Billiard-hockey club Most slaví čtvrtstoletí
29.12.2020 Napsali o nás n Mosteckých listch a na webových stránkách BHC
Významné výročí si aktuálně připomíná mostecký Billiard-hockey club – 25 let činnosti. Historie klubu se
začala psát při malém šprtcovém Vánočním turnaji 30. prosince 1995, jehož vítězem se stal Jaroslav
Hasil, tedy člověk, který pravidelně o dění v klubu a jeho akcích informuje. Kromě něj stáli u zrodu BHC
Most Petra Hasilová (nyní Mátlová), Dagmar Hasilová, Jakub Hasil, Ondřej Černý a Vojtěch Černý.
logo Billiard-hockey clubu Most

Do oficiálních soutěží se
členové klubu zapojili na
podzim roku následujícího.
Za dvacet pět let činnosti
přitáhl
BHC
Most
ke
stolnímu hokeji – šprtci v
Mostě a okolí stovky hráčů a
hráček a uspořádal desítky
turnajů,
včetně
dvou
mistrovství světa v letech
2008 a 2016.
Za normálních okolností by stolní hokejisté své klubové čtvrtstoletí
oslavili rovněž turnajem, to ale nyní není možné. Výroční akce je tak
předběžně přesunuta na září 2021, kdy uplyne 25 let od prvních
druholigových zápasů mosteckého klubu.
Vánoční turnaj ve šprtci 30. prosince 1995. Foto: archiv BHC Most
Další informace o Billiard-hockey clubu Most:
www.most.billiard-hockey.cz
Jakub Hasil

Billiard-hockey club Most, z.s.
Billiard-hockey club Most vznikl v roce 1996, o rok později byl zaregistrován jako občanské sdružení (nyní
spolek). Činnosti klubu je zaměřena na rozvoj stolního hokeje, kategorie billiard-hockey šprtec (video)
v regionu a na organizaci volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím této sportovní

disciplíny. Od založení se BHC Most účastní oficiálních soutěží jednotlivců i družstev, pořádaných Unií hráčů
stolního hokeje ČR. Klub rovněž pravidelně pořádá turnaje všech výkonnostních úrovní.
BHC Most při své činnosti dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s několika základními školami na Mostecku.
Aktivně se stará o rozvoj členské základny a je v současnosti jedním z největším klubů billiard-hockeye v
republice.

Kontakt





Billiard-hockey club Most, z.s.
Mgr. Jakub Hasil, sekretář
Sídlo: Josefa Skupy 2432/35, Most
telefon: 603 337 054; http://most.billiard-hockey.cz , e-mail: hasiljakub80@gmail.com

BHC Most má klubovnu na 18.ZŠ Most, ul.Okružní 1235 (mapa). V této klubovně se odehrává jeden z kroužků
a některé zápasy 3.ligy. Ostatní kroužky, turnaje jednotlivců, ligové zápasy apod. organizuje a spoluorganizuje
BHC Most v prostorách dalších partnerských subjektů.
V historii klubu vybojovali jeho členové v ČR i v zahraničí celou řadu trofejí. Ve svém středu má BHC Most
mistry republiky i Evropy, medailisty z mistrovství světa či vítěze Ligy škol. Klub je také častým pořadatelem
vrcholných akcí.

Největší úspěchy –
družstva
 Pohár mistrů evropských zemí: vítěz






(2016 – BHC StarColor Most)
 Pohár WTHA: 2.místo (2015 – BHC
StarColor Most, 2019 – BHC StarColor
Most)
 1.liga družstev: 5.místo (2014 – BHC AB
STAIN Most), vítězství v Leader Trophy
(2014 – Tomáš Fleišman, BHC AB STAIN
Most), 1.místo – mistři ČR (2016 – Tomáš
Fleišman a Zdeněk Bednář na hostování v
týmu WIP Reklama Dobrá Voda, 2020 –
Ondřej Müller na hostování v týmu WIP
Reklama Dobrá Voda)
Českomoravský pohár: 3.místo (2003 – BHC 15.ZŠ Most, 2007 – BHC AB STAIN Most „A“)
Druholigový pohár: vítěz (2008 – BHC AB STAIN Most „A“), 2.místo (2001 – BHC 15.ZŠ Most)
Liga škol – celostátní finále: vítěz (2005, 2006, 2007 – 15.ZŠ Most, 2013 – 10.ZŠ Most), 2.místo (2008 – 15.ZŠ
Most), 3.místo (2000, 2002 – 15.ZŠ Most, 2001, 2003 – 3.ZŠ Litvínov, 2012 – 10.ZŠ Most, 2015 – 4.ZŠ Most)
Schools Challenger – mezinárodní finále Ligy škol: vítěz (2004, 2008 – 15.ZŠ Most, 2013 – 10.ZŠ Most, 2015 –
BHC Most U15), 2.místo (2009 – 15.ZŠ Most), 3.místo (2005 – 15.ZŠ Most)

Největší úspěchy – jednotlivci



Mistrovství světa: 2.místo – Petra Mátlová (2004, 2008 – ženy)
Mistrovství Evropy: vítěz – Petra Mátlová (2000, 2001, 2003, 2007 – ženy), Vojtěch Černý (2005 – muži, 2005 –
družstva), Jakub Hasil (2005 – družstva), 2.místo – Tomáš Fleišman (2005, 2007 – junioři), Priel Canal (2003 –
junioři), Petra Mátlová (2002 – ženy), Ondřej Müller II. (2014 – junioři), 3.místo – Ondřej Černý (2005 – muži),
Sabina Kamenská (2000 – ženy), Ondřej Frýba (2011 – junioři)








Mistrovství ČR: vítěz – Tomáš Fleišman (2004 – ml.žáci, 2006, 2007 – st.žáci, 2010 – junioři, 2014 – muži), Petra
Mátlová (2000, 2002, 2003, 2004 – ženy), Tomáš Pohanka (2010 – ml.žáci), Matěj Šanoba (2011 – st.žáci, 2014 –
junioři), Ondřej Müller II. (2012, 2013 – junioři), Vojtěch Jandečka (2012, 2013 – ml.žáci, 2014 – st.žáci), Tomáš
Sýkora (2013 – st.žáci), Valentina Grimmová (2015 – ml.žáci), Jan Matuščín (2019 – st.žáci), Dalibor Sem (2019 –
ml.žáci), 2.místo – Petra Mátlová (2007 – ženy), Michal Le (2004 – ml.žáci), Ondřej Müller II. (2011 – st.žáci,
2014 – junioři), Jan Matuščín (2016 – ml.žáci, 2018 – st.žáci), 3.místo – Petra Mátlová (2005 – ženy), Sabina
Kamenská (2002 – ženy), Milan Šulc (2002 – žáci), Roman Reisig (2010 – ml.žáci), Ondřej Müller II. (2010 –
st.žáci), Matěj Šanoba (2013 – junioři), Tomáš Sýkora (2014 – junioři), Miroslav Suchomel (2014 – ml.žáci),
Valentina Grimmová (2019 – ženy)
WTHA Tour – celkové pořadí: Jakub Hasil (2005, 2013 – Open, 2005, 2009, 2012, 2014, 2018 – muži), Petra
Mátlová (2001 – Open, 2001, 2002, 2009 – ženy), Ondřej Frýba (2009 – junioři), Michal Justra (2005 – junioři,
2015, 2016 – Open, 2015, 2016 – muži), Zdeněk Bednář (2010 – muži), Pavla Mišíková (2014, 2015, 2016, 2018 –
ženy), Matěj Šanoba
(2015 – junioři), Jan
Matuščín (2018 – junioři)
 WTHA Tour – turnaje
kat. Master: Jakub Hasil (1
x 2005, 1 x 2009, 1 x
2013), Michal Le (1 x
2006), Tomáš Fleišman (1
x 2005), Zdeněk Bednář (1
x 2010), Matěj Šanoba (1 x
2013), Michal Justra (1 x
2015, 1 x 2016)
 Český pohár – celkové
pořadí: Vojtěch Hlávka
(2009 – ml.žáci), Tomáš
Fleišman (2006, 2007 –
st.žáci, 2008 – junioři),
Petra Mátlová (2000,
2002, 2003 – ženy),
Roman Reisig (2010 –
ml.žáci), Ondřej Müller II.
(2010, 2011 – st.žáci, 2013
– junioři), Tomáš Sýkora
(2013 – st.žáci), David
Kučera (2017 – ml.žáci), Jan Matuščín (2019 – st.žáci)
Český pohár – jednotlivé turnaje (mimo turnajů Expres): Jakub Hasil (1 x 2002, 2 x 2008, 2 x 2009), Michal
Justra (1 x 2009, 1 x 2020), Jiří Ježek (1 x 2009, 1 x 2011), Tomáš Fleišman (1 x 2008, 2 x 2009, 3 x 2010, 3 x 2011,
1 x 2012, 1 x 2013, 1 x 2015), Lukáš Mařík (1 x 2001), Zdeněk Bednář (2 x 2010, 1 x 2014, 1 x 2016), Ondřej
Müller II. (1 x 2013, 1 x 2015, 2 x 2016, 1 x 2018), Ondřej Frýba (1 x 2014), Petr Henych (1 x 2017)

Nejvýznamnější pořádané akce








Mistrovství světa (2008 – Most, 2016 – Most)
Mistrovství Evropy (2000, 2007 – Marienberg)
Mistrovství ČR (2017 – Most)
Mezinárodní mistrovství ČR – Czech Open (2001 – Plzeň, 2002, 2008, 2009, 2010, 2015, 2019 – Most)
Mezinárodní mistrovství Německa – German Open (2001, 2002, 2003, 2004 – Olbernhau, 2005 – Marienberg),
Finále Ligy škol (2004, 2013, 2017, 2019 – Most, 2007, 2014, 2018 – Meziboří)
Finále Žákovské Tour (2003, 2005, 2006, 2013, 2017 – Most, 2014, 2018 – Meziboří)

Stará verze klubových stránech z období 1995 – 2009 je k dispozici pouze off-line (členům klubu na vyžádání).
Foto z 15 výročí BHC, z archivu BHC, Mgr. Jakub Hasil

Zdroj: https://i.pinimg.com/originals/05/91/66/0591662846a9d67697dc9bfc7cbad0d3.jpg

Jarní prázdniny 2021
Pokud hledáte termíny pro jarní prázdniny 2021, jste na správném místě :-)
Snažili jsme se vytvořit pro Vás jednoduchého a přehledného průvodce k
vyhledání termínu ve Vašem městě, obci či okrese. Současně si můžete
prohlédnout nabídku ubytování kam na jarní prázdniny 2021 můžete vyrazit.
Pro termín tzv. jarňáků je rozhodující okres, do kterého spadá Vaše obec či
město..
Jarní prázdniny v ČR mají v roce 2021 celkem 6 turnusů probíhajících od
začátku února do půlky března.

Termín

Jarní prázdniny v okresech

1.2. – 7.2.2021

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná
Hora, Písek, Náchod, Bruntál

8.2. – 14.2.2021

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad
Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc,
Šumperk, Opava, Jeseník

15.2. – 21.2.2021

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov,
Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí,
Ostrava-město, Prostějov

22.2. – 28.2.2021

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

1.3. – 7.3.2021

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

8.3. – 14.3.2021

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Prahazápad, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih,
Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

Pokud Vás zajímají termíny i dalších prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní,
velikonoční...), navštivte stránky skolni-prazdniny.cz
V termínu jarních prázdnin 2021 nabízíme ubytování na chatách a chalupách.
Pro pobyty v termínech jarních prázdnin jsou vybrány pouze chaty na horách,
které nabízejí zimní dovolenou s možností lyžování.
Dovolená o jarních prázdninách je ideální příležitost, jak si užít školní
prázdniny s dětmi v ČR. Pokud nevíte, kam na jarní prázdniny, vyberte si
chaty a chalupy z naší nabídky.
Kateřina Vlková 8.b

Masopust
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je
podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní
půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé,
byl pohyblivým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí,
nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, že v
tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Také
toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se
všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo
na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní
pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se
konal "mužovský bál", kam neměla přístup svobodná chasa;
tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní
divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a
pohotovosti "maškarádů", jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a
především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních
masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem.
Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i
maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a
mnoho dalších.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z
radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde
zakončili o půlnoci muziku "pochováním basy" (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o
půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi
nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je
zřejmě ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu
děly, lidem to však nijak neubíralo na dobré náladě. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy,
tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První reduta v Praze se
konala v roce 1752.
Zpracováno podle knihy Vlastimila Vondrušky "Církevní rok a lidové obyčeje" (str. 48-49); vydalo
nakladatelství DONA v Českých Budějovicích v roce 1991.
https://www.vira.cz/texty/clanky/masopust-zakladni-informace?rNo=1
Pojďme se tedy na ten Masopust podívat podrobněji, protože spousta z nás vůbec netuší, jak to s ním je. Pod
názvem Masopust se totiž rozumí dlouhé období, které trvá již od Tří králů (ty najdete v kalendáři 6. ledna) až
do začátku postního období, tedy do Popeleční středy. A to už jsme až u Velikonoc...
Také Velikonoce jsou pohyblivé svátky, které jsou každý rok jinak. Zásadní je pro ně první jarní den 21.
března. Pak už stačí najít v kalendáři nejbližší úplněk a máme termín Velikonoc, které začínají první pátek po
prvním jarním úplňku.
Od pondělí toho týdne, v němž začínají Velikonoce, se pak odečte čtyřicet dní a už máme datum Popeleční
středy. No a takové Masopustní úterý je pak jeden den před onou Popeleční středou. Ten den začíná půst,
takže o masopustním úterý je poslední možnost ještě vesele hodovat a pak už "maso pust".

Masopustní reje mají v Čechách a na Moravě dlouhou tradici, doloženou zprávami již ze 13. století. Mnozí
badatelé spojují rej masopustních masek s tradicí předkřesťanských pohanských obřadů, na které navázala
činnost církve podle zásady, že co nelze snadno potlačit, to je lepší převzít a uzpůsobit vlastní potřebě.
Nejveselejší období Masopustu je jeho závěr, spojený s hodováním a veselím. Příprava na Masopust tradičně
začínala ve čtvrtek před masopustní nedělí. Nazýval se Tučný čtvrtek či lidově "tučňák". Tradičním jídlem
bývala k obědu vepřová pečeně s knedlíkem a se zelím. Říkalo se, že o Tučném čtvrtku má člověk jíst a pít, co
se do něj vejde, aby byl celý rok při síle.
Masopustní neděle byla ve znamení zábavy a tancovaček. Proto se jí říkalo také "neděle taneční" a obvyklými
pochutinami tohoto dne byly koblihy smažené na másle, ale také pálenka, slanina nebo klobásky. Po bohatém
obědě následovala taneční zábava v hospodě a tancovalo se dokonce i druhý den v pondělí. Někde se konaly
takzvané "mužovské bály", určené pouze pro ženaté a vdavé, zatímco svobodní tam neměli přístup.
Vyvrcholením masopustního veselí bylo a
je Masopustní úterý. Toho dne se na cestu
vesnicí (i městem) vydává průvod maškar.
Některé masky se objevují tradičně každý rok,
třeba medvěd vedený na řetězu medvědářem.
Jinou známou "klasikou" je kobyla složená ze
dvou osob, z nichž jedna tvoří hlavu a druhá
zadní část těla. Někdy byl kůň doplněn i
postavou na koni. K obvyklým postavám patří
také kominík se žebříkem, cikánka, bába s nůší,
kozel, četník, šašek, myslivec a řada dalších.
Lidé v maskách obcházeli jednotlivá stavení,
všude se zastavovalo, hrálo, zpívalo, tancovalo,
pilo, ochutnávalo a tropily různé taškařice,
pronášely vtipné řeči atd. Nechybělo malé pohoštění pro maškary, ty dospělé dostaly také něco "na zahřátí",
takže průvod byl stále rozpustilejší. Maškary také dostávaly výslužku, do kasičky peníze, do pusy koblihy,
uzené maso, kořalku, koláče...
Masopustní zábava končila o Masopustním úterý přesně o půlnoci. Ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny
vyzval, aby se v klidu rozešli do svých domovů. Začala totiž Popeleční středa a s ní naopak přísný
čtyřicetidenní předvelikonoční půst.
V roce 2021 je první jarní úplněk
v neděli 28. března. V pátek 2.
dubna 2021 je Velký pátek. V
neděli 4. dubna je pak Boží hod
velikonoční a 5.
dubna Velikonoční pondělí. Od
čtvrtka mají školáci velikonoční
prázdniny.
Masopustní termíny pak v roce
2021 vycházejí
následovně: Tučný čtvrtek je
11. února 2021, Masopustní
neděle 14. února 2021, Masopustní úterý bude 16. února a Popeleční středa je ve středu 17. února 2021.
https://blog.hubatacernoska.cz/kdy-se-slavi-masopust
https://kostelik.cz/tag/masopust/, https://www.youtube.com/watch?v=WJIQ9yV6o7g

Bitva se odehrála před 600 lety
Bitva u Mostu se odehrála dne 5. srpna 1421 v okolí vrchu Hněvína přiléhajícího k severní části města Most.
Pražské vojsko, pod velením kněze Jana Želivského, obléhající mostecký hrad, zde bylo poraženo oddíly
míšeňského markraběte Bedřicha, který v severních Čechách operoval jako zmocněnec českého, uherského a
římskoněmeckého
krále
Zikmunda
Lucemburského. Střetnutí bylo první porážkou
husitů ve velké bitvě a královští vítězství využili
k obležení Bíliny a Žatce.
Dne 30. června roku 1421 uskutečnil kněz Jan
Želivský převrat, kterým sloučil Staré a Nové
město Pražské do jedné obce, jejíž správou bylo
pověřeno třicet nově zvolených konšelů. Posléze
se věnoval organizování svatoprokopské
synody, které se účastnilo duchovenstvo všech
husitských obcí, a posilování svých pozic ve
městě. Souběžně s touto činností organizoval
vojenskou výpravu proti základnám krále
Zikmunda na severu Čech, jež soustavně
ohrožovaly spojence z Žatce a Loun. Nepočetná
vojenská výprava vyrazila krátce po ukončení
synody k Roudnici, kde měla sraz spolu se
Žateckými. Spojené vojsko posléze v rychlém
sledu přepadlo kláštery premonstrátek v Doksanech, benediktínek v Teplicích a cisterciáků v Oseku. Rychlým
útokem pak dobylo a vypálilo město Duchcov, 12. července obsadilo Bílinu a o den později i stejnojmenný hrad.
Z Bíliny odeslal Jan Želivský do Prahy žádost o další posily na výpravu proti Mostu. O podpoře tohoto tažení
rozhodla velká obec 21. července a její účast byla uložena straníkům uvězněných kněží a sousedům. Této skupině
bylo pod trestem smrti zakázáno ve vojsku vyvolávat třenice. Mimo tohoto odřadu se akce zúčastnili i všichni v
Praze přítomní žoldnéři.
Před Most přitáhlo Želivského posílené vojsko 24. července a svůj tábor rozložilo poblíž kláštera záhražanských
magdalenitek na jižním úpatí homolovitého kopce Hněvína, na jehož vrcholu stál hrad mostecký hrad, který
Přemysl Otakar II. původně pojmenoval Landeswart. Želivský i jeho hejtmani se rozhodli nejprve dobýt hrad
obsazený míšeňskou posádkou, neboť se domnívali, že po jeho pádu již nebudou obyvatelé Mostu vzdorovat.
Aby mohli dvěma velkými puškami a dvěma praky ohrožovat hradní osazenstvo, obsadili nejprve hřeben kopce.
Odtud posléze působili obleženým nemalé škody. Za této situace se velitel hradu purkrabí Nitcze Gorrentz, jenž
každým dnem očekával příchod vojska míšeňského markraběte Bedřicha, pokusil vést zdržovací taktiku a nabídl
husitům rokování.
„ ...působili hradu veliké škody a silnými hlasy pokřikovali říkajíce: „Nedbejte, vy kacíři, kteří jste na hradě; jako
jsme učinili oněm kacířům v Bílině, tak učiníme i vám, přivážeme dva syny vašeho purkrabího na kládu, jinak
taras, a tak na vás učiníme útok.“ A tak strach a hrůza zranila srdce hradní posádky; vždyť věděli napřed, jak se
v kratičké době zmocnili hradu Bíliny takřka nedobytného. Proto žádali o přátelské vyjednávání. A když se spolu
sešli purkrabí mosteckého hradu, otec zajatých synů, s některými z vojska, prosili <jeho> synové svého otce,
totiž purkrabího mosteckého hradu, aby se nad nimi smiloval a ráčil postoupiti hrad Pražanům. Ale otec chlapců
se slzami odpověděl: "To nemohu učinit, a ani nesmím, protože hrad jinému svěřen k obraně. “
— Vavřinec z Březové
Po neúspěšném pokusu vést jednání o kapitulaci, podnikli husité na pevnost útok a vypálili celé její podhradí.
Teprve po této demonstraci síly projevili obležení ochotu se vzdát, avšak vrchní velitel pražanů kněz Jan Želivský
byl rozhodnut s nimi tvrdě zúčtovat, neboť jak sám poznamenal: „Copak by nám bylo platno zde je nechat odejít
a potom jich na jiném hradě znovu dobývat?“ Jiného názoru však byli jeho hejtmani, kteří viděli, že se jim nabízí
zisk hradu bez dalších ztrát a možnost brzkého útoku na město před příchodem míšeňského vojska.
Oddíly míšeňských markrabat dorazily k severnímu předpolí Mostu 5. srpna. Cestou nabraly nepatrné zpoždění,
neboť čekaly, až se k nim připojí spojenecké družiny českých pánů Hynka Hlaváče z Dubé, děčínského Zikmunda
z Vartenberka a Mikuláše Chudého z Lobkovic. K městu vojsko nastupovalo seřazeno v bojové formaci. Také

husité, oproti obvyklým zvyklostem, nevyčkávali protivníka pod ochranou vozové hradby, ale shromáždili se k
útoku.
Nepříliš detailně o průběhu bitvy hovoří několik dobových pramenů různé výpovědní hodnoty. Nejautentičtější
popis je zaznamenán v Husitské kronice literáta, mistra artistické fakulty pražské university a přímého účastníka
husitských válek, Vavřince z Březové. Podle všech náznaků je zřejmé, že husitský kronikář nebyl příznivcem
politiky Jana Želivského a toto zaujetí se patrně odrazilo i ve zveličení mostecké porážky.
„ A když se Míšňané se seřazenými šiky a houfy přiblížili k hoře a Pražané se podobně se svým vojskem
sešikovali k utkání s Míšňany, zmocnil se neslýchaný strach a hrůza jak vojska míšeňského, tak pražského. Neboť
při srážce ti, kteří vedli šik Pražanů, dal se na útěk, a když to viděli ostatní, obrátili se všichni na útěk, zanechavše
tam dva praky a toliktéž velikých pušek; a bloudíce jako ovce bez pastýře, pospíchali doraziti, neohlížejíce se
nazpátek, to do Žatce, jiní do Chomutova, ostatní do Loun nebo do Slaného. A kdyby je byli Míšňané, třebas také
postrašeni, honili, nebyl by vyvázl z jejich rukou žádný nebo jen málo z nich. Ale puškaři zabili mnohé z
míšeňského vojska, kteří chtěli vylézti na horu. I padlo téhož dne z obou stran, jak se tvrdí, skoro tisíc osob. “
— Vavřinec z Březové
Oproti Vavřincově práci asi nejsrozumitelněji o bitvě hovoří nepříliš obsáhlý text Třeboňské kroniky s níž se
shoduje i tzv. Kronika starého pražského kolegiáta. Další, poměrně stručnou, zprávu lze dohledat v rukopisech
Starých letopisů českých, jež pochází ze zápisů rozličných autorů z různých časových období, které do jednoho
uceleného díla jako první soustředil historik František Palacký.
„ Téhož roku na sv. Osvalda utrpěli Pražané těžkou porážku u Mostu; Pražané i jiní Čechové utekli z bojiště a
nechali tu vozy, děla, praky a jiné zbraně, protože Míšeňský se na ně dobře připravil a zahnal je. “
— Ze starých letopisů českých
Rámcově lze tedy předpokládat, že husité jako první podnikli neuspořádaný útok po dolním úbočí Hněvína, který
Míšeňští byli schopni zadržet. Tvrdý odpor pražany a Žatecké překvapil, navíc je zanedlouho zaskočil i boční
úder mostecké hotovosti, která spojencům vyrazila na pomoc z městské brány. Přední řady husitů zakolísaly a
brzy se obrátily na ústup, který strhl zbytek vojska k panickému útěku. I když muži Jana Želivského urychleně
vyklízeli bitevní pole, protivníci se k pronásledování odhodlávali jen velmi vlažně, neboť neměli jistotu, zda
nejde o protivníkův taktický záměr. Veškerou jejich snahu v tomto směru směru nakonec zmařili střelci z velkých
pušek, kteří měli své zbraně postaveny na vrchu Hněvíně a způsobili Míšeňským další ztráty.
I když existují určité náznaky, že
svědectví Vavřince z Březové, který
vyčíslil ztráty na obou stranách
kolem
tisícovky
mužů,
je
přemrštěné, lze se domnívat, že i
přesto byly počty mrtvých a
zraněných v bitvě vysoké. Husité
navíc na bojišti zanechali takřka celé
obléhací zařízení a utrpěli značný
šrám na své reputaci. Není zřejmé,
zda byl Jan Želivský ochoten
pokračovat dál v boji, je však známo,
že druhého dne po bitvě se vydal zpět
k Praze, neboť přes noc se část jeho
vojska v panice rozprchla. Zvěst o
porážce se do české metropole
donesla ještě před Želivského příchodem a pražská velká obec na ni jednotně zareagovala organizací nového
vojska. Do pole byla vyslána hotovost tří čtvrtí, k níž se měli připojit vojáci z dalších měst hlásících se k
pražskému svazu. K tomuto vojsku se připojil i táborský hejtman Jan Žižka, který se toho času v metropoli
zotavoval z následků poranění druhého oka u hradu Rábí. Mezitím, co Praha formovala nové ozbrojené síly,
Míšeňští oblehli Bílinu a Žatec. Tyto akce však netrvaly dlouho, neboť sotva se markrabě Bedřich dozvěděl o
blížících se nepřátelích, dal povel svým vojákům k ústupu za české hranice. I přes tuto příznivou okolnost se
pražané město Most znova dobýt nepokusili.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Mostu
Foto: (2013) David Kánský

Vysvědčení
Preferují letos žáci a učitelé spíš klasické nebo slovní hodnocení?
Otázka 1.
Preferujete spíše klasické nebo slovní hodnocení vzhledem k situaci?
Žáci: Známky – 11
Slovní hodnocení - 1
Učitelé: Známky - 2
Slovní hodnocení- 2
Známky se slovním hodnocením : 2
Otázka 2.
Jaké jsou podle Tebe/Vás výhody/nevýhody slovního hodnocení?
Žáci: ( jedna z odpovědí) Myslím, že máme málo známek, proto je za mě
lepší slovní hodnocení, navíc to není zcela férové, protože to jde obejít a
podvádět.
Učitelé: Mezi výhody podle mě patří detailnější zpětná vazba od učitele k
žákovi - žák se dozví na čem zapracovat, co mu jde, co nejde apod. Ale
myslím si, že takto hodnotí učitelé žáky v průběhu roku, pouze využívají
ústní formu. Jako hlavní nevýhodu vidím časovou náročnost slovního
hodnocení a také to, že jsou žáci zvyklí na známkování a chtějí ten svůj
výkon mít vyjádřený nějakou hodnotou, což ve slovním hodnocením nenajdou.
Děkuji za poskytnutí odpovědí žákům a také velmi děkuji dotázaným učitelům. Všichni mi odpověděli
( odpovědi bylo rozsáhlejší,ale já je kvůli potřebě zkrátila) a já moc děkuji za pomoc :) Andrea Hurtová

Svatý Valentýn
Jde o svátek lásky a vzájemného pochopení mezi partnery. V tento den je zvykem poslat své nejbližší a milované osobě
květiny, sladkosti, dárky a pohlednice s nejčastější tématikou srdce a jiných symbolů lásky. Den svatého Valentýna
pochází z anglosaských zemí a slaví se čtrnáctého února.
Z komerčních důvodů se rozšiřuje i do Evropy. Tradice byla v USA obnovena počátkem dvacátého století. Původcem
obnovení je Waler Scott, který si chtěl přivydělat peníze.
Do dnes se šíří legendy o vzniku a původu svátku. Pravděpodobně je odvozený od oslavy svátku Luprecalia, který byl
slavný v Římě. V předvečer čtrnáctého února byl do "urny lásky" vložený lísteček se jmény mladých dívek. Následovalo
tahání lístečků mladými muži. Dívka, kterou si vytáhl se měla stát jeho milovanou v následujícím roce.
Další legenda říká, že Den svatého Valentýna byl proslaven díky knězi Valentýnovi. Vládce Říma, Claudius II. zakazoval
vojákům sňatky a zásnuby. Bál se, že nebudou chtít do války. Valentýn se mu postavil a tajně mladé páry oddal.
Když byl při jedné tajné svatbě zajat a uvězněn do žaláře, začaly se shromažďovat u dveří dopisy a dárečky od lidí,
kterým pomohl. Valentýn se zamiloval do dcery žalářníka a v den své popravy jí zanechal dopis, ve kterém vyznával svou
lásku a na konci byl podpis Tvůj Valentýn. Oslava mučedníka a svátku Lupreciala pak splynula v jedno a Den svatého
Valentýna připadá na čtrnáctého února.
Ve Finsku jde spíše o svátek přátel než zamilovaných. V Dánsku muži v únoru klečí na kolenou a kromě vyznávání ještě
přidávají žádost o ruku. V Bulharsku je tento den také oslavovaný svatý Trifon Zarezan, patron vinařů. Páry chodí nejen
na večeře, ale do své vinice, kde prosí o dobrou úrodu. Ve Francii se čtrnáctého února oslavuje tím, že muži pro své ženy
připravují večeři.

Valentýnské zvyky
„Zámky lásky“ objevující se po celém světě především na zábradlí mostů.
K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají i do českého prostředí – a to zejména pod tlakem
obchodníků. Jedná se především o společnou oslavu svátku zamilovanými páry, darování valentýnských přáníček –
vyznání lásky (tzv. 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.

