Sto let od vzniku republiky
V letošním roce, kdy uplyne 100 let od vzniku samostatného československého státu, si připomeneme alespoň některé
důležité momenty a díla, které právě v té době v Mostě vznikaly. V našem posledním díle se ohlédneme zpět za těmi
momenty, které jsou spjaty s roky končícími osmičkou.
prosinec 1918 – Pomník císaře Josefa II.
Dne 16. května roku 1882 byla slavnostně odhalena socha císaře Josefa II na
Promenádě sv. Vavřince V noci ze 17. na 18. prosince roku 1918 pak byla
z neznámého důvodu z podstavce stržena a povalena na zem, kde se rozlomila.
2. září 1928 – otevřena výstava gotického umění v mosteckém muzeu
Představila gotiku severozápadních Čech a to od Jáchymova až po Litoměřice.
Mimořádně úspěšnou výstavu realizoval významný historik umění Josef Opitz.
Celkem bylo k vidění na 160 malířských a sochařských děl.
27. října 1938 – odstraněn pomník T. G. Masaryka
Tři roky po jejím slavnostním odhalení na 1. náměstí byla bronzová socha prvního
československého prezidenta sejmuta nacisty z podstavce. Roku 1940 byla roztavena
na materiál pro německou zbrojní výrobu.
1948 – změna názvu mosteckého dopravního podniku
A to na Severočeské elektrárny, n. p. Most – Dopravní podniky v Mostě. V roce 1950
došlo z rozhodnutí tehdejší rady Okresního národního výboru k vyčlenění ze
Severočeských elektráren a osamostatnění pod názvem Dopravní komunální podnik měst Mostu a Litvínova. Od roku
1954 zkráceno na Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova.
3. května 1958 - kaple křížové cesty kulturní památkou
Počátkem 60. let 18. století vznikla při někdejší cestě z Mostu do Zahražan, při žatecké silnici, křížová cesta. Kaple
kláštera magdalenitek se díky sošce Panny Marie staly poutním místem. Ve čtrnácti zděných výklenkových kaplích byly
vyobrazeny jednotlivé scény Ježíšovy cesty na Golgotu a jeho ukřižování. Při výstavbě koridoru v roce 1970 podlehly
zkáze první čtyři kaple na počátku Žižkovy ulice. V současné době jich zbývá deset.
6. – 18. června 1968 – v exteriérech starého města se natáčelo válečné drama Most u Remagenu
V květnu 1968 se starý Most pomocí kulis a německých nápisů na domech přenesl v čase o několik desítek let zpět.
K napodobení bombardování byly použity záběry z řízené demolice města.
27. září 1978 – byl položen základní kámen Centrálního kulturního domu Oblastního klubu horníků
Autory architektonického návrhu jsou Mojmír Böhm, Luboš Kos a Jaroslav Zbuzek. Ti vyprojektovali velkou členitou
budovu, obklopenou ze tří stran vodou. Objekt byl otevřen na jaře roku 1984 pod názvem Oblastní dům kultury horníků a
energetiků.
listopad 1988 – kostel Nanebevzetí Panny Marie se otevřel pro veřejnost
A to pod názvem Kulturní památka Most. Určen byl k prohlídkám návštěvníků, k výstavním a koncertním účelům. Až do
poloviny devadesátých let dvacátého století zde probíhaly rekonstrukční práce.
2. listopadu 1998 – slavnostně otevřena vlastní budova Všeobecné zdravotní pojišťovny
Sedm let sídlila pojišťovna v pronajatých prostorách v budově SHD Komes. Poté odkoupila od města rozestavěnou
budovu na Liščím vrchu, která měla být původně střediskem služeb. V listopadu roku 1996 pak začala její rekonstrukce.
24. října 2008 – bylo zahájeno napouštění Mosteckého jezera
To se nachází pod vrchem Hněvín, těsně u přesunutého děkanského chrámu, v místech bývalého lomu Most – Ležáky.
Napouštění bylo ukončeno 25. června 2012 z důvodu naplnění plánovaného objemu vody.
2018 – prodloužení výstavy Terakotové armády v Oblastním muzeu v Mostě
A to až do 28. února 2018 (z původně naplánovaného 7. ledna). Výstava terakotové armády prvního čínského císaře
představila 68 certifikovaných replik soch bojovníků v životní velikosti, 2 sochy koní, zbraně a repliku bojového vozu.
Doprovodilo ji několik komentovaných prohlídek, přednášek a filmový dokument. Výstavu hliněných soch čínských
vojáků zhlédlo v průběhu pěti měsíců 16 500 návštěvníků. (im)
Zdroj: http://listy.mesto-most.cz/sto-let-od-vzniku-republiky/d-12800/p2=911 PhDr. Petr Zdeněk Dundek

Masopust neboli fašanky
Zvyky v průběhu kalendářního roku se nesou v rozdílném duchu.
Masopust neboli fašank je rozverný a nevázaný, provoněný
koblihami, slaninou a pálenkou, nutnou pro zahřátí při celodenním
obchůzce v mrazivém vzduchu. Je to čas zabíjaček a lidového veselí.
Masopust začíná 6.ledna svátkem Tří králů a vrcholí o masopustním
pondělí a úterý čtyřicet dní před svátky velikonočními. Tehdy chodí
obcemi nebo městy fašankový průvod masek, který končí
masopustní zábavou. Posledním dnem tohoto období je Škaredá
neboli Popeleční středa, začátek půstu. Masopustní dny tedy trvají
až do doby, kdy končí nadvláda zimy a jaro je za dveřmi. Počátky
masopustu a masopustních obchůzek je třeba hledat v
předkřesťanském kultu zimního slunovratu. Původně šlo o pohanské svátky - antické slavnosti, tzv. saturnálie,
což je jeden z nejvýznamnějších a nejradostnějších svátků římského náboženství slavený na zimní slunovrat k
poctě Saturnově. Karneval tedy souvisí patrně s předkřesťanskými oslavami obnovy přírody na začátku jara.
Jak se počítá datum Velikonoc, Škaredé středy a Masopustu?
V kalendáři se vyhledá, kdy je měsíc v úplňku poprvé po prvním jarním dnu (21. březen). Velikonoce potom ten
rok začínají v pátek po takto vypočteném prvním jarním úplňku. Datum Popeleční středy se vypočte takto: od
pondělka toho týdne, ve kterém jsou Velikonoce odečteme 40 dní a máme datum Popeleční středy. Masopust
potom trvá ode dne po svátku Tří králů - tj. 6.ledna - až do úterý, které předchází Popeleční středě.
Název Popeleční středa je od tzv. "udílení popelce". Popelec je popel ze starých ratolestí jehněd, posvěcený na
Květnou neděli předešlého roku.
Fašanky u nás
Rej maškar a obřadní obchůzky byly původně
vyhrazeny je pro svobodnou mužskou mládež a
mladé ženaté muže, později se účastnili i další. To, co
vykoledovali, nakonec zpeněžili a utratili u taneční
zábavy.
Každá maska mívala dříve svůj význam a funkci - to
však během doby zcela ztrácelo smysl. Nejznámější
fašankovou maskou byla maska medvěda, jemuž se
přisuzovaly magické vlastnosti a to především
plodnost, která mohla být přenesena na ženy i celé
hospodářství. Při každé zastávce si s ním tedy
hospodyně a děvčata musela zatancovat, odepřít mu
tanec bylo nemyslitelné. Medvěda na provaze vodila
jiná maska – medvědář či žid. Další nezbytnou
postavou byl biřic, který průvod vedl. Ženy se
maskovaly za muže a muži za ženy – ti hlavně za
nevěsty nebo za matky s dítětem. Masky představovaly zástupce různých profesí a někdy i konkrétní osoby.
Masopustní maska byla často prostředkem výsměchu a kritiky některých lidských vlastností a neřestí. Většinou
novějšího původu jsou naopak zvířecí masky, mezi nimiž nechyběl ani velbloud, slon či opice. Běžné byly i
pohádkové postavy, masky démonické - smrt a anděl – ty patří k nejstarším typům masek. Jen málo fašanků se
odehrává v krojích, karneval je především rej komických masek a převleků.
Vypracovala: Karolína Králová
Zdroj: http://druidova.mysteria.cz/KELTSKY_ROK/MASOPUST.htm

Zdroj: https://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=0000000074e9008de77c04a1dc1a&idx=1.2&filename=0901statni-maturity-web.jpg&r=65.15435382482152

Světový den proti rakovině
Světový den boje proti rakovině (World Cancer Day) připadá
jako každoročně na 4. únor. Tento významný den je
iniciativou nevládní organizace UICC (Union for International
Cancer Control) a jejích partnerských organizací, kterých je
po celém světě více než 800. Cílem světového dne boje proti
rakovině je zvýšit všeobecné povědomí o této zákeřné nemoci
a oprostit se tak od některých mylných představ, které o
rakovině stále panují. Jedním z mýtů je například tvrzení, že
rakovině nelze předejít. To je pravda jen do jisté míry.
Konkrétní vznik rakoviny je skutečně výsledkem náhody, ale
spojené s nahromaděním a dlouhodobým působením
nepříznivých vlivů, tzv. rizikových faktorů.
Rakovina je v současnosti nejčastější světovou příčinou
úmrtí. Odhaduje se, že jí v roce 2012 podlehlo více než 8,2
milionu obyvatel planety. Celosvětový výskyt rakoviny se
v uplynulých 4 letech zvýšil o 11 % na odhadovaných 14,1
milionu případů v roce 2012 a očekává se, že toto číslo do budoucna dále poroste. Prevence je přitom
podle odborníků stále nedostatečná. Problém tkví hlavně v nezdravém životním stylu - kouření cigaret
je jednoznačně nejvýznamnější jednotlivou příčinou vzniku rakoviny. Výživové faktory se podílí
asi 35 %na celkové úmrtnosti způsobené nádory. Riziková je zejména nadměrná konzumace alkoholu a
tuků.
Odborníci dělí prevenci rakoviny na tři typy:
Primární prevence – obecná opatření prováděná v okamžiku, kdy ještě nic nehrozí. U nádorových

onemocnění patří mezi hlavní preventivní opatření
zdravý životní styl, dostatek pohybu, vyhýbání se
nadměrným zlozvykům (cigarety, alkohol) a
omezení rizik prostředí (znečištění, rizikové
povolání)
Sekundární prevence – snaha zabránit hrozícímu

nebezpečí. Včasné zjišťování stavů, které se
vyznačují zvýšeným rizikem nádorů, a následné
řešení těchto stavů. Snahou je maximálně omezit
veškeré již existující ovlivnitelné rizikové faktory.
Důležité je také člověka se zvýšeným rizikem
sledovat, aby mohla být případná nádorová
choroba odhalena včas a brzy léčena. Včasná léčba
má totiž mnohem větší šanci na úspěch než léčba u
velmi pokročilých nádorů.
Terciární prevence – soubor opatření, která se snaží

snížit dopad již probíhajícího chorobného stavu.
Zdroj: https://www.mou.cz/svetovy-den-boje-proti-rakovine/t4628
Redaktorka: Petra Zajícová

SOUTĚŽ
Jak jistě víš, probíhá na naší škole celoroční projekt Zaniklé obce Mostecka. Téma měsíce ledna je Starý
Most. Město, které bylo zbouráno kvůli těžbě uhlí a místo něho bylo postaveno město jiné, a to náš Most, ve
kterém žijeme.
Myslíš, že ve čtrnáctém, nebo třeba v šestnáctém, století mluvili lidé v Mostě stejně, jako dnes my? Že
používali výrazy jako třeba hejtovat, si zabil a wifi? Určitě ne. Vyzkoušej si v testu, jak by sis se svými vrstevníky
rozuměl/a, kdybys žil/a v Mostě o pár století dřív. Držíme palce! Správné odpovědi najdeš na konci testu. A
nepodváděj, jinak tě to nebude bavit!
Zkus si tipnout, co znamenají jednotlivé výrazy.
1. KANDELÁBR

6. ZDVIŽ

b) vrták na plech

a) studna

a) výtah

c) potápěčský zvon

b) sloup pouličního osvětlení

b)

c) druh zavařovacího hrnce

břemene

a) druh sovy

2. SOUCHOTĚ

c) bylina

b) lehký kočár

7. KRCHOV

c) láhev pro kojence

(tuberkulóza)

a) krb

12. ŠTOLBA

b) socha z mramoru

b) kasárna

a) správce konírny

c) druh olejové lampy

c) hřbitov

b) forma na bábovku

3. MANTL

8. VÁDA

c) druh škeble říční

a) kabát

a) kaz

13. DUCHNA

b) mantinel

b) hudební nástroj

a) součást dobového kroje

c) mandle (starší označení)

c) spor

b) peřina

4. LIBELA

9. ŠKAPULÍŘ

c) část postroje na koně

a) druh cibule

a) váček na amulety

14. TOVARYŠ

b) mýdlo vyráběné z dřevěného

b) druh dřevěné bedýnky na

a) příslušník nižší šlechty

uhlí

ovoce

b) učedník

c) vodováha

c) trychtýř

c) středověký učitel

5. ÚZUS

10. KESON

a) dvojitý uzel

a) kastrol

a)

onemocnění

b) zvyk

plic

pomůcka

ke

zvednutí

11. BRYČKA
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c) uzené maso
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MEZINÁRODNÍ DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA
Mezinárodní den mateřského jazyka je
svátek, který se slaví 21. února. UNESCO
založilo svátek v roce 1999 jako
připomínku že na světě existuje sedm
tisíc jazyků.
Více jak polovina jazyků je ohrožena
zánikem. K zániku více něž poloviny
jazyků může dojít do konce 21. století.
Jde o jazyky používané malou skupinou
lidí. Tyto jazyky neexistují v písemné
podobě. Zánik tedy nastane, až umřou
poslední lidé, kteří tímto
jazykem mluví.
Mateřský jazyk je
důležitou součástí každého
z nás a rozmanitost jazyků
je kulturní dědictví lidstva.
Proto je důležité o každý
jazyk pečovat. Proto se
každý rok 21. února
pořádá po celém světě
několik kulturních a
vzdělávacích akcí. Tyto
akce mají prohlubovat naše vztahy
k jazykům.
Zdroj:internet
Patricie Kuncová

Valentýn
Den svatého Valentýna každoročně 14. února jako
svátek lásky a náklonnosti. Je to den, kdy se
tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a
pohlednice s tématikou srdcí, jako symbolu lásky.
Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku
Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V
předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy
lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom
tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla
stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce. Legenda
také říká, že tento den začal být známý jako Den
svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi.
Claudius II., 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. Byl zatčen a později popraven 14. února.
Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého
Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 14. února slaven.
K Valentýnu se váže celá řada zvyků. Jedná se především o
společnou oslavu svátku zamilovanými páry, darování valentýnských
přáníček – vyznání lásky, takzvané Valentýnky, nebo uzamykání
zámečků lásky, které původně s Valentýnem ale téměř nesouvisí.
Není bez zajímavosti, že právě období Valentýna každoročně zvedá
poptávku po visacích zámcích, na což reagují také výrobci, kteří
nabízí visací zámečky s valentýnskými motivy.

Valentýnské tradice v jiných zemích:
JAPONSKO:
V Japonsku se svátek svatého Valentýna nese
v duchu rozmazlování mužů, což je naprosto
odlišné od našeho vnímání tohoto svátku.
Ačkoli tradice japonské kultury hlásá, že žena
by měla být, co se projevování lásky a citů
týče, rezervovaná a plachá, v den svatého
Valentýna je vše dovoleno. Ženy v tento den
zahrnují své partnery i kamarády dárky,
nejčastěji v podobě čokolády, aby vyjádřily
svou lásku, úctu nebo společenský závazek.
Jednotlivé druhy čokolád zde symbolizují
různý vztah mezi mužem a ženou.

DÁNSKO A NORSKO:
Svátek svatého Valentýna se v Norsku a Dánsku
začal slavit poměrně nedávno a místní si jej ihned
přizpůsobili vlastním představám. Vznikla tak
originální a svérázná tradice, kdy muži zasílají na
Valentýna ženám takzvaný “Gaekkebrev”, což jsou v
podstatě vtipné a veršované valentýnky. Tato
rýmovaná přáníčka jsou anonymní, ale obsahují
nápovědu v podobě počtu písmen, které má jméno
odesilatele. Ženy, kterým byla valentýnka doručena,
musí do Velikonoc uhodnout, kdo jim přáníčko
zaslal. Pokud žena uhodne jméno odesílatele,
vyhrává velikonoční vajíčko. Pokud ale hádanku
nerozluští, tak naopak musí darovat vajíčko odesílateli přáníčka, který se k autorství valentýnky přihlásí právě v
době Velikonoc.

ANGLIE:
V 18. století bylo obvyklé, že nezadané ženy
připichovaly ke svým polštářům pět listů vavřínu každý do jednoho rohu a poslední do středu polštáře
- s nadějí, že se jim ve snech bude zdát o jejich
budoucím manželovi. Jiná varianta této tradice pro
změnu ženy vyzývala, aby pokropily listy vavřínu
růžovou vodou a položily je na polštář se slovy
prosby “Drahý Valentýne, buď ke mně laskav a v
mých snech dej mi mou lásku spatřit”. Většina těchto
tradic se do dnešních dob bohužel nedochovala, ale
občas se s nimi přeci jenom můžeme setkat.

FRANCIE:
Jelikož je Francie známá jako jedno z nejromantičtějších míst světa, není žádným překvapením, že Francouzi
slaví tento svátek zamilovaných již od
nepaměti. Údajně i první zamilovaná
valentýnka pochází z Francie. Jejím
autorem byl Karel, vévoda orleánský,
který ji zaslal roku 1415 své manželce
poté, co byl uvězněn v londýnském
Toweru. Tradice zasílání zamilovaných
přání se ve Francii i po celém světě
zachovala až do dnešních dob.

Redaktorka: Josefína Krausová
Zdroj: Wikipedie, internet

Mini-Rozhovor s Martinem Rotou
1. Kdo Vás v začátcích nejvíce podporoval a jakým
způsobem?
Já jsem vlastně nikomu o tom, že dělám youtube neřekl do té
doby, než jsem měl pár tisícové publikum, takže by se dalo říct, že
mě nepodporoval nikdo.

2. Co by se muselo stát, abyste s youtube skončil?
Muselo by mě to přestat bavit, děláním videí vyjadřuji nějak své
názory a myšlenky a není nic jednoduššího než zapnout kameru a
mluvit.

3. Chtěl byste s youtube pokračovat, i až budete starší a
mít rodinu (děti...)?
Jako rodinu a děti může mít člověk i před tím než bude starý... ale
nemyslím si, že tahle věc by měla cokoli měnit.

4. Jaké byly Vaše sny dříve a jaké jsou nyní (i ty
nereálné)?
Mé sny jsou pořád stejné, vylézt nejvyšší hory kontinentů, stát se
prezidentem ČR a navštívit mezinárodní vesmírnou stanici.

5. Jaký jste měl pocit po
vydání úplně prvního videa?
Žádný, vydal jsem video a šel jsem
dělat něco jiného, je to jen video.
Redaktorka: Josefína Krausová

Soutěž o nejlepší logo
Výsledky soutěže o nejlepší logo k akci „Týden podpory čtenářské gramotnosti na Mostecku“.

Soutěže se zúčastnilo přes tři
desítky žáků z osmi škol.
Byli jsme velmi potěšeni
kvalitou zaslaných návrhů.
Porota tedy měla při výběru
vítězů nelehký úkol, nicméně
se nakonec jednohlasně shodla
na prvních třech pozicích:

1. místo - ANETA
DEMUTHOVÁ ze
ZŠ, Most, J. A.
Komenského 474 (15.
ZŠ)
2.
místo – ADÉLA
KARFILÁTOVÁ ze ZŠ,
Most, Václava Talicha 1855
(4. ZŠ)
3.
místo – KATEŘINA
PAZDEROVÁ ze ZŠ, Most,
Svážná 2342 (1. ZŠ)
Žákyním, které se umístily na
prvních třech místech
gratulujeme a zveme je na
oficiální slavnostní předání
cen z rukou paní
náměstkyně primátora
statutárního města
Most Ing. Markéty Staré,
které se uskuteční ve středu
23. 1. 2019 v 10:00h
v zasedací místnosti č. 101 Magistrátu města Mostu.
Potěšující zprávou pro vítězky jistě bude fakt, že kromě cen, zmiňovaných při zadání soutěže, každá z nich též
obdrží roční předplatné na vstup do Městské knihovny v Mostě.
Na závěr ještě doplním informaci, že vítězný návrh na logo bude předán dále ke zpracování grafickým
studiem a stane se oficiálním logem celé akce „Týden podpory čtenářské gramotnosti na Mostecku“,
která bude probíhat od 4. do 10. 3. 2019.
OŠAK MmM
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KDY ?

KDE ?

CO ?

PRO?

4. - 5. února 2019
7.20 – 7.50 hod.

Školní sběrna

SBĚROVÝ TÝDEN

všechny

Školní hřiště

ŠD

Družiny

CH ŠD – DOSTIHOVÁ
DRÁHA
DOTYKOVÁ PÁRTY

Malá tělocvična

DRUŽINKA SE HÝBE

ŠD, ŠK

Školní hřiště

CH ŠD – PODKOVY

ŠD

Školní hřiště

CH ŠD – ZÁVODY NA
KONÍCH

ŠD

19. února 2019
14.00 – 15.00 hod.

Školní družina

CH ŠD - SÁZKY

ŠD

20. února 2019
14.00 – 15.00 hod.

Školní klub

TURNAJ VE STOLNÍM
FOTBALE

ŠK

DNES SI VYBERU
SÁM
ZÁVODY AUTIČEK

ŠD

PĚVECKÁ SOUTĚŽ

ŠD, ŠK

MASOPUSTNÍ
SOUTĚŽE
PYŽAMOVÁ PARTY

ŠD

5. února 2019
14.00 – 15.00 hod.
7. února 2019
14.00 – 15.00 hod.
8. února 2019
13.45 – 14.45 hod.
12. února 2019
14.00 – 15.00 hod.
14. února 2019
14.00 – 15.00 hod.

22. února 2019
ŠD, ŠK, ST, MTV
14.00 – 15.00 hod.
25. února 2019
atrium 1. stupně
14.00 – 15.00 hod.
26. února 2019
Hudebna
14.00 – 15.00 hod.
27. února 2019
Žlutá ŠD
14.00 – 15.00 hod.
28. února 2019
Hudebna
14.00 – 15.00 hod.
Změna programu vyhrazena.

ŠD

ŠD

ČE + ZE ŠD

Školní družina
Rozhovor s paní vychovatelkou Lhotákovou:
Z jakých družin se skládá ŠD?
Máme celkem 5 oddělení ŠD - barevná, červená, žlutá, zelená a modrá.
Jaký je tu kolektiv?
Myslím si, že děti mají hezký kolektiv. Vzájemně se navštěvují, kamarádí se a pomáhají si.
Do jaké třídy se mohou žáci ucházet o přihlášku do ŠD?
V tuto chvíle máme pouze 2 volná místa, a to v
červené družině, kde jsou děti ze čtvrtých tříd.
Jaké zájmové útvary nabízíte?
V letošním roce máme celkem 13 zájmových
kroužků pro děti ze školní družiny a školního
klubu. Čtrnáctý kroužek nám zajišťuje Středisko
volného času, a to Míčové hry.
My máme - Florbal, Kytara, Flétničky a zpěv,
Keramika, 2x Šprtec, Vaření, Malí výtvarníci,
Sboreček, Čarujeme s bylinkami, Kreativní dílna,
Kapela, Házená.
Jaká je cena ŠD?
Úhrada za školní družinu činí 120,- Kč na měsíc.
Co zahrnuje cena?
Cena zahrnuje možnost pobytu ve vybavené
školní družině, přihlášení do kroužků, účast na
akcích ŠD. Veškeré sportovní i výtvarné pomůcky
a materiál.
Jaké akce pořádá ŠD?
Těch je opravdu hodně. Pořádáme, pravidelné aktivity jednou měsíčně Družinka se hýbe, Dnes si vyberu sám.
Jednorázové akce jako je Lampionový průvod, Jablkobraní, Vánoce jsou za dveřmi, Vánoční zvyky a tradice, Mikulášskou
besídku, Vánoční tvoření, Vánoce v ŠD, Pěvecká soutěž, Závody autíček na dálkové ovládání, Masopustní soutěže,
Karneval, Dotyková párty, Pyžamová párty, Velikonoční jarmark, Čarodějnické soutěže, Den země, Den zdraví, Dárek pro
maminku, Co má kola soutěží, Indiánské léto, Den
dětí, Stolujeme s družinkou a spoustu jiných.
Společně s jinými organizacemi se podílíme na
pořádání několika celoměstských akcí, jako je
Květen pro veřejnost, Mostík, Říjen pro
neziskovky, Rodina svítí Mostu...
Účastníme se některých akcí, které pořádá
Středisko volného času v Mostě. Chodíme do
kina. Zveme si do družiny různá divadla,
kouzelníky i jiné zábavné a vzdělávací programy.
Každý školní rok hrajeme s dětmi jinou celoroční
hru - v letošním roce "CESTA NA DIVOKÝ ZÁPAD"
Z jakých jednotlivých etap se skládá celoroční
hra?
Letošní má deset etap, každý měsíc jedna:
Přípravy, Osídlení, Banditi, Sallon, Honci skotu,
Dostihy, Farmáři, Železnice, Rýžování zlata,
Indiáni
Kdo vymýšlí celoroční hru?
Celoroční hru vymýšlím já. Téma si ale domlouváme společně všechny vychovatelky.
Chodíte nebo jezdíte na nějaké výlety a kam?
Na výlety chodíme nebo jezdíme dle okolností. Navštívili jsme statek Sen ve Vtelně, Jungle arenu, knihovnu, muzeum,
dopravní podniky. Byli jsme v divadle S+H v Praze, v zábavných zařízeních v Praze a Bohušovicíc. Na výletě v Karlových
Varech, Oseku, na Lesné, Klínech.
Marie Kotlárová, redaktorka

NAPSALI O NÁS V MOSTECKÝCH LISTECH
Soutěž o nejlepší logo k Týdnu podpory čtenářské gramotnosti na
Mostecku zná své vítěze
23.1.2019
V soutěži o nejlepší logo k akci Týden podpory čtenářské gramotnosti na Mostecku, která byla vyhlášena v
prosinci loňského roku, hodnotící komise vybrala tři vítězné návrhy. Celkem se do soutěže o nejlepší grafické
zpracování loga, jež má sloužit k propagaci akce, zapojily více než tři desítky žáků z osmi místních základních
škol. Týden podpory čtenářské gramotnosti na Mostecku bude probíhat od 4. do 10. března v rámci projektu
MAP II ORP Most.
Náměstkyně primátora Markéta Stará
ocenila vítězky soutěže zleva Aneta
Demuthová a vpravo Adéla
Karfilátová.

„Soutěž spočívala ve vytvoření
grafického návrhu na logo, které
bychom následně mohli použít pro
propagaci námi plánované akce.
Musím říci, že jsme byli nadšeni
kvalitou a nápaditostí zaslaných
návrhů ,“ vysvětlil odborný konzultant
projektu MAP II Jaroslav Haušild z odboru školství, kultury a sportu mosteckého magistrátu.

Ze zaslaných návrhů vybrala hodnotící komise tři nejlepší loga. Na první místě se umístila Aneta Demuthová ze
základní školy v ulici J. A. Komenského (15. ZŠ) s logem rozevřené knihy, v níže se ukrývá celý svět. Druhé
místo obsadila se svým návrhem Adéla Karfilátová ze základní školy v ulici V. Talicha (4. ZŠ). Na třetím místě
skončila Kateřina Pazderová ze základní školy ve Svážné ulici (1. ZŠ). Výherkyně ocenila ve středu 23. ledna
náměstkyně primátora Markéta Stará. Za své návrhy získaly poukázky na nákup v knihkupectví, roční
předplatné na vstup do městské knihovny a dárkové předmětu projektu MAP.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010685 je
podpořen z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Vložil: Bc. Klára Vydrová
Vytvořeno: 23.1.2019

Hromnice
2.2. - Toho dne se v kostele světily před mší svíce, kterým se také říkalo hromničky. Pobožní lidé takto vysvěcené
„hromničky“ zapalovali při bouřích, modlíce se přitom k Bohu za odvrácení možné pohromy. Také bývalo zvykem dávat
hromničku do ruku umírajícímu člověku. Světlo hromničky mělo jeho dušičce svítit na cestu do nebe.
Na Chodsku věřili, že kdo by na Hromnice tancoval, ten by zemřel bez světla.
Na Chrudimsku zas obcházel hospodář s posvěcenou hromničkou třikrát za sebou úly a přitom se modlil, což mu mělo
zajistit zdravé včely a hojnost medu.
V den Hromnic se nesmělo šít ani nic přišívat. Mělo se zato, že jehla přitahuje „boží posly“ blesky.
Staroslovanské zvyky
Od druhého novoluní očekávali naši předci dle původního lunárně solárního staroslovanského kalendáře příchod boha
Peruna. Perun byl představitelem plodivé síly a přicházel na pomoc nedávno narozenému mladému bohu Jarovítovi
nebo Svarožici, aby mu pomohl zvítězit nad temnými silami a svrhnout vládu zimy. Jeho příchod byl očekáván v podobě
jarního zahřmění. Jarním bleskem, jako dotknutím kouzelného proutku, probouzela se božstva a příroda se otevírala
novému životu.
Věřilo se, že před hromovým rachotem jarního Peruna prchají zlí duchové a zalézají do svých skrýší.U starých Slovanů
byla tomuto prvnímu zahřmění věnována velká pozornost a lidé tento úkaz provázeli mnohými rituály. Při prvním jarním
hřmění lidé klekávali na zem a líbali ji.
Lidé přemisťovali ve světnicích
židle a stoly, hýbali nádobím,
na dvorku nadzvedávali a
otáčeli vozy, divoce mávali
polním nářadím a před vraty
usedlosti zatínali do země
sekery (sekera je atribut
Peruna). Lidé tak pomáhali
Perunu vyháněli zlé duchy ze
svých stavení. Tyto zvyklosti
byly zaznamenány až do 19.
století.

Předpověď trvání zimy
Zajímá Vás, jak dlouhá bude
ještě letošní zima, sledujte 2.
února pečlivě počasí. Je-li
jasno, svítí-li sluníčko, pak
bude zima trvat nejméně
dalších šest týdnů. Pokud je ale zamračeno a případně sněží nebo prší, potom lze očekávat ryhclý nástup jara.
Možná jste viděli americký film "Na hromnice o den více", kde je zmíněna zajímavá a do dnešního dne dodržovaná
tradice, kdy k předpovědi využívají sviště. Ten pokud po zaklepání vyleze z nory a vidí svůj stín (tzn. že sluníčko svítí), pak
zima potrvá minimálně dalších šest týdnů.
Pranostiky
Na Hromnice o hodinu více (noci se zkracují, dny se prodlužují, blíží se jaro)
Na Hromnice jasná noc – bude ještě mrazů moc.
Zelené Hromnice – bílé Velikonoce
Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout
Na Hromice, zimy polovice.
Znáte osobně nebo z vyprávění nějakou tradici, zvyk nebo obyčej, který se ve Vašem okolí pojí s tímto svátkem? Napište
nám vaše názory.

Zdroj: knižní archív České tradice, Wikipedie, internet
obrazový materiál: http://pictures.traveladventures.org

STOLNÍ HOKEJ
Liga škol ve šprtci – čtvrtí v kraji, devátí v republice
Ve Středisku volného času Most proběhl dvacátý
ročník Ligy škol v billiard-hockeyi šprtci. Do
oblastního kola, v němž startovalo rekordních
dvacet šest družstev, vyslala naše škola dva své
týmy. „Áčko“ ve složení Aleš Veselý, David
Kučera, Lukáš Havlák a Oliver Čermák obsadilo
výborné čtvrté místo a postoupilo do celostátního
finále. „B“ tým (Matěj Mráček, Tomáš Kraitl,
Michal Frýbert, Marie Kotlárová) skončil
dvacátý.
Formu z krajského kola si bohužel naše „áčko“
nepřeneslo do republikového finále, kde z osmi
zápasů získalo jediný bod a obsadilo deváté
místo.
V SVČ Most žáci 15.ZŠ Most nastoupili také ke dvěma turnajům jednotlivců.

Pohár SVČ Most – air-hockey: 12. Natálie Rychecká, 14. Jakub Svoboda, 16. Antonín Strauss, 22. Tereza
Romanová
Pohár StarColor – billiard-hockey šprtec: 13. Michal Frýbert, 24. Matěj Mráček

Chystá se
příměstský tábor se
stolním hokejem
Stejně jako v předchozích dvou
letech i na letošní prázdniny
chystá SVČ Most příměstský
tábor se stolním hokejem. Termín
je 15. až 19. července, cena
1000,-, hlavní vedoucí Jakub
Hasil. Přihlašování na tento i
další příměstské tábory SVČ
Most bude zahájeno v pondělí 11.
února.

Aktuální turnaje - ÚNOR 2019
 sobota 6. února – BŘECLAV – billiard-hockey šprtec – TURNAJ JEDNOTLIVCŮ
 neděle 17. února – MOST SVČ – billiard-hockey šprtec – TURNAJ DRUŽSTEV – Severočeský pohár
Stálý dopisovatel Mgr. Jakub Hasil

