15. ZŠ V MOSTĚ OBDRŽELA CERTIFIKÁT ,
,SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ“
Ve středu 8.10.2014 probíhala na Krajském úřadě v Ústí nad
Labem Konference Sítě mateřských center o.s. pod záštitou Mgr.
Martina Kliky, člena rady Ústeckého kraje – řízení sociálních
věcí.
Na akci se předávala ocenění na krajské úrovni
„Společnost přátelská rodině“. Ocenění převzalo celkem pět
firem a společností,
které
nejlépe
naplnily
poslání
soutěže.
Toto
ocenění
přivezla
pro svou školu zástupkyně ředitelky Základní školy, Most,
J.A.Komenského 474, p.o.
Mgr. Libuše Svobodová. 15. Základní škola v Mostě se tak
přiřadila k mosteckým organizacím a institucí, které toto ocenění
získaly. Stejné ocenění přivezla pro MC Pojďte si k nám hrát
Most rovněž na 15. ZŠ v Mostě Ivana Lhotáková.
Oceněným gratuloval předseda výboru pro sociální věci a zdravotnictví Pavel Csonka a vedoucí
oddělení sociální práce na krajském úřadě Karel Giampoli.
Ivana Lhotáková

NAPSALI O NÁS: V DENÍKU MOSTECKA
Mostečané budou sbírat starý papír, aby pomohli hluché Adélce
Most - V pondělí 6. října začíná na 15. ZŠ v Mostě sběrový týden, kterým chce škola podpořit hluchou žákyni
Adélku Minčákovou. Dívka potřebuje nový přístroj, který jí umožní
slyšet. Do sběru se má zapojit i veřejnost.
„Přemýšleli jsme, jakým způsobem bychom také mohli přispět ke
koupi přístroje a domluvili jsme se na sběrové akci,“ sdělila Lucie
Dachová, vedoucí školního klubu. Celý říjen bude 15. ZŠ
sbírat papír a získanou hotovost za sběr předá Adélce a její mamince.
„Pokud by nás chtěl někdo z veřejnosti podpořit a přispět na tuto věc,
může v týdnu od 6. do 10. října přijít každé ráno od 7.20 do 7.50 hodin
na naši školu a přinést alespoň dvě kila starého papíru,“ uvedla
Dachová.
Škola pak bude ještě v akci po sběrovém týdnu pokračovat. Každý
bude moci každé pondělí ve stejnou hodinu navštívit školní sběrnu a papír předat. „Doufáme, že se nám touto
akcí podaří sebrat co nejvíce kil, a tak pomoci Adélce k novému přístroji,“ dodala Dachová. V Mostě v září
začala veřejná sbírka na pomoc Adélce a vzniklo konto. Přispívat lze i do pokladniček - jedna z nich je
v přízemí radnice. Více o Adélce najdete zde a zde.
Autor: Martin Vokurka
Založeno bylo také veřejné konto 2400645296/2010, na které lidé mohou posílat své příspěvky.
Mostecké listy
Sběr pro Adélku 5.10.2014

V pondělí 6. října odstartuje na základní škole v ulici J.
A.Komenského (15. ZŠ) sběrový týden, kterým chceme podpořit
Adélku Minčákovou. Tato dívka chodí na naši školu a potřebuje
nový přístroj, který jí umožní slyšet.
Celý říjen budeme sbírat papír a získanou hotovost za tento sběr
předáme Adélce a její mamince. Pokud by nás chtěl někdo
z veřejnosti podpořit a zapojit se do naší akce, může v týdnu od
6. do 10. října přijít každé ráno od 7:20 do 7:50 hodin na naši
školu a přinést alespoň dva kilogramy starého papíru. Pak ještě
budeme po sběrovém týdnu pokračovat a každý, kdo to nestihne,
může každé pondělí ve stejnou hodinu navštívit naši sběrnu. Doufáme, že se nám touto akcí podaří sebrat co
nejvíce papíru a pomoci takAdélce k novému přístroji.
Lucie Dachová

NOVÁ NADĚJE

Adélka potřebuje nový přístroj, aby mohla slyšet. Tento přístroj je moc drahý a Adélky maminka si to nemůže
dovolit. Proto škola dělá sběr papíru, aby výdělek šel na Adélky přístroj. Každý žák by mohl přispět alespoň
dva kilogramy.
Je žákyně šesté třídy, je neslyšící. Zeptali jsme se Adélky a její paní asistentky.
První rozhovor jsme připravily s asistentkou Adélky.
Jak se vám líbí pracovat s Adélkou?
-Někdy je to náročné, ale o to více mě těší pokrok .
Je dobře, že s Adélkou máme jednu místnost pro sebe, abychom měly klid na
učení. Ale občas odcházíme do jiných tříd, kde se Adélka učí i s jinými dětmi.
Jaké používáte metody?
-Stálé opakování a učení hrou.
Baví vás tahle práce?
-Jasně že baví.
Jak dlouho tu pracujete?
-Od února loňského školního roku.
Druhý rozhovor jsme si udělali s Adélkou.
Baví tě škola?
-Jo a baví mě hry, které hraju s paní asistentkou.
Co tě baví nejvíce z předmětů?
-Nejvíce mě baví přírodověda.
Adélka má momentálně největší radost ze své narozené sestřenice.

Redaktorky: Simona Syková a Jenny Lamová

EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU 2015 – MOST HOSTIL
HISTORICKY PRVNÍ SKAUTSKOU OLYMPIÁDU
První srpnový víkend patřil skautům. Do severočeského Mostu se sjelo na tři stovky malých i velkých skautů ze
všech koutů republiky. Důvod byl jediný. Konala se tu historicky první skautská olympiáda pro nejmladší
kategorii skautů a skautek - vlčata a světlušky, věkové kategorie 6-11 let.
Dorazily oddíly z Olomouce, Staříče (okr. Frýdek Místek), Pardubic,
Včelnice
(okr. Jindřichův Hradec), Vimperku, Prahy, či Mladé Boleslavi.
Samozřejmě své zástupce tu měl také Ústecký kraj. Nechyběli Tepličtí,
Chomutovští, Lounští a samozřejmě Mostečtí skautští sportovci. U
takovéto velké akce je nezbytný také servis tým čítající na 60 pomocníků.
Víkendovým „domovem“ se skautům stala mostecká 18.ZŠ. Své síly pak měřili ve sportovním areálu Benedikt,
na atletickém ovále zmiňované 18.ZŠ a v bazéně místního Dětského domova. Hlavní náplní tohoto skautského
klání byly atletické disciplíny – sprint, dálkový běh, hod či skok do dálky, plavecké štafety a kolektivní sporty
jako je – florbal, fotbal a fresbee. Ve městě se tak uskutečnila jedna z prvních akcí souvisejících se ziskem
titulu „Evropské město sportu 2015.“
V pátek 3.10. vypukl na Benediktu velký zahajovací ceremoniál. Ve večerních hodinách dorazila na místo
konání olympijská štafeta a byl zapálen „pravý“ olympijský oheň. Nechyběla ani olympijská vlajka, která vlála
po celou dobu konání her. Páteční večer byl spojený s představením všech účastníků (oddílů), kterým provázel
známý mostecký moderátor Vlasta Vébr.
V sobotu patřil Benedikt nejen skautům, ale i široké veřejnosti. „Skautské (nejen sportovní) odpoledne“, tak se
jmenoval program pro všechny děti a jejich rodiče. Byla zde připravena sportovně - vědomostní stezka
doplněná rukodělkami. K dispozici byl lanový park, lezecká síť, trampolína, o doprovodný program se postarali
hasiči s ukázkami jejich práce či výcvik psů.
Vrcholem celé skautské olympiády bylo předávání medailí a pohárů vítězům v jednotlivých disciplínách. To
proběhlo v sobotu v podvečer za účasti mosteckých házenkářek – Černých andělů. Po náročném sportovním dni
na účastníky čekal odpočinek. Zábavný večer zahájilo Docela velké divadlo Litvínov s pohádkou O pejskovi a
kočičce. Celý program moderoval Pavel Nový, na všechny zúčastněné čekalo kouzelnické vystoupení,
tancování nebo ohňová show.
Sobotním večerem olympiáda neskončila. Účastníci,
kteří nepospíchali v neděli domů, mohli ještě využít
další doprovodný program. Každý si jej mohl užít po
svém. V nabídce nechyběla návštěva Planetária, kina,
hraní šprtce, vyrábění a kdo chtěl, mohl si zahrát
„bojovou“ hru na Benediktu.
Text: Tomáš Viktora
Foto: Petra Černá – Skauti Most

SAMETOVÁ REVOLUCE
17. listopad 1989 byl pro naše rodiče důležitou životní etapou. Jako studenti navštěvovali gymnázia, střední
školy i učiliště. Když se z rozhlasu, novin a televize dozvěděli o důsledku demonstrace studentů v Praze,
nemohli uvěřit zásahu státní bezpečnosti proti neozbrojenému lidu. Celý národ se postupně spojil a skoro
všichni měli stejný cíl. Svobodně bez obav žít a pracovat ve svobodné zemi.
Revoluce se označuje názvem „sametová revoluce“ pro svůj
nenásilný charakter, kdy pro převzetí moci nebylo potřeba
použít násilí či ozbrojeného boje. Vyjma událostí ze 17.
listopadu, kdy byli studenti napadeni Veřejnou bezpečností,
byla revoluce provedena bez násilí a během státního převratu
nebyl zmařen jediný život.
Název SAMETOVÁ REVOLUCE vymyslel český novinář, od
kterého se rychle dostal do zahraničních médií a následně i do
Československa, kde byl rychle přijat.
Redaktor: Lukáš Ondráček
Zdroj: Wikipedie

BESEDA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU S PANEM
RYBÁKEM
Ve středu 8. října besedovali starší parlamentáři s panem Ing. Rybákem.
Neptali jsme se ovšem na věci vztahující se jen ke škole a učení. Otázky od nás,
spolužáků a rodičů se vztahovaly k nadcházejícím volbám. Pan Rybák letos
kandiduje při komunálních volbách na poslance města Mostu. Při diskuzi
odpovídal i na ne vždy příjemné otázky, ale vždy přímo. Nekličkoval. U
některých věcí jsme si ověřili své informace, ale také jsme se dozvěděli mnoho
nového. Parlamentáři budou informovat své spolužáky v kmenových třídách..
Zajímalo nás například proč se lidé rozhodnou kandidovat…apod. Řekl nám,
že největší jeho priorita je sport. Jak jsme si sami mohli povšimnout, pan učitel
Rybák trénuje atletiku a celkově má
sport nejradši. Ptali jsme se, jestli
zůstane na naší škole a bude nadále učit
tělocvik. Odpověděl že ano, a tak nám
všem spadl kámen ze srdce, protože pan Rybák je skvělý tělocvikář a
nejen studenti- sportovci si velice váží, že učí právě na naší základní
škole. Také nám odpověděl na otázku: co pro nás (školáky) může
udělat. Slíbil nám, že pokud bude zvolen, udělá vše pro to, aby rozvoj
škol v Mostě byl co největší. Při další diskuzi nám také řekl, že by
chtěl např. kvalitnější zabezpečení parkovišť. Až budete číst tento

článek, bude rozhodnuto-bude po volbách. Tentokrát rozhodovali naši rodiče, jednou budeme s nimi
rozhodovat i my.
Dopisovatelé parlamentu: Sára Třísková, Barbora Bienebergová, Blanka Hoffmanová a Denisa Bláhová

ŠKOLNÍ PARLAMENT A VOLBY

Jak všichni víme, parlament a volby patří skoro k sobě. Školní parlament nemůže zůstat pozadu. A tak se starší
parlamentáři vydali v pátek 10. 10. kolem 12 hodiny do hlasovací místnosti. Byli jsme tam o pátou vyučovací
hodinu a tím pádem tam ještě nikdo nebyl, dokonce ani volební komise. Na začátku jsme si před sborovnou
řekli základní informace o volbách. Hlavně co by měl volič vědět než
půjde volit, a poté jsme se vydali do jedné z volebních místností na
naší škole. Vyzkoušeli jsme si jaké to je být volič a jak se pohybovat,
co předkládat ve volební místnosti. Zkusili jsme si i práci volebního
komisaře, předsedy volební komise apod. Paní zástupkyně Svobodová
nám všem sdělila informace potřebné k volbám, aby byly naše hlasy
platné. Dokonce nám vše i ukázala, abychom nebyli vykulení až
k volbám půjdeme. Pak jsme si to vyzkoušeli všichni. Parlamenťákům
naší základní školy se to velmi líbilo. Určitě by chtěli, aby jim bylo už
18 let a mohli ovlivnit výsledky voleb. Koho volit jsme se ale nedozvěděli. Každý sám se musí v dospělosti
rozhodnout. Aby jste nebyli pozadu vy, obecně a stručně vám povíme jak takové hlasování probíhá, určitě vás
to zajímá stejně jako nás. Než přijdete do volební místnosti, bylo
by dobré si doma v klidu zvolit stranu nebo kandidáty co chcete
volit a dát jim křížek. Jak víme, hlasovací lístek není zrovna malý.
Jakmile vstoupíte do místnosti, váš směr se ubere k volební
komisi. Ovšem musíme jít podle abecedního pořadí vašeho
příjmení. Po předložení průkazu totožnosti vám komise předá
obálku a poté musíte jít za plentu. Tam dáte vyplněný volební
lístek do obálky a pak už jen zbývá hodit obálku do urny. Jakmile
jsme tohle splnili, máme odvoleno a čekáme jak volby dopadnou.
Když máte zdravotní problémy, zástupci volební komise za vámi na požádání přijdou s přenosnou urnou. Ty
hlasy se samozřejmě přičítají. Tak co? Zvládnete to ?
Dopisovatelé parlamentu: Sára Třísková, Barbora Bienebergová, Blanka Hoffmanová a Denisa Bláhová

DUŠIČKY

Vzpomínka na všechny zesnulé. Památka všech věrných zemřelých či lidově dušičky, která připadá na 2.
Listopadu, je v římskokatolické církvi dnem liturgického roku, kdy se církev, modlí za zemřelé. Podoba
dnešních Dušiček je téměř všude stejná. Vzpomínáme na zemřelé, navštěvujeme jejich hroby, zdobíme je
květinami a věnečky, zapalujeme svíčky. Zapalování svíčky je jedním z tradičních zvyků. Svátek mrtvých se už
v křesťanském světě slaví od 10. století. Ke svátku zemřelých se vztahovala a vztahuje řada lidových zvyků a
pověr. Dříve se v podvečer Dušiček sešla celá rodina a naplnila lampu máslem, aby si tak duše mohly potřít
spáleniny. Blízcí lidé se večer napili studeného mléka, aby tím své duše ochladily. Na svátky všech svatých a

dušiček se dříve doma peklo zvláštní pečivo zvané dušičky. Těmi byli obdarováni žebráci, pocestní a chudí lidé
v obci. V některých částech Čech se pekly všesvaté rohlíky a dušičky, ty byly oproti tradičnímu pečivu větší.
Jako všechny tradice, i Dušičky mají svůj příběh. Prý v tento den mohly duše zpátky na svět. Podle toho, jaký
byl jejich pozemský život, mohly živým pomáhat, ale i odplácet těm, kteří jim za života ubližovali. Zapalování
svíčky je jedním z tradičních zvyků. Dle pověry měl oheň duším pomoci najít cestu zpět k živým.
Historie: Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých. Svátek Všech svatých se slaví v dnech, kdy
Keltové oslavovali konec roku, svátek Samhaim v noci z 31. října na 1. listopadu. Samhain byl Kelty vnímán
jako doba, kdy se propojí hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas
vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. Může dojít k setkávání živých a mrtvých, světlem
živí ukazují cestu mrtvým. Tradice v tento den zapalovat ohně a svíčky pochází od Keltů i Slovanů, kteří věřili,
že oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit pořed zlými a potměšilými duchy. Tradici se jinak říká Halloween.
Redaktorka: Denisa Pazderová

PŘESPOLNÍ BĚH

Ve čtvrtek 2. října proběhl na Hipodromu v Mostě každoroční přespolní běh. Zúčastnilo se mnoho škol z Mostu
i Litvínova včetně té naší. Závod se dělil do šesti kategorií - mladší žáci a mladší žákyně, kteří běželi 1500
metrů, starší žáci běželi 2000 metrů, starší žákyně 1500 metrů, dorostenci 3000 metrů a dorostenky 2000 metrů.
Z naší školy bylo vybráno 20 žáků, kteří v doprovodu paní
učitelky Schererové a pana učitele Rybáka byli reprezentovat
naší školu. Na třetím místě se od nás umístili dívky, které
běžely za mladší žákyně ve složení Barbora Bednaříková,
Jeniffer Lamová, Klára Krásná a Kristýna Ehimovová.
Nejlépe z nich doběhla Bára, se kterou jsem udělala rozhovor.
Kolikátá si ve své kategorii doběhla?
-Ve své kategorii 2001-2002 jsem doběhla 4. asi z 67.
Jsi se svým výsledkem spokojená?
-Ano jsem a moc.
Čekala jsi, že dopadneš tak dobře?
-Ne, to jsem opravdu nečekala.
Přišel ti ten běh náročný?
-Ani ne, na trénincích běháme to samé a někdy dokonce i víc.
Jakému sportu se věnuješ?
-Chodím na atletiku, tanec a teď v září jsem skončila s plaváním. Plavala jsem 7 let.
Běháš tak dobře i krátké vzdálenosti?
-Ano, teda aspoň myslím. Myslí si to i mí kamarádi.
Baví tě běhat?
-Baví, dřív jsem se běhání věnovala, ale kvůli plavání jsem přestala.
Redaktorka: Karolína Žižková

ROZHOVOR S PANÍ ŘEDITELKOU
Pro toto číslo časopisu jsme se rozhodli vyzpovídat p. ředitelku, která vede naší školu už několik let.
Jak dlouho
pracujete na
15.ZŠ v Mostě ?
-Na 15.ZŠ od
roku 1991.
Baví vás být
hlavou školy?
-Ano baví, kdyby
mně nebavil, tak
bych ji nedělala.
Kdy se bude
dokončovat
zateplování
školy?
-Až rozhodne
městská rada.
Kdy bude
dokončena
výměna oken?
-Je to podobné
jako se
zateplováním.
Každý rok požadujeme souhlas.
Do prvních tříd jde o hodně prvňáčků více, než odejde deváťáků. Bude tedy pro prvňáčky místo?
-Ano, místo pro prvňáčky bude.
Platí to i o skříňkách?
-Zatím ano, kdysi když nebyl dostatek skříněk, tak se dělili dva žáci o jednu skříňku.
Je naše škola zapojena do nějakých významných projektů?
-Ano, škola je zapojena asi do 8 projektů. Jedním z nich je projekt Výzva 51.
Jaký mají dopad na naši školu?
-Většinou je to nějaká finanční odměna, nebo bezplatné výlety atd.
Proběhnou v tomto školním roce nějaké rekonstrukce učeben?
-Ano, největší z nich bude rekonstrukce počítačové učebny. Jinak se všechny učebny postupně rekonstruují, ale
je to velmi pomalé a je to otázka peněz.
Bude tu něco jako bývalé informační centrum?
-Ano, bude to součástí klubu a přístupné ve volném čase.
Redaktor: Petr Kuchařík

ROZHOVOR S JANEM VRTIŠKOUNOVÁ POČÍTAČOVÁ UČEBNA
Kolik bude nová učebna stát peněz?
-Přibližně 200 000kč
Kdy přestavba začne?
-Až proběhne výběrové řízení
Kdy skončí?
-Ještě v tomto roce
Jaký druh počítače se
koupí do učebny?
-Lenovo All in C540 23"
s vlastní grafikou, 1TB
místa na hard disku, USB
port, mechanika +
nová klávesnice a myš
Budou v počítači nějaké
nové programy?
-CorelDraw X7,
CorelPhotopain X7,
Microsoft (Word, Excel,
Powerpoint), Gogole
chrome
Budou nějaké další
změny?
-Nové stoly a v první počítačové učebně by se časem , měly měnit židle.
Jaký bude operační systém?
-Windows 8.1
Kolik bude nových počítačů?
-Ještě se to neví přesně ale kolem 16 nových počítačů
Další informace o počítači:
-USB 3.0 – rychlejší propojení mezi počítačem a jiným
zařízením
-Automatické zálohování a synchronizaci dat v rámci celé
organizace, a zároveň umožňuje přístup z více
zařízení. Data jsou šifrována na převodu pro další úroveň
zabezpečení
-Dynamic Brightness System automaticky nastavuje jas
displeje pro optimální úrovni v závislosti na úrovni
okolního osvětlení, zatímco Eye Distance System chrání
vaše oči z kmene nebo poškození tím, že vypouští varovný signál, když jste příliš blízko displeje.
-Hmotnost: 8,5 kg
Redaktor: Petrásek Tomáš

ROZHOVOR S PANÍ UČITELKOU KASTNEROVOU

Pro třídu 9.B je čtvrtým rokem nejen třídní učitelkou, ale taky druhou mámou a výbornou oporou při výběru
středních škol a podobně. Ano, řeč je o paní učitelce Kastnerové. Udělala jsem s ní rozhovor s pár otázkami ze
života.
Baví vás práce učitelky?
-Práce učitelky mě baví, kdyby mě nebavila, tak bych jí určitě nedělala.
Čím jste chtěla být jako malá?
-Chtěla jsem být paní doktorka, ale pohled na krev se mi moc nelíbí.
Který předmět učíte nejraději?
- Nejraději učím český jazyk a dějepis. Každý má něco do sebe.
Jaký je pro Vás Váš nejlepší životní úspěch?
-Asi to, že jsem byla před rokem zvolena jako nejlepší učitelka z našeho školního sboru.
Jak dlouho už učíte na 15. ZŠ?
-Začala jsem tu učit v roce 1991 nebo 1992.
Řídíte se nějaký mottem? A jestli ano, jaké je to motto?
- „Co mě nezabije, to mě posílí.“
Redaktorka: Veronika Hauschildová

SUBJEKTIBNĚ ZABARVENÝ POPIS - LÍČENÍ

MÁ POSTEL
Když se řekne slovo postel, spousta lidí
si vybaví pár prken stlučených k sobě.
Místo, kam se večer ukládají ke spánku,
aby nabrali sílu do dalšího dne. U mě ale
slovo postel vyvolává pocit bezpečí a
bezmezné svobody
Protože je má postel vysoká přes metr a
půl, připadám si na ní jako v nedobytné
pevnosti, kam ani ty největší problémy
nemají šanci proniknout. Postel je
kouzelné místo splněných přání a
nekonečných možností, což si většina
z nás neuvědomuje. Stačí na pár minut
zavřít oči a rázem se stanete slavnou a

bohatou osobností, oblíbenou postavou z pohádek nebo ptákem, který si bezstarostně poletuje v oblacích, jako
kdyby žádný svět pod ním nikdy neexistoval. Občas se ale krásný sen změní v noční můru jako z
„Hičkokových“ hororů, v tu chvíli se probudím, rozhlédnu se kolem sebe, a i když je všude hrůzu nahánějící
tma, tak si uvědomím, že jsem na své pevnosti obklopená plyšovými ochránci a po krk přikrytá kouzelnou
peřinou, která mě obklopuje ze všech stran. Najednou jako kdyby všechny příšery ztratily svou moc. Ovšem
jediná příšera, kterou ani moje kouzelná peřina nezastaví je budík! Když slyším ten neodbytný křiklavý zvuk,
všechny sny se rozplynou a já se vracím zpět do reality. Sice jsem pořád na své měkké posteli, ale vím, že se
blíží chvíle, kdy ji opustím.
Jediné, co mě uklidňuje, je to, že se večer znovu vrátím do své postele a prožiju v ní nové a možná i lepší
dobrodružství.
Vypracovala Tereza Čekelová IX.A

STOLNÍ HOKEJ
BILLIARD-HOCKEY ŠPRTEC & TÁHLOVÝ HOKEJ
CHEMOPLAST
& AIR-HOCKEY
V Mostě se hrál Chemoplast, šprtec v Meziboří
Vrchol sezóny, mistrovství republiky jednotlivců, se stolním
hokejistům nezadržitelně blíží. A hráči a hráčky z Mostecka mají
letos o zvýšenou motivaci v kvalifikačních bojích postaráno.
Billiard-hockeyový šampionát totiž proběhne na Hoře Svaté
Kateřiny, o chemoplastové a air-hockeyové tituly se bude hrát na
15.ZŠ v Mostě.
A jednu z posledních možností bodovat v Českém poháru v
táhlovém hokeji Chemoplast měli zájemci o start na MČR při
Poháru AB Stain. Z bojů, které hostilo Středisko volného času Most,
vyšel vítězně Milan Hulínský z Příbrami a zajistil si tak celkové
vítězství v Českém poháru. Druhé místo vybojoval mostecký Ondřej
Černý (Černí Zlobři). Také prvenství v kategoriích junioři a ženy zůstala
domácím díky Martinu Laštůvkovi (Black Sharks Most) a Kateřině Doležalové
(Lejdýs Most). Celkové prvenství v Českém poháru juniorů nakonec letos patří
Martinu Laštůvkovi, v kategorii žen jej doplňuje Karolína Sládková.
V mezibořské základní škole se pak utkali vyznavači billiard-hockeye šprtce o
tradiční Pohár města Meziboří. A nečekaným vítězem se zde stal Ondřej Frýba
(SHL StarColor Litvínov). S bilancí tří výher a tří remíz obsadil bronzový
stupínek Kamil Blažek (BHC AB Stain Most). Mezi dva severočeské hráče se na
druhé místo vklínil Jan Mužík ze Sokola Stochov-Pečky. Domácí bodovali díky
Janu Parákovi (KSH StarColor Meziboří), který bral za celkové jedenácté místo
pohár pro nejlepšího mladšího žáka. Další dvě trofeje si z Meziboří odvezli
mostečtí, konkrétně Valentina Grimmová (Real Draci 18.ZŠ Most) a starší žák
Jakub Fabry (BHC 4.ZŠ Most).
Výsledky – medailisté a žáci 15.ZŠ Most:

Pohár AB STAIN – táhlový hokej Chemoplast – Český pohár „A“ – SVČ Most: 1. Milan Hulínský (RHC
Tigers Příbram), 2. Ondřej Černý (Černí Zlobři), 3. Lukáš Hulínský (Black Sharks Most), 4. Martin
Laštůvka, …, 7. Lukáš Doležal, …, 13. Karolína Sládková, …, 16. Jakub Sládek (všichni Black Sharks Most)
Pohár města Meziboří – billiard-hockey šprtec – Český pohár ČP12 – ZŠ Meziboří: 1. Ondřej Frýba (SHL
StarColor Litvínov), 2. Jan Mužík (Sokol Stochov-Pečky), 3. Kamil Blažek (BHC AB STAIN Most), …, 26.
Vojtěch Balšán, …, 33. Daniel Havel (oba BHC 15.ZŠ Most)
Stolní hokejisté hráli 24 hodin
Loni obnovená tradice čtyřiadvacetihodinového turnaje ve stolním
hokeji se dobře ujala. Nad šprtcovými, air-hockeyovými i
chemoplastovými stoly se tak opět střídaly desítky hráčů.
Nejvytrvalejším účastníkem byl mostecký hráč Karel Kraček, který
nastoupil ve všech vypsaných disciplínách a odehrál nejvíce zápasů.
Kromě toho si ze šprtcové části odnesl druhé místo za celkové pořadí a
trofej pro nejlepšího střelce. Vítězem šprtcového turnaj se stal Adam
Písařík (Gymnázium Most).
Ze dvou vložených turnajů v táhlovém hokeji Chemoplast patřil ten
večerní domácím díky Janu Kusému (Black Sharks Most). Vítěznou
trofej z ranního si pak odvezl do Příbrami Milan Hulínský. Rychlé ruce
ukázal Jan Kusý také při air-hockeyi a připsal si prvenství i v této disciplíně.
Na organizaci akce se podílelo SVČ Most, 15.ZŠ Most, Europe Direct Most a finančně ji podpořilo město Most.
24 HODIN STOLNÍHO HOKEJE – VÝSLEDKY (medailisté & žáci 15.ZŠ Most)
•
Billiard-hockey šprtec – Český pohár Expres: 1. Adam Písařík (Gymnázium Most), 2. Karel Kraček
(BHC AB STAIN Most „B“), 3. Ondřej Frýba (SHL StarColor Litvínov), …, 8. Šimon Jandečka, 9. Adam
Berky, 10. Vojtěch Balšán, 11. David Kučera, 12. Lukáš Havlák, 13. Jakub Svoboda, …, 15. Ladislav Brom, 16.
Antonín Strauss, 17. Dominik Matoušek, …, 21. Radek Brániš, 22.
Erik Piešťanský, 23. Dominik Korf, 24. Libor Troller (všichni BHC
15.ZŠ Most)
•
Táhlový hokej Chemoplast (večerní turnaj) – Český pohár: 1.
Jan Kusý, 2. Lukáš Doležal (oba Black Sharks Most), 3. Jaromír Foltýn
Sen. (Fighting Saints Pečky), 4. Martin Laštůvka, …, 6. Karolína
Sládková, …, 13. Jakub Sládek (všichni Black Sharks Most), 15.
Vojtěch Balšán (15.ZŠ Most)
•
Táhlový
hokej
Chemoplast (ranní turnaj) – Český pohár: 1. Milan Hulínský (RHC
Tigers Příbram), 2. Lukáš Doležal, 3. Martin Laštůvka, 4. Karolína
Sládková, …, 13. Jakub Sládek (všichni Black Sharks Most), 14.
Šimon Jandečka (15.ZŠ Most)
•
Air-hockey – Český pohár: 1. Jan Kusý (Black Sharks Most), 2.
Alena Laštůvková (Lejdýs Most), 3. Milan Hendrych, …, 5. Lukáš
Doležal (oba Black Sharks Most), 6. Karolína Sládková (Lejdýs
Most), …, 8. Jakub Sládek, 9. Martin Laštůvka (oba Black Sharks
Most)
BHC 15.ZŠ Most v čele třetí ligy

V říjnové kole 3.ligy družstev billiard-hockeye se
sice týmu BHC 15.ZŠ Most příliš nedařilo – v pěti
zápasech získal jen dva body – i nadále se udržel
v čele tabulky. S předstihem si tak zajistil postup do
finále o Severočeský třetiligový pohár.
•
StarColor 3.liga družstev – sk.Čechy –
výsledky 6.kola: Manver Pečky – Real Draci 18.ZŠ
Most 8:0, BHC 15.ZŠ Most – BHC 4.ZŠ Most 1:6,
2:7, Manver Pečky – BHC 15.ZŠ Most 8:1, 8:1,
Klub dětí Most – Real Draci 18.ZŠ Most 5:3, Real
Draci 18.ZŠ Most – BHC 15.ZŠ Most 2:7, Manver
Pečky – BHC 4.ZŠ Most 7:1
•
StarColor 3.liga družstev – sk.Čechy –
tabulka po 6.kole: 1. BHC 15.ZŠ Most - 20 bodů /
23 zápasů, 2. BHC 4.ZŠ Most – 16/10, 3. Klub dětí
Most – 14/12, 4. Manver Pečky – 12/6, 5. Real Draci
18.ZŠ Most – 10/14, 6. Bufet ze z Plzně - 6/3, 7.
BHC Vršovice – 6/6, 8. BHC Radošovice – 4/3, 9.
Gentlemen Most – 4/6, 10. Husot Strakonice – 2/2,
11. ZŠ Luštěnice – 2/2, 12. Netopýři Most – 2/6, 13.
Black Sharks Most – 0/1, 14. KSH ZŠ Meziboří –
0/4
KRÁTCE ZE SOUTĚŽÍ
 Tým 8.ZŠ Most vybojoval v Senici ve Schools Challenger v billiard-hockeyi bronz.
 V konečném hodnocení WTHA Tour 2014 v billiard-hockeyi šprtci zvítězili mostečtí ve dvou ze čtyř
vypsaných kategorií. Prvenství slaví v kategorii žen díky Pavle Mišíkové (Real Draci 18.ZŠ Most) a
mužů, v níž zvítězil Jakub Hasil (BHC AB STAIN Most).
 Páté kolo druhé ligy družstev billiard-hockeye hostil BHC AB STAIN Most „B“ v tělocvičně 15.ZŠ
Most. Ze zápasů proti Litvínovu, Meziboří, ESH Praha a Stochovu „B“ získal dva body a v šestičlenné
tabulce mu patří páté místo.
KAM NA ŠPRTEC
 středa 5.listopadu 2014 MOST 15.ZŠ – Český pohár Expres – Rodinný turnaj
 sobota 8.listopadu 2014 PRAHA - Český
pohár ČP36 – startovné 50 Kč (dospělí 150
Kč)
 úterý 11.listopadu 2014 Liga škol – místní
kolo - hraje se na 15.ZŠ Most
 čtvrtek 20.listopadu 2014 MLADOTICE Český pohár Expres
 pátek 21.listopadu 2014 MOST 18.ZŠ Český pohár Expres – Noc sportovišť
 pátek 28.listopadu 2014 HORA SVATÉ
KATEŘINY - Český pohár Expres
 sobota 29.listopadu 2014 HORA SVATÉ
KATEŘINY – MISTROVSTVÍ ČR
KAM NA AIR-HOCKEY
 pátek 21.listopadu 2014 MOST 15.ZŠ - Noc sportovišť - Český pohár družstev, Ratingy
 Ratingy je možné na 15.ZŠ Most hrát také každé pondělí 13:30-14:30.
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
PLÁN AKCÍ LISTOPAD

KDY

KDE

CO

PRO

5. listopadu 2014
17.00-20.00 hodin

ŠD, ŠK

Rodinný turnaj ve šprtci

ŠD, ŠK
přihlášené

5. listopadu 2014
14.00 – 15.00 hodin

ŠD

Ukládáme se ke spánku

ŠD, ŠK

7. listopadu 2014
14.00-15.00 hodin

ŠD

Říše strašidel

ŠD

7. listopadu 2014
17.30-21.00 hodin
10. - 14. listopadu
2014
14.00-15.00 hodin

chodba školy
ŠD

Jablkobraní

ŠD

11. listopadu 2014
9.00-13.00 hodin

tělocvična

Turnaj ve šprtci – liga škol

přihlášené

12. listopadu 2014
16.00-17.30 hodin

ŠK

19. listopadu 2014
14.00-15.00 hodin

tělocvična

21. listopadu 2014
14.00-15.00 hodin

tělocvična

21. listopadu 2014
18.00-21.00 hodin

chodba školy

24. listopadu 2014
16.00-18.00 hodin

tělocvična

26. listopadu 2014
17.00-21.00 hodin

chodba školy

28. listopadu 2014
14.00-15.00 hodin

ŠD, tělocvična

Braši tady straší – stezka odvahy

Beuty club - malování na hedvábí
Turnaj ve florbalu
Za bludným kořenem
Noc sportovišť – stolní hokej, Air hockey
Zvířátkový pětiboj

ŠD,ŠK,
veřejnost

ŠK, ŠD

ŠK, ŠD

ŠD

veřejnost

MC, ŠD,
ŠK

Vánoce jsou za dveřmi – výroba
vánočních věnců

ŠD, ŠK,
veřejnost

Dnes si vyber sám

ŠD, ŠK

Jídelníček
listopad 2014
,, světová kuchyně u nás“

3.11. slepičí
4.11. kroupová
5.11. houbová
6.11. dýňová
7.11. jarní

italské masové lasagne, zeleninová obloha/3,1,7,9/
krůtí maso na žampiónech, jasmínová rýže, mrkvovník/1,3,7,9/
vepřový plátek, bramborový knedlík, červené zelí/1,3,7/
X obalovaný květák, bramborová kaše – brambor, tatarka/1,3,7/
X kuře na paprice, houskový knedlík – kolínečka, jablko/9,1,3,7/

10.11. vločková
11.11. čočková
12.11. tarhoňa
13.11. zeleninová
14.11. rajská

hrachová kaše, párek, kyselá okurka/9,1/
X hovězí samuraj, vřetena – chléb, hlávkový salát/1,3,7/
bavorské vdolečky s tvarohem /1,3,7,9/
X rozlítaný ptáček, dlouhozrn. rýže – šumavský knedlík, jablko/9,1,7,3/
X švýcarské rybí filé, pažitkové brambory – bram.kaše,čínský salát/1,7,4/

17.11.
18.11. vaječná jíška
19.11. uzená s rýží
20.11. rybářská
21.11. písmenková

S T Á T N Í
SVÁ T E K
zapečené Penne těstoviny se sýrem, salát z kysaného zelí/1,3,9,7/
vídeňský guláš, houskový knedlík, dezert - přesnídávka/9,1,3,7/
X přírodní mletý řízek, brambor.kaše-brambor,okurkový salát/4,9,7,3/
vepřová játra na cibulce, rýže, jablko/1,3,9/

24.11. brokolicová
25.11. cibulová
26.11. s kapáním
27.11. těstovinová
28.11. krupicová s vejci

treska na másle, bramborová kaše, míchaný kompot/1,4,7/
boloňská omáčka, špagety, čokoládový krém/1,9,7,3/
špaldové zeleninové rizoto/krupky/, salát/1,3,9/
znojemská pečeně, dušená rýže, pomeranč/1,3,9/
kuřecí paličky na bylinkách, brambor, hlávkový salát/3,1,9,7/

Nápoj: denně na výběr : vitamínový nápoj, ochucené mléko, mléko, voda, čaj
/ Pokrmy obsahují alergeny, seznam najdete pod čísly na našich stránkách - www.mostzs15.cz, nebo na
vyžádání u vedoucí jídelny./ Změna jídelníčku vyhrazena.
Kuchařka: Jaroslava Holá
Vítr se ve větvičkách pohoupává
a potichoučku šumí tráva.
Nebe je plné obláčků
a škola zase školáčků.

Vedoucí jídelny: Věra Pružinová

Dobrou chuť.

