Napsali na msmt.cz
Ministr školství Robert Plaga k novému školnímu roku
Prázdniny jsou u konce a žáci a studenti se začínají vracet
do školních lavic. Přinášíme Vám vzkaz ministra školství,
mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy směrem k žákům a
studentům, ale stejně tak učitelům a dalším pracovníkům ve
školství.
Vážené paní učitelky, páni učitelé, milé žákyně, milí
žáci, studentky, studenti, pracovnice a pracovníci ve
školství,
již podruhé mám tu čest s Vámi zahajovat nový školní rok.
Doufám, že se těšíte nejen na své, spolužáky, kolegy a
kamarády. V úvodu bych chtěl přivítat všechny prvňáčky,
pro které je tento den velkým přelomem a zároveň změnou
v jejich životech. Začíná Vám dlouhá cesta plná nových
informací, zkušeností a zážitků. Přeji, aby se Vám ve škole
líbilo, aby Vás většina věcí bavila a abyste zde získali vše
potřebné pro další život.
Letošní rok bude ve znamení změn, které věřím, že přispějí k lepším pracovním i studijním podmínkám pro
Vás všechny. Dobrou zprávu mám pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, a totiž, že se nám
podařilo vyjednat další zvýšení platů na dva roky dopředu. Vláda tedy splní slib, ke kterému se zavázala
v programovém prohlášení, že platy pedagogů budou v roce 2021 na úrovni 150 % jejich výše z roku 2017.
Jedná se o jedno z nejvyšších navýšení v rámci veřejného sektoru vůbec a pevně věřím, že již nikdo
nepochybuje o tom, že školství a vzdělávání je pro současnou vládu opravdovou prioritou.
Co se dále týká financí, tak od ledna 2020 spouštíme nový systém financování regionálního školství. Školy už
nebudou dostávat peníze podle počtu žáků, ale naopak podle rozsahu výuky a odučených hodin. Od této změny
si slibujeme mnohem spravedlivější systém rozdělování peněz, který bude lépe zohledňovat individuální
potřeby jednotlivých škol. Chtěli bychom školám umožnit vyšší míru dělení tříd na menší skupiny, častější
využití tandemové výuky a postupné snižování počtu žáků ve třídě, a tedy i přínos pro kvalitu výuky.
Aktuálním krokem, který možná potěší mnohé středoškoláky, je, že jsem se rozhodl zrušit povinnou maturitní
zkoušku z matematiky. Nadále by měl být zachován model volby mezi cizím jazykem a matematikou.
K tomuto závěru jsem dospěl po pečlivé úvaze opřené o statistická data. Ač osobně považuji matematiku za
velmi důležitý předmět, musíme nejprve změnit její výuku na školách a až poté je možné uvažovat o povinnosti
ji zavést do maturitní zkoušky.
Vážení kolegové, milí žáci a studenti, ať už jste na jakémkoliv stupni vzdělávání, přeji Vám, aby se následující
školní rok nesl ve znamení inspirace, vzájemné spolupráce, respektu a pochopení. Vyjít si vstříc, být k sobě
milí a vytvářet společně příjemné pracovní prostředí je důležité vždy a všude. Ve škole, která připravuje mladé
lidi na budoucí život, by to měla být samozřejmost.
Děkuji Vám.
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Přednáška na téma „Recyklohraní“

Ve čtvrtek se žáci 4., 5., 6. a 7. ročníků zúčastnili enviromentálního vzdělávání v oblasti recyklace odpadů.
Už o přestávku většina žáků zvědavostí nakukovala,
cože se v učebnách bude dít. Po přestávce bylo všem
jasné, že je to akce spojená s tříděním odpadu.
K překvapení lektorů žáci dokázali bezchybně
odpovědět první dotazy, co znamená ono tajemné slovo
„Recyklohraní“. No vlastně ne úplně vše, co a jak
recyklovat. Prima bylo, že tentokrát si mohli ve
skupinách pohrát.
Názorné činnosti a aktivity rozvíjející vztah žáků k
životnímu prostředí formou tematických her,

praktických činností, kvízů, ale také přímou účastí dětí na sběru
použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení bylo
lektorem velmi pečlivě připraveno.
Překvapily nás i následné aktivity projektu, kdy za plnění úkolů
a sběr mohou školy získávat body, které si pak mohou ve
speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny,
charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních
pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.
Nám pedagogům navíc nabídlo Recyklohraní již 5 dílů speciální
výukové sady EKOABECEDA, která usnadní zapojení tématu
recyklace a zpětného odběru odpadů do školní výuky. Každá
sada obsahuje lektorskou příručku a scénáře výukových hodin
pro I. i II. stupeň včetně pracovních listů a pomůcek.
Mgr. Bc. Oldřiška Ráczová

Zahájení školního roku
2019/2020
Školní rok 2019/2020 byl slavnostně
zahájen. Slavnostní shromáždění se konalo
na školním hřišti. Ředitelka školy Mgr.
Lenka Firmanová ujistila rodiče, že o jejich
děti bude dobře postaráno. Přivítala prvňáčky
a ostatní školáky a popřála deváťákům
šťastnou ruku při výběru následného
vzdělávání. Pak deváťáci odvedli své nové
spolužáky do přípravné třídy a prvních tříd a
dali jim malou hračku.
Foto:D.Hasilová

Školní žákovský parlament 2019/2020
Školní žákovský parlament
* Dává žákům možnost vyjádřit se k aktuálním problémům, které se jich bezprostředně týkají
* Formuluje názory a požadavky, předkládá návrhy a přejímá odpovědnost za jejich plnění
* Rozhoduje demokraticky většinou hlasů
* S cíli, obsahem, způsobem a výsledky činnosti seznamuje pravidelně svoje spolužáky v kmenové třídě a
třídního učitele (získává od nich podněty)
* Jedná s p. ředitelkou, vedením školy, pedagogickou radou a klubem rodičů
* K diskusi zve úspěšné žáky, osobnosti ze školy, z města aj.
* Úzce spolupracuje se školním klubem, školní družinou a školní jídelnou při přípravě, organizaci a
vyhodnocování různých projektů a soutěží
* Na základě výsledků a doporučení spolužáků a třídních učitelů schvaluje nejlepší žáky k ocenění:
- celostátní: Zlatý oříšek, Dětský čin roku
- městské : přijetí u p. primátora, Cena
SVČ
- školní : ocenění ředitele školy, Šikula,
Reprezentant
Školní parlament
- je tvořen volenými zástupci ze 6. až 9.
tříd
- každý zástupce má mandát na jeden
školní rok
- na škole pracuje od školního roku
2002/3
-koordinátorem je Mgr Libuše
Svobodová, z .ř.
2019/2020
-velký parlament má 21 členů
zasedá každý čtvrtek v učebně č. 48
1. skupina (starší) 6 vyučovací hodinu
- Malý parlament 12 členů
zasedá 6 vyučovací hodinu

Na základě podnětů žáků byla parlamentem vypracována pravidla např.
* Žolík
-kartička, která žáka omlouvá bez odůvodnění při zkoušení, testech, úkolech…
-může být použita 1x měsíc
* Šikula
-ocenění pro děti, které nejsou lhostejné – vykonají dobrý skutek
* Reprezentant
- soutěž pro úspěšné a talentované děti
- vztahuje se k vědomostním, uměleckým, sportovním či manuálním dovednostem
Školní parlament se neuzavírá ani nezvoleným žákům, kteří chtějí aktivně spolupracovat. Dveře jsou jim po
celý rok otevřeny.
Příspěvek:Štrosnerová, Martínková

Školní družina
Školní družina naší školy má v současné době 5 odd. :
Modrá školní družina - Jana Schejbalová
Červená školní družina - Alena Rešová
Zelená školní družina - Ivana Lhotáková
Žlutá školní družina - Iveta Perglová
Fialová školní družina - Simona Csesznoková
Již řadu let pracuje systémem uvolněného režimu. Pro
svoji činnost využívá nejen svých učeben, ale i prostorné
chodby, tělocvičny, hudebnu, školní kuchyňky,
počítačovou učebnu, keramickou dílnu, knihovnu, hernu
MC, školní hřiště a další přilehlá místa školy. Tento
způsob práce přináší dětem uvolnění, ale zároveň vede
k samostatnosti, odpovědnosti a sebekázni. Děti
samostatně odchází na oběd, na kterém nejsou nuceny
k jednotnému tempu při jídle, ani k dojídání a nucenému
odchodu na povel.
Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky,
které umožňují vašim dětem rozvíjet své schopnosti, učí
je řešit své problémy a umění komunikovat a
spolupracovat. Vychovatelky se věnují dětem individuálně, jsou ve stálém kontaktu s třídními učiteli i rodiči.
Co školní družina nabízí?
zajímavý program s převahou relaxačních prvků
umožňuje dětem rozvoj individuálních aktivit
organizuje odpolední a víkendové výlety a exkurze
připravuje návštěvu bazénu, kina, divadla, planetária, dopravního hřiště a ostatních rekreačních zařízení
zajišťuje rozvoj poznávacích schopností dětí

Projektová témata naší ŠD
Chutě a barvy podzimu
Dýňování
Jablkobraní
Týden se zvířátky
S čerty nejsou žerty
Vánoční zvyky a tradice
Vítáme prvňáčky
Masopust v ŠD
Velikonoční jarmark
Módní novinová přehlídka
Děti pozor červená
Co má kola soutěží
Maminkám
Indiánské hrátky
Rodinný den
Barevný den
Specializace
Každý měsíc zařazujeme program „Dnes si
vyberu sám“. Jedná se o nabídku šesti programů:
Sportuj s námi
Počítač a já
Dnes vařím já
Výtvarné hrátky
S hudbou a úsměvem

Tancuj, tancuj, ….
Děti mají možnost vybrat si vždy jinou z těchto šesti
nabízených činností.
CELOROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍHO KLUBU
A ŠKOLNÍ DRUŽINY
na školní rok 2019 – 2020 „ BRADAVICE“
Celoroční zájmová soutěž pro ŠD a ŠK
Motto: „RADOST - ÚSPĚCH – ZDRAVÍ“
Náš tradiční pokřik:
Skládáme si volný čas,
přijďte všichni mezi nás,
ve školním klubu v družině,
hrajeme si jémine.
Kdo si hraje, nezlobí,
to je jasné, to se ví.
Od léta do léta soutěžení rozkvétá.
Radost – Úspěch - Zdraví
to je naše klání.
Ivana Lhotáková, vedoucí ŠD a ŠK

Školní družina s paní Ivanu Lhotákovou
Před nedávnem proběhl rozhovor s paní Lhotákovo. Paní Lhotáková nám odpověděla na všechny naše záludné
otázky a my vám přinášíme odpovědi na některé z nich.
Proč se přejmenovala barevná družina
na
fialovou?
,,Protože se nám fialová družina hodila na
letošní celoroční hru Bradavice‘‘
Jaká je letošní celoroční hra
v družinách?
,,Bradavice‘‘
Jaké výlety máte na školní rok
2019/2020 naplánované?
,,Lesná,výlet lodí do Litoměřic, výrobna
hraček, mýdlárna, je uvažováno
:mirákulum, svět miniatur v Mariánských
Lázních.“
Jak dlouho pracujete s dětmi?
,,S dětmi pracuju 40 let.‘‘
Kolik let pracujete na naší škole?
,,Na této škole pracuju 9 let.‘‘
Jaké máte naplánované tradiční akce na rok 2019/2020?
,,Lampionový průvod, halloween, jarmarky.
Jak jste spokojená na naší škole?
,,Líbí se mi tady velice moc, chtěla bych tu zůstat až do důchodu.
Co by se mělo změnit v družinách?
„Mělo by se pořídit nové vybavení a vymalovat.“
Chtěli bychom ještě jednou poděkovat paní vychovatelce Ivaně Lhotákové.
redaktoři : Jakub Sládek a Eliška Süserová
Přespolní běh
V úterý se skupina našich sportovců a sportovkyň vydala na tradiční přespolní běh, který se konal již druhým
rokem u kostela. Dopolední déšť u nás vzbudil obavy, že by soutěž mohla být zrušena, ale počasí se nakonec
umoudřilo. Po třinácté
hodině vyrazily na trať
dlouhou 1,5 km mladší
žákyně,
které
se
zároveň staly naším
nejúspěšnějším
družstvem a obsadily
krásné třetí místo.
Zbylá dvě družstva
(mladší žáci, starší
žákyně) se bohužel
neumístila, ale všichni
zaslouží
velkou
pochvalu za účast a za
snahu, bojovali do
posledních metrů a
úspěšně doběhli do
cíle.
Děkuji za reprezentaci školy a v říjnu nás čeká přehazovaná!
Ing. Jana Urbanová

STOLNÍ HOKEJ
David Kučera vyhrál Letní pohár SVČ Most
Přestože období letních prázdnin patří ve stolním
hokeji soutěžní přestávce, několik menších turnajů se
obvykle koná i během ní. Mezi tyto akce patří mj.
Letní pohár SVČ Most, který je vyvrcholením
příměstského tábora SVČ Most zaměřeného právě na
stolní hokej. Účastníci příměstského tábora tak
mohou poměřit své dovednosti nejen mezi sebou, ale
i se zkušenějšími hráči. I letos byly součástí Letního
poháru SVČ Most disciplíny billiard-hockey šprtec,
táhlový hokej Chemoplast a air-hockey. V airhockeyi byl nejlepší Lukáš Doležal, v táhlovém
hokeji Ondřej Černý a ve šprtci se nejvíce dařilo
Davidu Kučerovi z 15. ZŠ Most.
Výsledky žáků 15. ZŠ Most v Letním poháru SVČ
Most:
ŠPRTEC – 1. David Kučera, 6. Ondřej Boháč, 15. Oliver Čermák
AIR-HOCKEY – 5. David Kučera, 15. Ondřej Boháč, 23. Oliver Čermák
TÁHLOVÝ HOKEJ CHEMOPLAST – 4. David Kučera, 17. Oliver Čermák, 22. Ondřej Boháč
Most hostí mezinárodní mistrovství ČR ve stolních hokejích
Po třech letech bude mostecké Středisko volného času opět hostit vrcholný mezinárodní turnaj stolního hokeje.
Pod souhrnným a již tradičním názvem United Energy Víkend stolního hokeje se zde ve dnech 11. - 13. října
2019 odehraje pět turnajů ve třech stolních hokejích.
V pátek dopoledne odstartuje celý program billiard-hockeyovým turnajem nižší kategorie o Pohár StarColor.
Páteční podvečer bude vyhrazen United Energy Czech Open v air-hockeyi. Hlavním soutěžním dnem pak bude
sobota a v něm především United Energy Czech Open v billiard-hockeyi šprtci. Stejný název nese i turnaj v
táhlovém hokeji Chemoplast. Víkendové klání uzavře v neděli týmová soutěž o Pohár WTHA v billiard-hockeyi
šprtci.
Pořadatelům již potvrdili svou účast polští,
slovenští a ruští hráči. Premiérově se na turnaji v
České republice představí Baskové, naopak do
Mostu pravděpodobně nedorazí zástupci
švédského stolního hokeje. Startovní listiny
turnajů se ještě mohou rozrůst. Čeká se např. na
rozhodnutí Maďarů a Němců, ale také na
výsledek
vízové
procedury pákistánské
reprezentace. Hodně pestré pak bude složení
českých účastníků. Zatímco v pátek se zřejmě
představí hlavně mladí hráči z Mostecka, v
sobotu by měla nastoupit i většina domácí
špičky. S výjimkou nedělní soutěže družstev si
může přijít zahrát prakticky kdokoli. Vítáni jsou

i fanoušci stolního hokeje či jednotlivých účastníků.
Vedle reklamních partnerů se na financování akce podílí také statutární město Most.
Začínají kroužky stolního hokeje
Další ročník kroužku stolního hokeje – šprtce 15. ZŠ Most bude zahájen v úterý 1. října. Hrát se bude ve dvou
skupinách, jedna ve školním klubu, druhá ve školní družině. Zájemci se mohou hlásit přímo v klubu nebo v
družině.
Trénovat air-hockey je možné ve Středisku volného času Most. Volná místa jsou ve skupině Air-hockey III.,
která se schází ve čtvrtek od 18:00 do 19:00.
Krátce ze stolního hokeje
 Na šprtcovém turnaji nejvyšší kategorie ČP36
v Dobré Vodě obsadil Jan Matuščín (BHC
StarColor Most) dvanácté místo, zárověň byl
nejlepší v hodnocení starších žáků. Zvítězil Martin
Vrána z brněnského Doudeen Teamu.
 Ondřej Černý (Černí Zlobři) skončil druhý na
chemoplastovém turnaji ve slovenském Prešově.
Vyhrál domácí Luboš Kašický.
 Mostečtí hráči ovládli letní šprtcové
mezinárodní turnaje nižší kategorie Challenger.
Jakub Hasil vyhrál v ruském Petrohradě, Patrik
Purket v maďarském Újszászi.
Aktuální turnaje - ŘÍJEN 2019
 neděle 6. října – ŠPRTEC – 2. liga družstev ve Stochově
 pátek 11. října – ŠPRTEC – turnaj jednotlivců v SVČ Most, kat. Expres a WTHA Tour Challenger
(StarColor Cup)
 pátek 11. října – AIR-HOCKEY – turnaj jednotlivců v SVČ Most, kat. A (United Energy Czech Open)
 sobota 12. října – ŠPRTEC – turnaj
jednotlivců v SVČ Most, kat. ČP36 a
WTHA Tour Master (United Energy
Czech Open)
 sobota 12. října – TÁHLOVÝ
HOKEJ CHEMOPLAST – turnaj
jednotlivců v SVČ Most, kat. A a
WTHA Tour Master (United Energy
Czech Open)
 neděle 13. října – ŠPRTEC – Pohár
WTHA družstev v SVČ Most
Stálý dopisovatel Mgr. Jakub Hasil

Byli jsme na zdrávce
Ve středu 25. 9. se žáci 8. A
zúčastnili akce na SZŠ "Na
zdrávce hravě a zdravě".
Čekaly je přírodovědné dílny
a čtyřčlenné družstvo soutěž
v první pomoci. Součástí
dílen bylo pět stanovišť, na
kterých žáci plnili rozličné
úkoly. Na prvním stanovišti
museli prokázat znalosti při
chemickém kvízu, druhé
stanoviště prověřilo znalosti
žáků při poznávání
přírodnin. Dále zjišťovali v
chemické laboratoři pH
rozličných látek,
připravovali a zkoumali mikroskopický preparát a
prostřednictvím praktických ukázek se dozvěděli
mnoho informací o zvuku.
Družstvo soutěžící v první pomoci obsadilo pěkné
páté místo, což je umístění o to cennější, že
ostatních šest družstev bylo tvořeno výhradně žáky
devátých tříd. Celou akcí žáky průběžně provázel

školní maskot Moudrá sova a po celou dobu akce se o nás starali
studenti SZŠ a jejich pedagogové. Mgr. Smetáková

28. Říjen vznik Československa
Dne 28. října 1918 zahájila v Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem jednání s
představitelem protirakouského zahraničního odboje Edvardem Benešem o vytvoření a podobě samostatného
československého státu. Mimo jiné dospěli k dohodě, že nový stát bude republikou (byla uvažována
i monarchie), prezidentem se stane Masaryk, Kramář bude předsedou vlády. Téhož dne kolem 9. hodiny ranní se
vydali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru převzít Obilní ústav v Praze, aby zabránili
odvozu obilí na frontu, a nechali zaměstnance ústavu přísahat věrnost nově vznikajícímu státu. Poté se rozšířila
zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem.
Oslavy svátku probíhají na mnoha
místech České republiky. Významným
místem oslav je Národní památník na
Vítkově v Praze, u nějž tradičně
probíhá vojenská
přehlídka,
je
držena minuta ticha a položen věnec
k hrobu
neznámého
vojína.
Na Hradčanském
náměstí probíhá
slavnostní přísaha příslušníků Armády
České
republiky.
Na Pražském
hradě také Prezident České republiky, který je ex officio vrchním velitelem českých ozbrojených sil, jmenuje
do generálské hodnosti schválené důstojníky bezpečnostních sborů. 28. říjen je rovněž řádovým dnem České
republiky. Jde tedy o den, kdy jsou ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentem České republiky tradičně
udělována Státní vyznamenání České republiky vybraným osobnostem. Konkrétně jde o Řád Bílého lva, který je
nejvyšším státním vyznamenáním České republiky, Řád Tomáše Garrigua Masaryka, Medaili Za
hrdinství a Medaili Za zásluhy.

¨
Zdroje: www.wikipedia.org, www.google.cz

DEN JAZYKŮ
Dne 26. 9. 2019 se účastnili žáci 9. B
akce ke Dni jazyků na Soukromé
střední škole pro marketing a
ekonomiku podnikání. Žáci měli za
úkol plnit luštit zadané kvízy, logické
rébusy a hry a další interaktivní
aktivity, jako např. rozeznat státní
hymny různých zemí, česká nářečí a
nebo přiřazování cizích jazyků k
příslušným zemím. Akce se účastnilo
celkem 10 devátých ročníků z různých
základních škol a naši žáci se v
konkurenci prosadili na 5. místo. Naši
žáci byli velmi soutěživí a celou akci
zhodnotili pozitivně. Akce byla velmi
dobře připravena a zorganizována.
Bc.Petra Perez

22. září – mezinárodní den bez aut
Den bez aut má poukazovat na lepší životní prostředí. Nabádá k používání jiných dopravních prostředků např.
kolo. V některých městech jsou autobusy poháněny zemním plynem. Je to založeno kvůli nadměrnému
používání aut.
Do Dne bez aut se zapojilo 1 400 měst. Na českém území se uskutečnil první den bez aut 15. listopadu 1991.
Některé ulice se v tento den pění v pěší zóny. V Praze jsou při příležitosti Dne bez aut pořádány cyklojízdy.
Například 20. 9. 2009 se cyklojízdy zúčastnilo přibližně 500 lidí, v roce 2012 cca 2000 lidí.
Ekologický tým žákyň 8. ročníku

Auto přejelo pána,
z toho vznikla dráha.
Potom přejela zajíce,
a vznikla z toho krabice.
V krabici bylo dáno,
že slunce vyjde ráno.

Den bez aut
Den bez aut je
jednou do roka,
pojedeme do Maroka.
Den bez aut nám nevadí,
procházka nám nevadí.

Auta ty jsou paráda,
říká máma i táta.
A já říkám nenene,
auta pošlem do nebe.

Pro zdravé prostředí,
v autě nikdo nesedí.
Raději šlapeme na kole,
do města i na pole.

Dneska je ten správný den,
všichni půjdem pěšky ven.

Někteří z nás na kole se vydají,
ale všichni své auto v garáži nechají.
Alespoň v tento den čistý vzduch chceme dýchat
a čisté prostředí bez aut budeme si hýčkat.

Na výlet tuto neděli,
autem my jsme nejeli.
Došli jsme tam pěšky,
navlíkli si svršky.

Svatý Václav
Svátek Svatého Václava se vždy slaví 28. záříVláda : 907
– 28. září 935

důvod úmrtí : Zabit bratrem a jeho družinou
Původ : Český kníže Václav I. byl synem knížete
Vratislava a jeho manželky Drahomíry, která byla dcerou
knížete Havolanů (polabští Slované). Jeho prarodiči byli
první historicky doložený přemyslovský kníže Bořivoj I. a
jeho žena svatá Ludmila, která ho také vychovávala.

Václav : na svou dobu neobvykle vzdělaný. Údajně byl
vyučován slovanskými kněžími (Pavel, Učen) a babičkou
Ludmilou ve staroslověnštině, latině, snad i řečtině. Toto
tvrzení je vzhledem k převažující negramotnosti tehdejších
evropských panovníků do značné míry nepravděpodobné.

Roku
921 : zemřel kníže Vratislav I. Václavovi bylo tehdy teprve
13 let, proto se poručnické vlády ujala jeho matka Drahomíra
a vykonávala ji až do roku 924 nebo 925. Poté vládl Václav
osobně. Byl pravděpodobně ženatý, ale jeho manželka mu
neporodila syna (buď byla bezdětná nebo se z tohoto svazku
narodily pouze dcery). Údajného syna Zbraslava, kterého
opět vzpomínají legendy, by Václav zřejmě zplodil se svojí
souložnicí.
Svatováclavský symbol : Svatý Václav je jedním z
nejoblíbenějších českých svatých, patron české země,
mučedník, postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu
v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci
křesťanské Evropy. Václavova obliba je také daná dlouhou
církevní tradicí, později byla posílena obrozeneckými
potřebami.
Zázraky : Jedním z připisovaných zázraků je vidění
odbojného kouřimského knížete Radslava, který údajně
uviděl na Václavově čele zářící znamení kříže, a proto se mu
v bitvě vzdal.
Také východofranský král Jindřich I. Ptáčník měl na svém
dvoře vidět sv. Václava, jak vstupuje do síně v doprovodu
andělů a s zářícím křížem na čele.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatý_Václav
https://www.panovnici.cz/svaty-vaclav#cv

