoglobe, Google 

Pololetní vysvědčení je konečně za námi! Ještě nás čekají od 9. 2. -15. 2. jarní prázdniny. Jarní 

prázdniny trvají zhruba týden. Slovo prázdniny je pojmenování pro období volna na základních, 

střední a vysokých školách. Každé školy mají jarní prázdniny jinak stanoveny. Hlavně také 

záleží na místě, kde má škola sídlo. 

Zde jsou města, které mají prázdniny od 9. 2. -15. 2. Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, 

Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, MOST, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, 

Olomouc, Šumperk, Opava a Jeseníky. Potenciální nebezpečí o jarní prázdniny: Letošní zima se 

trvaleji usadila. A právě proto v tomto období prudce stoupá vznik úrazů. ČSOB (pojišťovna) 

sestavila žebříček šesti nejčastějších úrazů, na něž by si lidé měli dávat pozor. Zde jsou 6 

nejčastějších úrazů: Tržné rány a odřeniny Podvrtnutý kotník Podvrtnuté koleno Pohmožděné 

končetiny Podvrtnutí kloubů horní končetiny 

6 pravidel prevence nejčastějších úrazů: 1- na lyžích/bruslích vždy používejte ochranné 

pomůcky 2- neopouštějte značenou sjezdovku/běžkařskou trať 3- délku běžeckých/sjezdových 

tras volte přiměřeně svým schopnostem 4- při plánování běžecké/turistické trasy berte v potaz 

zkrácený čas denního světla 5- věnujte pozornost technickému stavu svého zimního vybavení 6- 

vyvarujte se konzumace alkoholických nápojů během sportovně-rekreačních aktivit.  

http://www.infoglobe.cz/horska-sluzba/


Redaktorka: Jennifer Lamová

 



 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

 

Ve druhém únorovém týdnu začínají nám, 

mosteckým žákům, očekávané týdenní jarní 

prázdniny. Někteří vyrazí s rodiči či prarodiči za 

sněhem, někteří naopak někam do tepla, ale jsou 

i tací, kteří bohužel odjet nemohou. A pro ně je 

ve městě připraveno spousta příměstských 

táborů. 

Jsou určeny právě dětem, které o prázdninách 

zůstávají ve městě a chtějí si užít príma program 

než prosedět volný čas před monitorem svého 

počítače. 

A přesně takovou zábavu nabízí Centrum 

Radost ve spolupráci s mosteckými skauty. 

Čeká na vás spousta nových kamarádů, zážitků 

a legrace. Hned první den jsou na programu seznamovací hry, batikování a potisk vlastních triček a 

v případě sněhu i bobování. Další den si ti akčnější mohou vybrat návštěvu Laser arény nebo naopak řádění 

v Jungle aréně. Střed týdne je ve znamení výletu, a to na horolezeckou stěnu do Jirkova. Ta je určena jak pro 

začátečníky, tak pro zkušené lezce. V úvodu vás zkušení instruktoři seznámí s výstrojí a zásadami 

bezpečného lezení. A můžete jít na to … užít si další adrenalinový zážitek. Předposlední den bude plný 

koupání a dovádění ve vodě. Návštěvu místního aquadromu ocení jistě každé dítě. A komu se nebude chtít 

závěrem týdne večer domů, tak je možnost přespání v klubovnách. Čeká na vás vyrábění, hry a večerní 

program. Poslední den se přizpůsobuje dětem, program je připraven podle jejich přání. V případě sněhu 

bude velká bobovačka. 

Celý příměstský tábor je zajištěn kvalifikovanými vedoucími s letitými zkušenostmi s pořádáním dětských 

akcí a táborů. Každý den je zajištěn pitný režim a teplý oběd. 

Chtěli byste strávit příjemný týden ve společnosti nových kamarádů a užít si prázdniny?  Neváhejte a 

kontaktujte Alenu Jirákovou na telefonním čísle 608 282 825 nebo na mailu a.jirakova@seznam.cz 

 

Redaktor: Tomáš Viktora 

 

ZÁPIS 

 

 

V pondělí 20. a úterý 21. 1 proběhl na naší škole zápis do 

prvních tříd. Službu dostali na starost zástupci parlamentu. Zápis 

probíhal v pondělí od 14:00 do 18:00 a služby byly rozděleny po 

dvou hodinách. Vždy tři žáci seděli u stolečku před sborovnou a 

posílali rodiče s dětmi do pavilonu prvního stupně. Zde na ně 

mailto:a.jirakova@seznam.cz


čekali další čtyři žáci, kteří je odváděli už 

do tříd za učiteli. V úterý se začínalo už 

ráno v 8:00 do 16:00, opět ve 

dvouhodinových intervalech, tentokrát 

však už nebyl nikdo na prvním stupni, jen 

tři žáci před sborovnou. V pondělí přišlo 

nových žáčků poměrně dost, ale v úterý to 

bylo, jak se předpokládal s menší účastí. 

Redaktorka: Veronika Hauschildová 

 

 

 

 

 

PŘÍJMACÍ ZKOUŠKY 

 

Uběhl rok a letošní deváťáci se opět 

rozhodují, na kterou střední školu 

půjdou a připravují se na přijímačky. 

Ty, co si vybrali obor s talentovými 

zkouškami, je mají za sebou a už 

nejspíš ví, zda jsou přijati. Ostatní, 

které přijímací zkoušky teprve čekají, 

jim můžou jenom závidět. 

Na nějaké otázky ohledně 

přijímacích zkoušek jsme se zeptali 

zástupce ředitele a kariérního 

poradce Mgr. J. Hasila.  

 Viděl jste už, jak budou 

vypadat letošní přijímací testy a 

jestli ano v čem se liší od těch v 

loňském roce? 
Ne, ještě jsem je neviděl. Určitě 

ponesou znaky CERMATu. Deváťáci 

mají možnost si je vyzkoušet na 

„zdrávce“ či na „pajdě“.  

 

 Jsou přijímací zkoušky na 

všech státních středních školách 

stejné? 

Zatím ne. Ověřování jednotných 

přijímacích zkoušek se bude konat jen 

ve školách, které se do pilotního 

ověřování přihlásily. Jinde bude třeba 



pohovor, rozřazení do jazykových skupin či test zručnosti. 

 

 Budou deváťáci zkoušet nějaké 

přípravné testy? 

Tak to určitě. V hodinách českého 

jazyka a matematiky. Jakmile je 

CERMAT uvolní. Jde o to, aby žáci 

pochopili schéma zadání a správně 

přečetli úlohu.  

 

 Jaká byla úspěšnost loňských 

devátých ročníků v přijímačkách na 

naší škole? 

Všichni žáci se dostali tam, kam 

podávali přihlášky. Důležitější je 

vydržet do maturity či výučního listu. 

 

 Máte pro ně nějakou radu ohledně 

přijímaček? 

Vzhledem tomu, že se většina žáků 

rozhoduje na dlouho dopředu či na celý 

život, měl by každý k výběru školy 

přistupovat se vší vážností a 

zodpovědně. Všem přeji šťastné 

vykročení do života tou správnou nohou. 

 

 

 

 

 

Tady jsou nějaké termíny, které je důležité znát pro přijetí na školu: 

30. 01. 2015 – vypsali ředitelé škol podmínky a termíny přijímacího 

řízení 

19. 2. – poslední termín pro odevzdání přihlášky na SŠ třídnímu učiteli 

25. 2. – poslední termín pro odevzdání přihlášky na SŠ zástupci řediteli 

13. 3. – poslední termín pro odeslání přihlášek na SŠ vybrané škole 

15. 4. – řádný termín přijímacích zkoušek 

22. - 30. 4. – výsledky přijímacího řízení na obory bez talentových zkoušek 

14. 5. – náhradní termín přijímacích zkoušek 

- nejpozději do 10 dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení je nutno odevzdat zápisový lístek 

Redaktorka: Karolína Žižková 

 



 

 

 



STOLNÍ HOKEJ 

BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC & TÁHLOVÝ HOKEJ 

CHEMOPLAST & AIR-HOCKEY 
 

StarColor Cup pro brněnského Kučeru 
 

Poprvé v roce 2015 nastoupili k soutěžním 

zápasům billiard-hockeyisté. V domácím 

prostředí na 15.ZŠ v Mostě pořádali turnaj 

StarColor Cup, který byl do Českého poháru 

zařazen jako podnik střední úrovně ČP12. 

Na medailové pozice se ale nikdo z 

mosteckých nedokázal prosadit. Zvítězil 

brněnský Martin Kučera před dvojicí 

stochovských hráčů Tůma a Purket. 

Nejlepším domácím hráčem byl pak na 

pátém místě Matěj Šanoba (BHC StarColor 

Most „B“). Velmi sympatický výkon podal 

jeho oddílový spoluhráč Adam Písařík, který 

s bilancí tří výher a tří remíz obsadil sedmé 

místo. A ze stejného oddílu, tedy 

druholigového BHC StarColor Most „B“, je i 

vítězka kategorie žen Daniela Uherová.  

V tradičně početně zastoupených žákovských 

kategoriích zvítězili Lukáš Michálek (Netopýři 

Most) mezi mladšími žáky a Dominik Tóth (BHC 

4.ZŠ Most) mezi žáky staršími. 

Umístění žáků 15.ZŠ Most: 16. David Tran, 26. 

Dominik Sporer, 28. Libor Troller, 31. Erik 

Piešťanský, 33. David Kučera, 37. Samuel Mikač, 

38. Daniel Sporer 

 

Liga škol – hrajeme o postup do 

finále 
Ve středu 4.února nastoupí náš tým v domácím 

prostředí k oblastnímu kolu 16.ročníku Ligy škol 

v billiard-hockeyi šprtci. První dva celky postoupí 

do celostátního finále, které proběhne na konci 

března v Brně. Bude mezi postupujícími 15.ZŠ 

Most? Držte našemu družstvu palce  

 

Chystá se Czech Open 

 

Ve dnech 8.-10.května 2015 proběhne na naší 

škole nejvýznamnější mezinárodní podnik 

letošní sezóny – Czech Open. V rámci této akce 

se odehrají otevřené turnaje v billiard-hockeyi 

šprtci, air-hockeyi a táhlovém hokeji 

Chemoplast. Zúčastnit se může každý. Trénujte 

na utkání proti českým i zahraničním soupeřům. 

Bližší informace v dalších číslech. 

 



 

KRÁTCE ZE SOUTĚŽÍ 
 První letošní billiard-

hockeyový turnaj nejvyšší kategorie 

ČP36 proběhl v Brně. Zvítězil Martin 

Kučera (SHL SDS Exmost Brno). 

Nejlepším z osmičky mosteckých byl 

na sedmém místě Ondřej Müller (BHC 

StarColor Most). 

 Prvoligový billiard-hockeyový 

tým mění pro letošní sezónu název. 

Bude hrát jako BHC StarColor Most. 

Ve druhé lize pak budou působit BHC 

StarColor „B“ a BHC 4.ZŠ Most. 

Naše družstvo BHC 15.ZŠ Most stejně 

jako loni nastoupí ve 3.lize. 

 

 

 

KAM NA ŠPRTEC 
 středa 4.února 2015        Liga škol – 

oblastní kolo – hraje se na 15.ZŠ 

Most 

 sobota 7.února 2015        1.liga 

družstev – BHC StarColor Most 

hraje proti Stochovu a Modřicím na 

18.ZŠ Most 

 sobota 28.února 2015       

MARIENBERG – Český pohár 

Expres & WTHA Tour Challenger - 

startovné 100 Kč  

 

KAM NA CHEMOPLAST 
 pátek 27.února 2015        MOST 

SVČ – Český pohár „B“ - startovné 

25 Kč  

 

 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 .  

 

 

 

 

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


                                                                                                    

 


