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Začaly zápisy do prvních tříd
� Dotace pro pivovar � Nehoda v azylovém domě � Akce DDM � Plavecká štafeta � Litvínovský choroš � 
� Grocková smršť ve Fontáně � HC Draci � Překvapení v ledovém tunelu � Sjednocení SK SIAD Bílina �

Základní škola Lidická přijala na školní rok 2009/2010 do prvních tříd 53 žáků. Pro tuto školu je to maximální počet dětí a tak vzniknou dvě první třídy
 Foto: M. Sechovcová

Na tuto soutěž se děti připravo-
valy od srpna 2008. Děti z obou 
skupin musí zvládnout silové prv-
ky a fl exibilní prvky. Sestava musí 
obsahovat několik povinných 
prvků, které prověří sedmi členná 
porota. Pokud je vše v pořádku, 
děti se mohou zúčastnit nominač-
ního závodu. Celá soutěž je rozdě-
lena do několika věkových kate-
gorií. Družstvo Caviky soutěžilo 
v kategorii 8 – 10 let a družstvo 
Cik – Cak ve smíšené kategorii. 
Tento závod je přehlídkou růz-
ných sportovních oddílů, soukro-

mých klubů z velkých měst. Viděli 
jsme mnoho hezkých a náročných 
sestav, a tak jsme byli velice rádi, 
že skupina Caviky skončila na 3. 
místě a skupina Cik – Cak na 6. 
místě. Tímto umístěním postou-
pili na Mistroství České republi-
ky, které se koná 25. ledna 2009 
v Praze v Hostivaři. Jsme opět 
jediné DDM mezi samými profe-
sionály a to nás velice těší.

Děkuji všem rodičům za pomoc 
a podporu a také děkujeme všem 
našim sponzorům.

Skupina Cik – Cak a Caviky

Týmy z DDM mají v kapse nominaci na MČR
V prosinci, kdy všichni měli myšlenky na Vánoce, uklízení a nákupy, 
děti z DDM Bílina ze skupiny Caviky a Cik – Cak se připravovaly na 
nominační závod Aquila Aerobik Team Show, který se konal 14. prosince 
v Kladně.
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Nechali byste obnovit záchytnou stanici v Bílině?

Zdeněk
SCHAMBERGER,
73 let, důchodce:
„Ano. Myslím si, že bylo 
zapotřebí, kdyby se čin-
nost záchytné stanice 
v areálu bílinské nemoc-
nice opět obnovila. 
Jeden čas to byla jediná 
záchytka v regionu. Je 
škoda, že byla zrušena. 
Zapotřebí je stále, opil-
ců je pořád hodně.“

Jiřina
TRUNEČKOVÁ,
48 let, elektrikářka:
„Ano. Rozhodně bych 
byla pro opětovné zří-
zení záchytné stanice 
v Bílině. Už jen proto, že 
by to bylo široko daleko 
jediné podobné zaříze-
ní. Navíc v nemocnici 
už kdysi záchytka byla, 
obnova by tak nemusela 
být fi nančně ani nároč-
ná.“

Miroslav
LIFKA,
49 let, strážný:
„Jednoznačně říkám 
ano. Jsem pro obnovení 
záchytné stanice v are-
álu bílinské nemocnice. 
Myslím si, že opilců je 
pořád v ulicích dosta-
tek a není je kam vozit. 
Zvláště pro agresivněj-
ší jedince by záchytné 
zařízení bylo ideální.“

Monika
FERENCOVÁ,
40 let, skladnice:
„Ano. Jsem pro obno-
vení činnosti bílinské 
záchytky. I když si mys-
lím, že osobně toto zaří-
zení asi nikdy nebudu 
muset potřebovat, ale 
člověk nikdy neví. Navíc 
nejbližší záchytka je 
tuším, až v Liberci, takže 
pro Ústecký kraj by 
v Bílině byla nejvhod-
nějším místem.“

Adéla
BRŮHOVÁ,
22 let, ošetřovatelka: 
„Jsem pro opětovné zří-
zení záchytky. Pracova-
la jsem jako zdravotnice 
v bílinské nemocnici 
a vím, že záchytka tam 
byla hodně využívána. 
Jsou tam na to ideální 
prostory a už zařízené, 
neměl by proto být žád-
ný velký problém toto 
zařízení obnovit.“

Pavel
VÁŇA,
29 let, dělník:
„Ano. myslím si, že 
kraj by měl mít alespoň 
jedno záchytné zaříze-
ní. Nechápu proč byla 
záchytka v Bílině před 
lety zrušena. Opilců je 
pořád hodně a tak by 
si na sebe toto zařízení 
mohlo i vydělat.“ 

Po roce 1989 byl pivovar vrácen 
původním majitelům, ale v roce 
1997 získalo pivovar město. Od té 
doby hledá bílinská radnice vhodné-
ho investora, neúspěšně.

Oddělení rozvoje města na Měst-
ském úřadě v Bílině se pustilo do 
odvážného projektu a snaží se zís-
kat peníze na rekonstrukci pivovaru 
z evropských dotací.

„Jednou z podmínek pro přijetí 
fi nanční dotace je nalézt vhodného 
partnera, který by se podílel na revi-
talizaci bílinského pivovaru. Našli 
jsme vážné zájemce ze Saska v rámci 
přeshraniční spolupráce. Jedná se 
o dotační titul Cíl 3 a rekonstrukce 
pivovaru by měla mít několik etap. 
Většinový podíl by v tomto projek-
tu mělo město a menšinový saská 

strana,“ nastínil základ projektu Jan 
Boháč z oddělení rozvoje města.

Největší překážkou pro případné 
investory a město byly požadavky 
památkářů. Starosta Josef Horáček 
společně s vedoucím investičního 
odboru projednávali přímo na Minis-
terstvu kultury zmírnění požadavků 
na zachování jednotlivých historic-
kých částí pivovaru. „Myslím, že 
jednání bylo úspěšné a došlo k obou-
stranné dohodě. Jednali jsme hlavně 
o tom, co je ještě kulturní památka 
a co by se dalo případně odstranit. 
Dohodli jsme se, že naše požadavky 
sepíšeme a do 6. února je zašleme na 
Ministerstvo kultury. Na jaře bychom 
již mohli znát výsledek. Zachovat by 
se měl střed pivovaru, komín a něk-
teré dominanty. Zůstat by mělo i his-

MĚSTO MÁ PLÁN, JAK ZACHRÁNIT PIVOVAR 
Historie bílinského pivovaru se datuje od roku 1615 do roku 1977. 
V roce 1948 byl pivovar znárodněn, odebrán Lobkowiczům a přemě-
něn na státní podnik. Již v té době bylo jeho zařízení zastaralé. Pivo-
var prošel poslední rekonstrukcí na konci 19. stol.

torické průčelí. Naopak nevzhledná 
budova přímo u komunikace by moh-
la zmizet. Jelikož plánujeme u pivo-
varu kruhový objezd, musí se vzhled 
také naplánovat v souladu s touto 
stavbou,“ sdělil starosta.

Podle představ Jana Boháče by 
si měl pivovar zachovat historický 

vzhled, ale i pivovarnictví. „Součás-
tí celého projektu by mělo být zacho-
vání pivovarnictví v přijatelných roz-
měrech a v současných podmínkách. 
Oslovil jsem projektanta Dolanské-
ho, který projektoval malý pivovar 
v Chýši a dnes je součástí zámku 
Lažanských. Zadali jsme ke zpraco-
vání studie na pivovar centrum ces-
tovního ruchu. Hotové by měly být 
do konce ledna tohoto roku.“

Součástí zrenovovaného pivovaru 
by měl být například pivovarnický 
skanzen, restaurace nebo výstavní 
síň se stálou expozicí.

„Pokud vše půjde podle plánu, 
s realizací bychom mohli začít již 
příští rok,“ dodal Boháč.

Lada Laiblová

Některé části bývalého pivovaru jsou doslova na odpis 



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 322. ledna 2009

Střípky
z Bíliny

Bujaré oslavy
skončily v azylovém 
domě nehodou

Ačkoli je v Azylovém domě 
zakázáno požívat alkoholické 
nápoje, často se něco propašuje. 
Na Silvestra se přeci dá nějaký 
ten prohřešek odpustit. Jeden 
obyvatel azylového domu si 
ale silvestrovské oslavy zpest-
řil tím, že ukradl auto a v not-
ně podnapilém stavu se chtěl 
dostat domů. Ovšem zapomněl, 
že stále sedí v autě.

Nejenže zrušil auto, ale azy-
lovému domu vznikla škoda za 
20 tis. korun. Jen odstranění 
nabouraného přístřešku stálo 
město dalších 10 tis. korun.

„Jedná se o člena rodiny, kte-
rá je dlouhodobě problémová, 
a proto jsme se rozhodli, že jim 
neobnovíme smlouvu pro pobyt 
v azylovém domě. Již několikrát 
byli upozorněni, že porušují 
pravidla, která jsou v azylovém 
domě stanovena. Vyčíslenou 
částku škody bude projednávat 
i rada města,“ uvedl starosta 
Josef Horáček.

Město se v azylovém domě 
nepotýká jen s porušováním 
jeho řádu, ale také s neplati-
či. Někteří se vyhýbají place-
ní nájmu, elektřiny a odpadu. 
Ačkoli je azylový dům určen 
k dočasnému bydlení, většina 
zde bydlí i několik let, aniž by 
si aktivně hledali práci nebo 
nové bydlení.

Foto: J. Šámal

Kruhový objezd
u Zeleného domu
v dohledné době
nebude

Rada města přehodnotila své 
původní rozhodnutí a zrušila 
zadání vypracování projektové 
dokumentace na kruhový objezd 
u Zeleného domu.

„My jsme reagovali na petici, 

Rada města na své 1. schůzi, konané 7. 1. 2009 mimo jiné:

„ U r č i t ě 
vítám to, aby 
obce mohly 
ro zhodova t , 
kde povolit jak 
hrací automa-
ty, tak video-
terminály, ale 

i zrušit ty, kde již dnes jsou. V sou-
časnosti je to tak, že videotermi-

nály v Bílině máme. Je před námi 
dilema jak dál s tím, když všude 
budou automaty, které neovlivní-
me, a ztratíme cca 5 mil. zdrojů. 
My je rádi ztratíme, když bude ve 
městě pořádek, ale pokud nám do 
těch samých zařízení přijdou jiné 
automaty, kde se peníze odvádějí 
státu, tak to je malér. Stejně tak 
není dobré zavedení sázení po 

internetu, to opět povede u něk-
terých jedinců ke kriminální čin-
nosti. Byl bych pro zavedení jedné 
centrální herny, kde by bylo vše od 
rulety počínaje až třeba po video-
terminály. Byla by monitorována, 
solidní a vše by bylo pod stálou 
kontrolou.“

Novelu zákona musí schválit 
parlament a podepsat prezident.

Zregulovat počet výherních automatů, nebo zrušit 
vyhlášku ve městě?

Téma, které rozděluje nejen politické bílinské kluby, 
ale i jednotlivce.

Pro zastánce omezení výherních automatů svitla 

naděje novelou zákona o loteriích, kterou schválil 
senát. Ta počítá s větší účastí obcí na rozhodování, 
kde budou výherní automaty umístěny. V budoucnu 
se bude jednat hlavně o výherní terminály povolo-
vané Ministerstvem fi nancí. V současné době mohou 
obce regulovat výherní automaty, které jsou na mince. 
Ministerstvo fi nancí začalo povolovat videoterminály, 
které jsou také na bankovky, a prohra může být pod-
statně výraznější než u klasických automatů.

OTÁZKA PRO STAROSTU...
Josefa HORÁČKA

Uložila:
Tajemníkovi městského úřadu kontak-
tovat předsedkyni fi nančního výboru za 
účelem posouzení nabídek na uložení 
volných fi nančních prostředků města 
a výsledek předložit na únorovém zase-
dání zastupitelstva města.   
 
Tajemníkovi městského úřadu svo-
lat schůzku se zástupci organizačních 
složek za účelem projednání možnos-
ti provozování institutu veřejné služby 
v těchto složkách. 
     
Tajemníkovi městského úřadu prověřit 
možnosti zřízení městského interního 
televizního vysílání.    
     

Schválila:
Uzavření smlouvy mezi městem Bíli-
na a fi rmou ČBS – Sever, s.r.o. Sule-
jovice na pronájem nebytových pro-
stor v objektu Lázní Kyselka, Reusseo-
vě ul., Zátiší II, o celkové výměře 34,50 
m2 za účelem provozování kanceláře 
bezpečnostní agentury, s účinností od 1. 
1. 2009 do 31. 12. 2009. 

Uzavření smlouvy o výpůjčce nemovi-
tých věcí mezi městem Bílina a společ-
ností Člověk v tísni, o. p. s., na pavi-
lon č. 5, bývalé ZŠ Teplické Předměstí, 
k realizaci sociálních služeb a vzdělá-
vacích aktivit dětí a mládeže, s určením 
úhrady služeb spojených s užíváním 
těchto prostor, s účinností od 1. 1. 2009 
do 31. 12. 2009. 

Opětovné zveřejnění pronájmu neby-
tových prostor na Litoměřické ul. č. 6, 
o výměře 38,50 m2 v objektu bývalé-
ho pivovaru (levá část) za cenu 224 Kč/
m2/rok (výjimka ze směrnice nájemné-
ho).

Zřídila:
V rámci své působnosti institut veřejné 
služby, a to od 1. 3. 2009. 

Projednala a doporučuje zastu-
pitelstvu města schválit:

Uzavření dodatku č. 6 k dohodě 
o podmínkách vzájemné spoluprá-
ce při poskytování sociálních služeb 
mezi městem Bílina a Občanským 
sdružením Most k naději. Předmětem 
dodatku je poskytnutí fi nančního pří-
spěvku ve výši 285.000 Kč na zajiště-
ní projektu „Asistent terénního progra-
mu na rok 2009“. 

Uzavření darovací smlouvy mezi měs-
tem Bílina a Občanským sdružením 
Most k naději. Předmětem smlou-
vy je poskytnutí fi nančního příspěvku 
ve výši 100.000 Kč na zajištění služeb 
„Linky duševní tísně“. Podpisem daro-
vací smlouvy doporučuje pověřit sta-
rostu města.  

Uzavření smlouvy mezi městem Bílina 
a Ústeckým krajem o poskytnutí nein-
vestiční dotace na zabezpečení ambu-
lantní pohotovostní péče ve spádové 
oblasti města Bílina v roce 2009. 

Záměr přijetí fi nančního daru od Seve-
ročeských dolů, a. s., Chomutov, na 
zakoupení vozidla VeA NISSAN Dou-
ble CAP pro Jednotku sboru dobro-
volných hasičů města Bílina, ve výši 
69 351,25 Kč. 
Vzala na vědomí
Poděkování Mgr. Jiřího Kráčalíka, jed-
natele CK Turistika a Hory, s. r. o., ředi-
tele Mezinárodního festivalu outdooro-
vých fi lmů, ředitelce KC Kaskáda, Bc. 
Ingrid Skopcové, za organizaci outdoo-
rového festivalu v Bílině. 

Zápis ze sociálně zdravotní komise ze 
dne 17. 12. 2008. 

Informaci vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví o možnosti zřízení 
institutu veřejné služby.

Návrh pana Františka Libovického na 
zřízení městského televizního vysílání.

RADA MĚSTA v právním posta-
vení jediného společníka při 
výkonu působnosti valné hro-
mady společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina s. r. 
o.schválila:
1. Vymezení kompetencí rady měs-
ta v právním postavení jediného spo-
lečníka při výkonu působnosti val-
né hromady společnosti Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina s. r. o. ve 
smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 
následovně: 
Jednatel společnosti Rekreační a spor-
tovní zařízení Bílina s. r. o. je povinen 
radě města předkládat ke schválení:
- organizační strukturu společnosti 
(včetně všech jejích změn),
- mzdový předpis společnosti (včet-
ně všech jeho změn),
- ceníky služeb společnosti (včetně 
všech jejich změn),
- další dokumenty stanovené obec-
ně závaznými právními předpisy příp. 
zakladatelskou listinou společnosti.
Jednatel společnosti Rekreační a spor-
tovní zařízení Bílina s. r. o. je povinen 
radě města předkládat na vědomí:
- pololetní rozbor hospodaření 
2. Organizační strukturu společnosti 
Rekreační a sportovní zařízení Bílina s. 
r. o., platnou od 1. ledna 2009. 
3. Mzdový předpis společnosti Rekre-
ační a sportovní zařízení Bílina s. r. o., 
platný od 1. ledna 2009.

Ing. Ladislav Kvěch – tajem. MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ

Bílina nebo v sekretariátu starosty
města a dále i na webových

stránkách města (www.bilina.cz)
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která byla sepsána proti tomu-
to kruhovému objezdu. Vzali 
jsme celou záležitost na vědomí 
a nechtěli jsme jitřit emoce, že 
by po dostavění malé okružní 
křižovatky zůstala Seifertova 
ulice otevřená. Nebylo tomu 
tak, ale teď se soustředíme na 
okružní křižovatku u Lidlu, kte-
rá by měla být na jaře otevřena. 
Vše je ve fázi příprav, takže Sei-
fertova ulice se otevře, a uvidí-
me, až se opět uzavře, jestli ta 
malá okružní křižovatka bude 
zapotřebí anebo ne. Naopak se 
rada rozhodla, že by se měla 
spíš postavit okružní křižovatka 
na Teplickém sídlišti u restau-
race Johny, která je hodně frek-
ventovaná a také v Sídlišti Za 
Chlumem u Čapkovy ulice,“ 
vysvětlil starosta Josef Horáček 
důvod odstoupení od původního 
plánu.

Město pozemky za 
hlavní poštou zatím 
neprodá

S novým návrhem přišel na 
zastupitelstvo investor obchod-
ního domu, který má v plánu 

22. ledna 2009

Na plný úvazek, dobu neurčitou
zařazené do Městského úřadu v Bílině, odbor nemovitostí a investic

Požadavky:
� Úplné střední odborné vzdělání – stavební směr výhodou
� Orientace v systému dotačních titulů podporujících rozvojové aktivity města
� Znalost práce na PC (MS offi ce)
� Řidičský průkaz skupiny „B“
� Smysl pro tvůrčí činnost
� Organizační a komunikativní schopnosti
� Pečlivost, odpovědnost, fl exibilita, loajálnost
� Trestní bezúhonnost

PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ MUSÍ OBSAHOVAT:
� Jméno, příjmení, popř. titul uchazeče
� Datum a místo narození
� Státní příslušnost
� Místo trvalého pobytu
� Číslo OP (doklad o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
� Telefonické spojení
� Datum a podpis uchazeče

K PŘIHLÁŠCE NUTNO DOLOŽIT:
� Profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
� Originál výpisu z evidence rejstříku trestů (kopie žádosti, je-li teprve žádáno) ne starší
 tří měsíců (u cizích státních příslušníků též odborný doklad osvědčující bezúhonnost
 vydaný domovským státem, pokud tento doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost 
 čestným prohlášením)
� Ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta podání přihlášky: doručeny nejpozději 16. 2. 2009

Způsob podání přihlášky: v obálce označené „VV – VORM“, osobně do podatelny MěÚ nebo 
písemně na adresu MěÚ v Bílině.  Předpokládaný nástup: dle dohody.

Platové zařazení: plat dle NV 564/2006 Sb. – 9 plat. třída + motivační odměny

Informace: vedoucí ONI, tel. 417 810 860, mob. 602 290 911

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA,
Břežánská ul. 50/4, 418 01

Vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení funkce

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ROZVOJE MĚSTA

PROVOZ
PLAVECKÉ 

HALY A SAUNY
Otevírací hodiny
v plavecké hale
LEDEN 2009

Po 13.00 – 20.00 hod.
Út 13.00 – 20.00 hod.
St 13.00 – 20.00 hod.
Čt 12.00 – 20.00 hod.
Pá 11.00 – 20.00 hod.
So 10.00 – 20.00 hod.
Ne 10.00 – 20.00 hod.

Každé úterý
od 13. 1. 2009 bude 
bazén pro veřejnost 

uzavřen od 17.00
do 19.00 h.

až do odvolání.
 

PROVOZ SAUNY
Po 13.00 – 20.00 hod. (muži)
Út 13.00 – 20.00 hod. (ženy)

St 13.00 – 20.00 hod. 
(společná)

Čt 13.00 – 20.00 hod. (ženy)
Pá 11.00 – 20.00 hod. (muži)

Dopravní podnik Ústeckého kraje ocenil řidiče auto-
busu Miloslava Partíka z Bíliny za 1 250 000 ujetých 
kilometrů bez nehody. Miloslav Partík jezdí u ČSAD 
od roku 1977. Pogratulovat a předat fi nanční odmě-
nu přišli, předseda představenstva ČSAD Česká Lípa 
Karel Havel, oblastní ředitel Jan Hašek, vedoucí dopra-
vy Zdeněk Špička a kolegové. Podle Karla Havla není 
odměňování řidičů žádný přežitek.

„Celkem zaměstnáváme 260 řidičů a stabilních je 
tak 200. Máme dobrý kádr lidí, kteří jsou fi rmě velkou 
oporou. Přímo v kolektivní smlouvě máme zakotveno, 
že odměňujeme řidiče, kteří jezdí bez nehod. Některé 
fi rmy toto odměňování po roce 89 opustili s tím, že je to 
přežitek. Pokud svěříme řidiči autobus za 6 mil. korun 
a odjede nám víc jak dvacet let bez nehody, tak to musí-
me náležitě ocenit.“

Řidič, ten tvrdý chleba má, a řidič autobusu v dneš-
ní době obzvlášť. K velké zodpovědnosti za cestující 

se přidali agresivní, nezkušení řidiči osobních nebo 
nákladních automobilů a neukáznění cestující. (lal)

Řidič autobusu odjel milión kilometrů bez nehody 

Z leva Jan Hašek, Miloslav Partík, Karek Havel
a Zdeněk Špička
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Střípky
z Bíliny
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zrekonstruovat odbavovací 
halu vlakového nádraží, zbou-
rat hlavní poštu a na její místo 
postavit autobusové nádraží.

„Investor představil na zase-
dání zastupitelstva návrh na 
odkoupení nebo pronajmutí na 
99 let budovu hlavního nádraží. 
Vše je teprve v jednání. Záměr 
investora je takový, že pošta 
by měla zahájit rekonstruk-
ci nových prostor na Mírovém 
náměstí. Pokud by se mu poda-
řilo odkoupit od Českých drah 
hlavní budovu, tak by chtěl 
zbourat skleníkovou část pošty 
a na celé ploše vybudovat auto-
busové nádraží. Hlavní budova 
by sloužila jak Českým drahám, 
tak autobusové dopravě,“ uvedl 
starosta Josef Horáček.

Zastupitelstvo zatím schválilo 
záměr prodeje parcel za poš-
tou, ale pouze pod podmínkou, 
že dojde k realizaci. „Městské 
pozemky za hlavní poštou by-
chom prodali až v případě, že 
bude připravená projektová 
dokumentace na výstavbu auto-
busového nádraží a investor 
odkoupí nebo dostane do pro-
nájmu budovu Českých drah,“ 
dodal starosta.

Sejde se ODS i koalice
Ve druhé polovině měsíce 

ledna se uskuteční sněm místní 
organizace ODS, kde si členové 
tohoto politického klubu zvolí 
nové předsednictvo.

Schůzku mají také v plánu 
koaliční partneři, kteří se chtějí 
sejít před zasedáním únorové-
ho zastupitelstva a předjednat 
některé body, které je rozdělují. 
Hlavním tématem bude zřejmě 
problém provozování automatů 
na území města.

Měli jsme za úkol pohádky 
nějakým způsobem předvést.Vět-
šina žáků si vybrala možnost, že 
pohádky zahrají jako divadelní 
scénku. Možnosti byly ale i další, 
například převyprávět příběh nebo 
zahrát jako loutkové divadlo .Na 
své představení jsme se měli řádně 
připravit.

V hodinách výtvarné výchovy
jsme si nakreslili kulisy a doma js-
me dali dohromady scénář a potřeb-
né kostýmy.V průběhu týdne od 
16.-19. prosince jsme naše výtvory 
prezentovali ve vylosovaných tří-
dách 1.stupně, tj.0.-4. ročníku. Pod-

le výrazů malých žáčků bylo vidět, 
že byli šťastni, že jsme si pro ně 
tento projekt připravili.Poté, když 
jsme naše pohádky dohráli, jsme 
si pro děti vymysleli různé otázky, 
abychom zjistili, jestli dávaly pozor 
a jestli naší pohádce rozuměly .Děti 
byly moc šikovné.Na všechny otáz-

ky odpověděly správně a ještě jsme 
se u některých odpovědí všichni 
společně pobavili. 

Na tomto projektu jsme se naučili 
prezentovat a pracovat s textem.

 
Kristýna Veverková 9.A,

ZŠ Lidická 

Na ZŠ Lidické se čte, vypráví a hraje
Na ZŠ Lidické v průběhu pro-
since probíhal  projekt ,,Čte-
me, hrajeme, vyprávíme‘‘.  
Na začátku jsme si měli pro-
jekt řádně  připravit.  Proto 
žáci 7.-9. ročníků začali tím, 
že si přečetli předem určené 
pohádkové knížky, které jsou 
sice  známé podle názvu, ale 
dějově  již tak ne.

Chodíte v Bílině
do kina?

NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH
KC Kaskády

se objevila anketa, 
která mapuje, kolik 

lidí v Bílině má zájem 
o kino. Zapojte se

do ankety na
www.kckaskada.cz

Blíží se pololetní prázdniny 
a to pro většinu rodičů znamená 
starost s tím, kam umístit svoje 
ratolesti. DDM Bílina připra-
vil na 30. ledna celodenní pro-
gram:

9:00-14:00 – TIFFANY ŠPER-
KY – děti od 10 do 15 let vyrábí 
šperky ze skla, které si potom 
odnesou domů. Od 15:00 do 
19:00 je výroba šperků všechny 
starší 16 let.

Čas mezi 10:00 – 12:00 hodi-
nou bude v tělocvičně DDM 
patřit vybíjené a míčovým hrám, 
rodinné centrum KLOKÁNEK 
připravilo POHÁDKOVÝ 
PRINCEZNOVSKÝ KARNE-
VAL a příznivce PUZZLÍ a hry 
BLOKUS čeká turnaj. Dopo-
ledne je určeno pro zájemce od 
10 do 12 let a od 19:00 je turnaj 
ve hře BLOKUS i pro širokou „ 
dospěláckou „ veřejnost.

Informace o cenách i časech 
najdete na stránkách www.ddm-
bilina.cz.

I v letošním roce připravuje 
DDM Bílina svůj tradiční ples. 
Ten letošní se bude konat 20. 
února a tentokráte se vydáme 
na prosluněnou HAWAII. Další 
informace o plese v posledním 
lednovém týdnu.

Vlasta Vébr
mediální zástupce DDM Bílina

Zveme vás na akce DDM

Dům dětí a mládeže Bílina

8. ples DDM
20. února 2009

• ZAHÁJENÍ VE 20:00 HOD.
• TĚŠIT SE MŮŽETE NEJEN  NA HAWAISKÉ  
 TANEČNICE ALO ALO, BARMANSKOU SHOW,  
 BOHATOU TOMBOLU A SPOUSTU ZÁBAVY
• HRAJE SKUPINA METRUM 
• VSTUPNÉ: 180,- Kč
• VSTUPENKY SI MŮŽETE ZAKOUPIT
 V RECEPCI DDM BÍLINA, Havířská 529/10 
 OD 14. 1. 2009

HAVAII



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ
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Prostředí bylo jako vždy per-
fektní a po úvodním slovu pana 
starosty a paní ředitelky Svo-
bodové z pořádající ZŠ Lidická 
se mohli závodníci rozplavat 
a nastoupit k prvnímu ze tří závo-
dů.

Už od začátku nebylo pochyb 
o tom, že vítězství si nenechá 
tentokrát ujít ZŠ Za Chlumem. 
Otázkou tak zůstalo rozděle-
ní dalších medailí. Po úporném 
a vyrovnaném boji bylo nakonec 
v cíli následující pořadí:1. ZŠ Za 
Chlumem, 2. ZŠ Lidická, 3. ZŠ 
Aléská. Výsledek ale není tak 
podstatný jako masová sportov-
ní náplň akce. Za hladký průběh 
bych rád poděkoval zaměstnan-
cům plavecké haly, zúčastněným 
školám a v neposlední řadě Měst-
skému úřadu v Bílině za poskyt-
nutí fi nanční dotace.

Za ZŠ Lidická
Mgr. Martin Sýkora

V plavecké štafetě zvítězila ZŠ Za Chlumem
POSLEDNÍ PROSINCOVÝ ŠKOLNÍ TÝDEN SE UŽ ŠESTÝ ROK SEŠLY V PLAVECKÉ HALE VŠECHNY

BÍLINSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ABY ZMĚŘILY SÍLY V UŽ TRADIČNÍ PLAVECKÉ ŠTAFETĚ.

A co teprve tehdy, když se se-
jdou kamarádi z různých zemí?

Dárky pak roznáší nejen Pere 
Noël, Father Christmas, Děda 
Mráz a Sněhurka, ale i Wei-
hnachtsmann, Julltomten či 
čarodějnice Befana. Ochutnává 
se štola, vánoční pudink, ruský 
salát, kaviárové chuťovky, ale 
i pravá italská pantanolle nebo 
originální čabajka. Popíjí se ang-
lické tea a pro znalce nápojů se 

rozlévá i svařák (samozřejmě 
bez alkoholu). Nadělují se szán-
kó - ródli (sáňky), ale i sciarpa 
(šála), die Puppe (panenka), fai-
ry tale (pohádka), les skis (lyže), 
dataspel (počítačová hra) nebo 
meccano (stavebnice).

A vy, čtenáři tohoto článku, si 
můžete udělat malý kvíz a zjistit, 
z jakých států dárky byly a kdo je 
přivezl. Nezapomeňte, že dopis 
Ježíškovi nemusí být psaný pou-

ze latinkou, ale i švabachem či 
azbukou.

Chcete se i vy příští rok setkat 
na mezinárodní úrovni? Tak 
se musíte určitě naučit uvítání 
GUTEN TAG!, GOOD MOR-
NING!, BON JOUR!, BUON-
QIORNO!, JO NAPOT!, GOD 
DAG!, GOD DAG! a loučení 
BYE!, AVISZONTLÁTÁSYA!, 
ARRIVEDERCI, AU REVOIR, 
HEJ DA!, AUF WIEDER-
SEHEN!

Bc. Judita Žemličková
ZŠ Za Chlumem

Vánoce nebo Weihnachten?
Čas vánoční není jen časem shánění dárků, pečení cukroví či pojídání růz-
ných laskomin, které si během roku nedopřejeme, ale je také příležitostí 
setkat se s přáteli a poznávat jejich vánoční tradice. 

DEN 
JAZYKŮ

INZERCE 0109/BZ

Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,

11. patro

Vznikla nová společnost pro sport a rekreaci v Bílině
Od 1. ledna 2009 ofi ciálně vznik-

la společnost Rekreační a spor-
tovní zařízení Bílina s.r.o. Zakla-
datelem a jediným vlastníkem je 
Město Bílina a má za cíl zajistit 
široké veřejnosti města kvalitní 
zázemí k provozování sportovních 
a rekreačních aktivit a jeho efektiv-
ní využívání. 

Dnes pouze zveřejníme nejdů-
ležitější kontakty, protože ty nám 

zajistí komunikaci se zákazníkem 
a spokojený zákazník je pro nás 
základem úspěchu.

Sídlíme: ZS, Litoměřická 904, 
Bílina. Internetová adresa: www.
sportbilina.cz – zde najdete rozpi-
sy ledů, plavecké haly, tělocvičen 
atd. Jednatel společnosti: tel.: 
417  822 234, davignon@sportbi-
lina.cz. Asistentka jednatele: tel.: 
417 822 234, subrtova@sportbi-

lina.cz. Vedoucí plavecké haly: 
tel.: 417 823 283, blahynkova@
sportbilina.cz

V příštím čísle seznámíme 
podrobněji s naší činností a novin-
kami, které jsme již zavedli a dále 
připravujeme. Nejžhavější je pro-
voz společné sauny na plavecké 
hale vždy v neděli 13 – 20:00. 

Mgr. Jan Davignon,
jednatel

Vznikla nová společnost pro sport a rekreaci v Bílině
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INZERCE 065/BZ

SPRÁVA, PRODEJ, PRONÁJEM BYTŮ
JIŽ 10 LET JSME TU PRO VÁS 

POZOR NOVĚ ROZŠIŘUJEME SLUŽBY!
� vypracování kupní, předkupní, darovací, nájemní smlouvy
� prodej, výkup, zprostředkování, znalecké posudky, daňová přiznání
� přepisy smluv o dodávkách elektřiny a plynu atd.
� geometrické plány (rozdělení pozemků, vytyčení hranic atd.) 
� vyřízení úvěru pro fi nancování nákupu nemovitosti
� prodej nemovitosti zatížené exekucí
� rychlý výkup – peníze za vaši nemovitost do 24 hodin !

V případě zprostředkování prodeje vaší nemovitosti nabízíme
kompletní servis včetně znaleckého posudku, přepisu smluv o dodáv-
ce elektřiny, plynu a vypracování daňového přiznání k dani z nemovi-
tosti atd. Rozsah služeb přizpůsobíme přesně vašim požadavkům.

V rámci kompletního servisu znalecký posudek zdarma !

Stavíte ? Zbavíme vás únavného a komplikovaného běhání po úřadech
  a vyřídíme za vás veškeré podklady pro stavební úřad.

BÍLINA, Zámecká 32/2 - budova pošty 
LITVÍNOV, Alešova 947 - budova tepláren

DUCHCOV, Družby 1471 - budova domova důchodců

tel. 417 822 100, 777 783 744, 777 279 799
e-mail: prochazkova@severplus.cz, sobotkova@severplus.cz

REALITNÍ 
KANCELÁŘ 

Se sídlem v Bílině

KVINTA ZÍSKALA LITVÍNOVSKÝ CHOROŠ

Soutěžilo se dva dny a dohromady 
se zde utkalo 50 družstev z odliš-
ných koutů ČR.

Naše družstvo ve složení Markéta 
Machová, Lada Musilová a Jaromír 
Täuber v doprovodu paní učitelky 

Ve dnech 15. – 16. 12. 2008 se v Litvínově uskutečnila již tradiční přírodo-
vědná soutěž Litvínovský choroš, kde jsme ani letos nesměli chybět.

„V roce 2008 dosáhla centrální 
knihovna a pobočky celkové výpůjč-
nosti 161 317. Toto číslo obsahuje 
nejen knihy, ale také téměř 40 tisíc 
časopisů a kolem 500 AV médií. Půj-
čovalo se méně než v přecházejícím 
roce a to zejména pro dospělé čtená-
ře. U dospělých byl pokles výpůjč-
nosti zhruba o deset tisíc, ale u dětí 
naopak došlo k nárůstu o více než tři 
tisíce knih,“ uvedla ředitelka Městské 
knihovny v Bílině Marcela Šímová.

Podle záznamů, ale počet čtenářů 
neklesl, naopak se mírně zvýšil. Jak 
uvádí ředitelka, lidé stále více využí-
vají jako zdroj informací internet 
a bude jich přibývat.

Čtenáři mají možnost rezervace knih 
elektronickou cestou. V loňském roce 
byly nejžádanějšími tituly například od 
Margaret Atwood Žena k nakousnutí, 
Carolly Erickson Tajný deník Marie 
Antoinetty nebo Fredericka Forsytha 
Afgánec. Žádané byly i české tituly 
od Radka Johna Memento, Marké-
ty Hejkalové Kouzelník z Pekingu 
a Martiny Formanové Trojdílné plav-
ky. „Stále máme záznam na poslední 
román současné spisovatelky, dcery 
Pavla Kohouta, Terezy Boučkové Rok 
kohouta. V letošním roce bychom tuto 
autorku rádi k nám do Bíliny pozvali 
a pokračovali tak v sérii autorských 
čtení. Pro děti byl nejvíce žádaným 
titulem Jak přežít svou maličkost od 
Francine Oomen, Děsivé dějiny Ter-
ryho Dearyho a stále jsou žádané fan-
tasy romány.“

U dětí tedy jasně vítězí fantasy 
a u dospělých nepřestávají být v kurzu 
klasické detektivky, romány pro ženy 
nebo historická literatura. V posled-
ní době zaznamenala knihovna, že 

čtenáři dávají přednost české próze 
před zahraniční. Výjimku tvoří pouze 
dobrá překladová francouzská a ang-
lická literatura. „Knihovnu samozřej-
mě využívají i studenti, kterým často 
prostřednictvím meziknihovní služby 
zajišťujeme literaturu, kterou nemá-
me ve vlastním fondu, ale více knih 
posíláme do jiných knihoven. V loň-
ském roce to bylo přes 300 vyřízených 
požadavků.“

Velkým přínosem pro knihovnu 
bylo zprovoznění webových stránek. 
Zájemci o literaturu zde najdou kom-
pletní informace o všech službách 
včetně fotografi í interiérů i fotogalerii 
z různých akcí. K využití je on-line 
katalog a možnost zjistit si z domácího 
PC stav svého čtenářského konta nebo 
nové knihy před samotnou návště-
vou knihovny. Svůj vzhled vylepšila 
pobočka knihovny v sídlišti na Teplic-
kém předměstí, kde došlo k výměně 
oken a modernizaci interiéru.

„Rok 2009 z pohledu knihovnice 
vidím realisticky. Stále bude přibývat 
těch, kteří budou informace hledat 
především na internetu, ale na druhé 
straně si nemyslím, že knihu jako jed-
nu z volnočasových velmi příjemných 
aktivit lze zcela nahradit. Vždy budou 
lidé, kteří si rádi pro dobrou knihu za-
jdou a nová technika, která usnadňuje 
vyhledávání žádaných dokumentů, 
nám umožňuje naše služby stále zlep-
šovat. Takže si popřejme pěkný rok 
2009 a ať stále vycházejí knihy, na kte-
ré si budou na čtenáři dělat záznamy. 
Za kolektiv knihovny přeji všem našim 
uživatelům krásné čtenářské zážitky,“ 
popřála na závěr všem čtenářům Mar-
cela Šímová.

 Lada Laiblová

Dospělí čtou méně než děti
Alespoň tak by se dal charakterizovat loňský rok v bílinské Městské 
knihovně. Ta se již dávno neorientuje pouze na knihy a časopisy,
ale také na AV média (CD, DVD, MC kazety).

Ondrušové mělo zde možnost před-
vést své znalosti a dovednosti z růz-
ných oblastí z biologie, geografi e, 
geologie, matematiky, angličtiny, 
střelby či vyhledávání informací na 
internetu. 

Když došlo na vyhlašování 
výsledků, byli jsme všichni napnutí 
jako kšandy a v koutku duše jsme 

mysleli na první místo. A zadařilo 
se! Odjížděli jsme s naprosto úžas-
ným vítězným pocitem, protože 1. 
místo bylo opravdu naše. Odměnou 
nám byl nejen krásný dort, batůžek, 
sladkosti či školní potřeby, ale hlav-
ně neopakovatelné zážitky.

Lada Musilová, kvinta
Podkruš. gymnázium Bílina

Dospělí čtou méně než děti
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Čtvrtek 29. ledna od 19.00 hod.

OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ
Jedovatá komedie v podání Karla Rode-

na, Jany Krausové a Mariána Rodena

Vstupné: 220,-, 180,-, 160,- Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• Sobota 24. ledna od 20.00 hod.

PLES FOTBALISTŮ
• Sobota 31. ledna od 20.00 hod.

MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA 8.B
KINO HVĚZDA

• Středa 28. ledna od 19.00 hod.

• Čtvrtek 29. ledna od 19.00 hod.

LABYRINT LŽÍ
USA/Akční drama

Vstupné: 70,-Kč      Přístupno od 15 let

• Pátek 30. ledna od 17.00 hod.

• Sobota 31. ledna od 17.00 hod.

MADAGASKAR II.
USA/Animovaná komedie

Vstupné: 75,- Kč   

  

• Středa 4. února od 19.00 hod.

• Čtvrtek 5. února od 19.00 hod.

HLÍDAČ Č. 47
ČR/Romantické drama

Vstupné: 70,- Kč      Přístupno od 15 let

DIGITÁLNÍ KINO KASKÁDA
• Pátek 23. ledna od 17.00 hod.

DIGI NOC S METRIXEM
Kinomaratón nabízí

Matrix a Matrix Reloaded

Vstupné: 75,- Kč     Přístupno od 15 let

• Sobota 24. ledna od 19.00 hod.

SAW V.
USA/Th riller. Horor

Vstupné: 65,-Kč     Přístupno od 15 let

• Úterý 27. ledna od 19.00 hod.

BEZE MĚ:
ŠEST TVÁŘÍ BOBA DYLANA

USA/Hudební drama

Vstupné: 60,- Kč      Přístupno od 15 let

• Úterý 3. února od 19.00 hod.

MAMA MIA!
VB/USA. Muzikálová komedie

Vstupné: 70,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
• Do 22. února 2009 se koná výstava

JAKPAK JE DNES U NÁS DOMA
Obrazy s tématikou Bíliny

a bílinského okolí severočeských 

výtvarníků Václava SUCHOPÁRKA 

a PhDr. Jiřího SOUČKA

            Po – Pá: 7.00 – 17. 00 hod.

So 9.00 – 12.00 hod.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
•  Do 22. února 2009

se koná výstava s názvem

HRAČKY NAŠICH BABIČEK
 Jana Růžičková a Jiří Mládek vystavují 

panenky, nádobíčko pro panenky a sta-

vebnice Merkur.

Vstupné: 20,-Kč (Děti, studenti a senioři 

10,-Kč) Po – Ne: 10.00 – 16. 00 hod.

NÁŠ TIP
Pátek 13. únor 20.00 hodin

REPREZENTAČNÍ
PLES MĚSTA

Celý večerem bude provázet 

moderátor Evropy 2 a Snídaně 

s Novou ONDRA VODNÝ. Hosty 

plesu budou zpěvačka MONIKA 

ABSOLONOVÁ, herec VÁCLAV 

VYDRA se svojí taneční partner-

kou ze soutěže StarDance PET-

ROU KOSTOVČÍKOVOU. Hraje 

skupina BONIT.  Vstupné: 200,- 

Kč

KINO HVĚZDA
Středa 28. ledna a čtvrtek 29. led-

na od 19.00 hodin 

LABYRINT LŽÍ

Zkušený agent Roger Ferris 

se pohybuje v prostředí, kde se 

„životnost“ zpravodajce počítá na 

hodiny. Je mužem bez totožnosti, 

jehož každodenní přežití závisí 

na telefonním spojení s majitelem 

chladného hlasu kdesi na druhém 

konci světa. Tím je dlouholetý 

zaměstnanec CIA Ed Hoff man, 

který z obýváku svého domu 

vede soukromou válku. Ferris je 

jednou z fi gurek na Hoff manově 

šachovnici, jíž bez váhání pošle 

i do samého pekla. Jeden z nových 

vůdců světového terorizmu se 

ohlásil sérií bombových útoků. Na 

jeho dokonale utajené aktivity je 

bohužel krátká i ta nejdokonalej-

ší zpravodajská síť na světě. Agent 

Ferris musí proniknout do světa 

nezákonných fi nančních operací 

22. ledna 2009

a sebevražedných atentátníků a na 

své misi uzavřít i nejisté spojenec-

tví s velitelem jordánských tajných 

služeb. Jeho pátrání vede přes 

Irák, Jordánsko a Washington až 

do Dubaje. Čím blíž je svému cíli, 

tím víc se Ferris cítí jako v bludiš-

ti, a uvědomuje si, že se může spo-

lehnout jen sám na sebe. Důvěra 

se mu totiž může stát osudnou...

Hrají: Leonardo DiCaprio, Mark 

Strong, Russell Crowe

Středa 4. února a čtvrtek 5. února

od 19.00 hodin 

HLÍDAČ Č. 47

Josef Douša je železniční hlí-

dač, který jednoho dne zachrání 

mladého muže před skokem pod 

vlak. Zachráněný muž se ovšem 

po incidentu zamiluje do Dou-

šovy manželky. K tomu všemu 

ztrácí hlídač Douša načas sluch. 

Ačkoliv se mu sluch za určitý čas 

vrátí, předstírá Douša i nadále 

svoji hluchotu, aby zjistil, co si 

o něm, i o tušeném vztahu jeho 

ženy k Ferdovi, lidé říkají za jeho 

zády...

Hrají: Karel Roden, Luboš Vese-

lý, Lucia Siposová, Radka Fiedle-

rová

DIGITÁLNÍ KINO
Úterý 27. ledna od 19.00 hod.

BEZE MĚ:
ŠEST TVÁŘÍ

BOBA DYLANA

Film Todda Haynese o životě 

a tvorbě Boba Dylana je velmi 

experimentální. Šest hlavních 

představitelů v něm ztvárňuje 

různé dekády a žánry tohoto oblí-

beného folkového zpěváka. Boba 

Dylana nám tak odprezentuje 

Woody (Marcus Carl Franklin), 

černošský kluk posedlý folkem, 

zpěvák a rebel v jedné osobě, Jack 

Rollins (Christian Bale), lyrický 

poeta Arthur (Ben Whishaw), 

Robbie (Heath Ledger), populár-

ní herec, jehož soukromý život se 

ocitne díky slávě v troskách, Billy 

(Richard Gere), milovník starého 

folklóru a nakonec i Jude (Cate 

Blanchett), ztvárňující bouřlivá 

šedesátá léta.

PŘIPRAVUJEME
Kino Hvězda

Umírající zvíře
Sněženky a machři

po 25 letech

Den, kdy se zastavila Země

Digitální kino
Zavraždění Johna Lennona

Máš padáka

Městské divadlo
Spirituál kvintet
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Na dnešní koncert se dost těším, 
protože Grock vystoupí před 
domácím publikem poprvé v nové 
sestavě. Jak je jistě příznivcům 
Grocku známo, před nedávnem 
došlo v kapele ke změně na postu 
zpěváka a tak jsem byl zvědavý, 
jak „skalní“ příznivci novou tvář 
v sestavě přijmou. 

Jen co jsem nahlédl do sálu, tak 
mi zatrnulo – v sále nejsou stoly. 
No panečku, to asi nebyl nejlepší 
nápad, pomyslel jsem si. Jenže jak 
se později ukázalo, ještě že tam 
ty stoly nebyly. Během chvíle se 
Fontána začíná plnit příchozími 
a na pódiu se připravuje první hos-
tující kapela. Z Ústí nad Labem 
přijela Grock podpořit formace 
„THE CHRUŠČOV“. Kapela hra-
jící velmi kvalitní rock-crossover. 
Frontmanka Chruščova Elen Bere-
šová si svým skvělým výkonem 
u fanoušků vysloužila „miniauto-
gramiádu“. 

Fontána se už téměř zaplnila 
a po nezbytných úpravách se na 
pódium „stěhuje“ bílinská rock-
ová sestava „DOBRÝ POCITY“ 
jejichž melodický rock nenechává 
v klidu žádného bigbítového fajn-
šmekra. Dobrý pocity publikum 

patřičně „rozehřívají“ a po chvíli 
na pódium „nabíhá“ „GROCK“.  
Od začátku do diváků „pere“ 
jednu „pecku“ za druhou. Pohle-
dem do zaplněného sálu zjišťuji, 
že většina přítomných lidiček si 
s kapelou zpívá nejen refrény, ale 
i sloky! No řekněte sami, co může 
být pro kapelu větším vyzname-
náním? V „kotli“ to vře, a když 
Grock navíc vyhlásí „svlékací“ 
soutěž o cédéčka a placky, dosahu-
je euforie publika vrcholu. Všichni 
se skutečně baví, atmosféra v sále 
i na pódiu je více než super a já 
začínám chápat absenci stolů. Oni 
by se tam patrně nevešly. Jediný 
kdo má v sále stůl je zvukař a sil-
ně pochybuji, že by se o něj hodlal 
s kýmkoliv dělit. Á propos, když 
jsme u zvukaře, musím uznale 
pokývat hlavou, protože všechny 
kapely byly velmi dobře nazvu-
čeny, za což si mistr zvuku Mar-
tin Kačírek zaslouží dík i uznání.  
Před koncem ještě Grock věnuje 
jednu skladbu basákovi Katapul-
tu. Jiří „Dědek“ Šindelář odešel 
pátého ledna do bigbítového nebe 
a jak jinak než písničkou lze vzdát 
hold jedné z českých rockových 
legend. 

Koberec na pódiu ještě po Groc-
ku nestihl vychladnout, když 
Fontánu doslova a do písme-
ne rozburácí další z bílinských 
kapel. Po odmlce se na pódia vrací 
thrashmetalová formace „ANES-
TESIA“ a jak se zdá, návrat se 
dá očekávat velkolepý. Anestesia 
předvádí nefalšovanou metalovou 
smršť. Frontman kapely „S.B.J“ si 
na podium přináší vlastní „vylep-
šený“ mikrofonový stojan a mně je 
od prvního okamžiku jasné proč. 
Běžný stojan by tohle „tornádo“ 
totiž nepřežil. 

Když to tedy shrnu všechno 

dohromady, dovolím si konstato-
vat, že dnes večer Fontána zažila 
jeden z nejlepších rockových kon-
certů. Lidiček přišlo hojně, pivín-
ka a jiných dobrot tu bylo dost 
a dost a oproti létům minulým mne 
příjemně překvapila i ta skuteč-
nost, že u barů se netvořily fron-
ty. A věřte, že to rozhodně neby-
lo tím, že by rockeři „bumbali“ 
méně. Takže rocku zdar a Grocku 
zvláště, jo a kdo to ještě neví, tak 
na webu www.grock.eu je zdarma 
ke stažení zbrusu nový „promoma-
xisingl“. Nazdar.

- JFK 

„Grocková erupce ve Fontáně“
Je desátého ledna 2009 zhruba půl šesté odpoledne a já vcházím do 
téměř prázdné bílinské Fontány, kde se má za půl hodiny konat kon-
cert bílinské hard n´heavy formace „GROCK“. 

Divadelní představení jaro 2009
29. ledna 

Dario Fo a Franca Rame
OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ

Studio Dva Praha

Hrají: Karel Roden, Jana Krausová, 
Marian Roden

21.února 
Ladislav Smoljak

VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY
TŘÍDNÍ KNIHY

Divadlo Járy Cimrmana
Hrají: L.Smoljak/Z. Svěrák, J. Hra-

běta/L. Smoljak, P. Vondruška/J. 
Weigel, M. Čepelka/V. Kotek

25.března
Willy Russell

SHIRLEY VALENTINE
Divadlo ROKOKO

Hrají: Simona Stašová

23.dubna
Éva Pataki

EDITH A MARLENE
Divadlo pod Palmovkou

Hrají: H. Seidlová, B. Valentová, K. 
Přibyl/I. Kubečka a další…

Květen
Alan Ayckbourn

KDES TO BYL(A) V NOCI
Divadlo Bez Zábradlí

Hrají: V. Freimannová, L. Krbová/
J. Švandová, R. Hrušínský a další…

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

SI MŮŽETE ZAKOUPIT

V INFORMAČNÍM CENTRU.

Stávající abonenti si mohou 

své předplatné obnovit.

ZAKOUPENÍM

ABONENTNÍ PRŮKAZKY 

ZÍSKÁVÁTE NĚKTERÉ 

VÝHODY:

� Majitelé předplatného

 mají zajištěné stálé místo

 v hledišti Městského

 divadla

� Budou vám pravidelně  

 zasílány propagační

 materiály o všech akcích 

 pořádaných KC Kaskáda 

 v Bílině

� Abonentní průkazka

 je přenosná
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Vážená redakce,

každý den projíždím městem. 
Vzhledem k dopravní situaci v Bíli-
ně mám možnost a čas sledovat oko-
lí hlavního průtahu. Všimla jsem si, 
že již delší dobu jsou usídleni bez-
domovci v objektu nedostavěného 
hotelu Dagmar za řekou. Ze silnice 
je vidět plápolající prádlo, plastové 
nádoby a především pohyb několi-
ka osob. Tento obrázek nevypadá 
příliš vábně. Městu to na kráse 
rozhodně nepřidává, ale co víc, 
objekt již na první pohled vypadá 
nestabilně. Jak dlouho bude vedení 
města čekat, než dojde k nějakému 
neštěstí? Chápu, že objekt je majet-
kem bankovního ústavu, i tak  měs-
to resp. stavební úřad může vlastní-
kovi nařídit zajištění ruiny tak, aby 
nemohlo dojít k možnému neštěstí 
a byl zamezen přístup do dané stav-
by. Možná někomu křivdím, a pak 
se omlouvám, ale neřešení této 
situace zřejmě vyhovuje samotné-

mu městu. Co s bezdomovci v pří-
padě, že budou z objektu vyhnáni? 
Zřejmě by se mohli přemístit na 
nádraží a pak chápu, proč se bez-
domovci v hotelu Dagmar raději 
neřeší. Nikdo z nás určitě nechce 
na nádraží potkávat povalující se 
lidí, někdy i v podnapilém stavu. 
A co takhle najít vhodnou místnost, 
která bude výše zmiňované skupině 
lidí přístupná za jasných podmí-
nek? Při troše dobré vůle by se jistě 
dalo najít řešení a zamezilo by se 
hazardování s lidským zdravím. 

Děkuji předem za reakci. 
Martina Aubrechtová Havlová

předsedkyně MO ČSSD

Jednal jsem s paní Adamcovou, 
která je pověřená řízením soudu. 
Město napsalo několik dopisů, 
výzev, aby se zabezpečil objekt. 
V současné době je to ve fázi, že vše 
má ve svých rukách notářství, které 
věc již odeslalo soudu, a v dohled-
né době by měla jít budova býva-

lého hotelu do dražby. Kolem této 
budovy proběhlo hodně jednání, 
několikrát zasahovala i městská 
policie proti bezdomovcům. 

Josef Horáček, Starosta

Stavební úřad po poradě s práv-
níkem navrhl městu, aby se zúčast-
nilo dražby a objekt odkoupilo 

za symbolickou nebo minimální 
cenu. Zchátralou budovu by město 
nechalo odstranit a vznikla by luk-
rativní parcela, která by se násled-
ně nabídla k prodeji. Předpoklá-
dám, že do léta bude hotel Dagmar 
odstraněn.

Bc. Milan Vondráček
 Stavební úřad Bílina

Z vašich dotazů

Jiří Souček se zajímá o historii 
a také jí s oblibou dokumentuje ve 
svých výtvarných dílech. „Mým 
krédem je zachování tradic růz-
ných řemesel, tak jsem přes různé 
techniky sklouzl k takové domé-
ně dokumentační kresby s leh-
ký nádechem výtvarna. Protože 
jednotlivá místa se mění a dnes 
se třeba můžeme ohlednout za 
nějakou stavbou, která se změnila, 
ale na tom papíře zůstává. Napří-
klad abstraktní malbě se můžu 
věnovat kdykoli v časovém úse-
ku. Veškeré to mé snažení vlastně 
směřuje k tomu, že naši dědové 
uměli, že se s tím můžeme ve světě 
pyšnit, a že existují lidé, kteří se 
starají o pokračování dané histo-
rické památky. Některé stavby již 

nestojí, ale v těchto malbách stá-
le žijí.,“ vyjádřil se o své tvorbě 
výtvarník Souček.

V Galerii vystavuje nejen zají-
mavé bílinské stavby, ale i domi-
nanty jiných českých měst a obcí.

Naopak Václav Suchopárek 
se zabývá malbou portrétů, kra-
jinomalby, ale hlavně abstrakt-
ní a duchovní tvorbou. Jako 
malíře ho velmi ovlivnil pobyt 
v mužském řeckém klášteře.

„Je to místo, kam se jen tak 
někdo nedostane a pro mě to byla 
velká výzva. Letos tam jedu opět 
a je to velké štěstí, protože na 
povolení se čeká i pět let. Je to 
ostrov, kde je 24 velkých klášterů 
a cca 100 mnichů. Říká se, že žena 
tam nevstoupila 1000 let, před 

vstupem procházíte velmi přísnou 
kontrolou, takže ta šance, že by 
se tam žena dostala je opravdu 
mizivá.,“ zavzpomínal na pobyt 
v Řecku Václav Suchopárek.

V Bílině vystavuje převážně 
krajiny Šumavy. „Měl jsem v plá-
nu namalovat více obrazů z Bílin-

ska, ale protože jsem dodělával 
velký oltářní obraz Panny Marie 
pro kostel sv. Ignáce v Chomuto-
vě, nezbyl mi čas.“

Václav Suchopárek je auto-
rem kopie oltářního obrazu Pan-
ny Marie Karmelské od Stefana 
Caelestiho z roku 1659. (lal)

VÝSTAVA, KTERÁ VÁS PŘIVEDE DOMŮ
Václav Suchopárek a Jiří Souček zahájili v Galerii Pod věží v Bíli-
ně prodejní výstavu obrazů. Oba výtvarníci jsou členy Malířské-
ho společenství v Chomutově. Ačkoli se orientují na různé malíř-
ské motivy, jejich společná výstava se nese v duchu krajinomalby 
a dokumentační kresby. 

Václav Suchopárek a Jiří Souček při instalaci obrazů v Galerii

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
Dne 16. ledna 1969 jsme si připomně-

li tragické úmrtí studenta Jana Palacha. 
Uplynulo 40 let od smrti člověka, který se 
nesmířil s okupací cizích vojsk naší země. 
Pohřeb Jana Palacha se stal protestem pro-
ti pokračující okupaci. O měsíc později se 
na stejném místě upálil student Jan Zajíc. 
V dubnu 1969 v Jihlavě Evžen Plocek.

Palachův hrdinský čin sebeobětová-
ní došel naplnění o dvacet let později, 
kdy i přes tvrdé policejní zákroky došlo 
k masovým demonstracím známým dnes 
jako Palachův týden, a které předzname-
naly rozpad totalitního režimu. 

Když jednou vytryskne svoboda v duši 
člověka, Bohové proti takovému člověku 
už nic nezmohou...  (Jan Palach)Zdroj: ČT © Česká televize
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Draci hráli v Chrudimi, Klatovech, 
Praze, Mělníku, Jindřichově Hradci, 
Havlíčkově Brodě, Uničově, Valaš-
ském Meziříčí, Velkém Meziříčí, 
Slaném, Plzni a řadě dalších měst 
mimo Ústecký, Liberecký a Karlo-
varský kraj, kde hráli soutěž. V této 
sezóně hráli pod hlavičkou Draků 
krajský přebor mužů tepličtí junioři 
a na soutěž výkonnostně nestačili. 
Proto mají Draci po první části, kdy 
se hrálo opět společně s Karlovar-
ským krajem, pouze tři body. A ze 
soutěže měli být odhlášeni. Ve druhé 
části soutěže se utkají pouze čtyři 
mužstva z Ústeckého kraje, kde má 
SK Kadaň B 36 bodů, Slovan Louny 

20 bodů, HC Lovosice 13 a Bílina 3 
body. První dva zápasy hraje Bílina 
venku v Lovosicích a Kadani a doma 
se představí v sobotu 7. února v 17 
hodin se Slovanem Louny.

Ale představí se úplně nové 
mužstvo, které věří, že ho přijdou 
fanoušci podpořit. „Tradice Draků 
si zasluhuje, aby se dosahovaly lep-
ší výsledky. Když jsme slyšeli, že 
v Bílině má skončit áčko úplně, dali 
jsme dohromady partu těch, co tu 
již dříve hráli a základ tvoří bílinští 
kluci. Chceme dohrát letošní ročník 
a přihlásit áčko i do nového ročníku 
krajského přeboru. Chceme hrát dob-
rý hokej, i když víme, že podmínky 

na případný postup nemáme. Prostě 
chceme hrát kraj,“ vysvětlil záměr 
dlouholetý hráč Draků a organizá-
tor řady turnajů a také Sláča cupu 
Miroslav Slačík. Role trenéra se ujal 
jeden ze zakladatelů Draků a dlouho-
letý hráč Jaroslav Anderle, asistenta 
Jaroslav Ptáček a vedoucího mužstva 
bývalý ředitel zimního stadionu Jiří 
Müller. „Všichni mají velký elán a na 
tréninku se také objevil bývalý trenér 
a osobnost bílinského hokeje Jiří 
Hájek. Nyní sháníme nějaké peníze, 
abychom mohli soutěž dohrát. Na 
podmínkách pro nový ročník se musí-
me domluvit s vedením klubu,“ dodal 
Slačík. 

A kdo se na tréninku Draků obje-
vuje: Miroslav a Daniel Slačíkovi, 
Raichl, Vítězslav Zeman, Karel Kuk-
lík, Wilhelm, Kobrč, Kousek, Král, 
Hauptvogel, Brabec. Löw, Vlasák, 
Ptáček i další. Zůstalo také pět šikov-
ných juniorů. 

„Jsem rád, že Mirek Slačík při-
šel s touto iniciativou, a že se nám 
podaří udržet muže. Nová sezóna 
bude otázkou jednání, ale věřím, že 
se dohodneme. Jsem přesvědčen, že 
již ti nejmenší v přípravce musí vidět 
nejen návaznost, ale v áčku i své vzo-
ry,“ je přesvědčen prezident Draků 
Ladislav Kvěch. 

 Oldřich Bubeníček
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BUDOU DRACI OPĚT POSTRACHEM SVÝCH SOUPEŘŮ?
Bílina - Letos vstoupí do své dvanácté sezóny HC Draci Bílina a zdá se, že se opět začíná blýskat na lepší časy. Řadu let byla Bílina známá kvůli 
startům áčka Draků v mnoha kvalifi kacích a barážích o II. ligu. Dlouhý je výčet měst, kde se zajímali, kde ta Bílina vlastně leží.

redakce 
encé

Na podzimních prázdninách, 25.-29.10. 2008 jsme byli v obci Jílo-
vé. Jelo nás tam 11 dětí, všichni, kdo jsme jeli, chodíme do klubu 
a mohli jsme jet za odměnu, že jsme se  v klubu dobře chovali. Byli 
jsme ubytovaný v chatě Mír.

Každý den jsme jezdili s vedoucí-
mi někam na výlety. První den jsme 
se ubytovali a poznávali chatu Mír 
a okolí. Druhý den jsme byli na zám-
ku v Děčíně a v plavecké hale. Na 
zámku jsme viděli krásný nábytek 
z dřívější doby. Na plavání jsme si to 
hodně užili, hlavně tobogány. Třetí 
den jsme byli na Labských pískov-
cích, to jsou skály. Na skalách jsme 
měli spoustu legrace, ale neměli jsme 
moc dobrý výhled, protože byla vel-
ká mlha. Čtvrtý den jsme byli v terá-

riu a muzeu. V teráriu  jsme viděli 
krásné rybičky, chameleóny a taky 
nádherné pavouky s jejich vajíčky. 
Tenhle výlet byl nejlepší, protože js-
me poznali zas něco nového. Posled-
ní den jsme si zabalili věci do kufrů 
a rozloučili jsme se z lidmi které js-
me poznaly na chatě. V chatě ve které 
jsme byly ubytováni s námi bydlely 
ženy z ústavu sociální péče.Přesto že 
byly mentálně postižené, jsme byli 
dobří kamarádi.

Celé prázdniny jsme hráli různé 

hry, měli jsme diskotéku, pracovali 
jsme s modelínou. Každý den jsme 
měli ranní rozcvičku a jeden večer 
i stezku odvahy. Po večeři jsme měli 
kvízy z toho, co jsme ten den zažili. 
Poslední den jsme si psali na záda na 
papír vzkazy jeden druhému.

I když nám počasí nepřálo, hodně 
pršelo, tak jsme prožili krásné pod-
zimní prázdniny. (red. neupraveno)

Redakce encé, Nízkoprahové 
centrum Na Předměstí, Teplická 
555, Bílina, karolina.hruba@clo-
vekvtisni.cz.

Pepa Koky, Štěpán Koubek, Patrik Koky, Jirka Fedák, Katka, Kalis, 
Mariana Bílá, Pavlína Verešová, Karolína

Důvodů k oslavám bylo mnoho - 
Stonožka slavila své osmnácté naro-
zeniny. Tak dlouho je naše škola do 
hnutí „Na vlastních nohou“ zapoje-
na. V tomto roce jsme se zúčastnili 
projektu „Boj se šikanou“ - literární 
a výtvarné soutěže, ve které 17 žá-
ků naší školy postoupilo do celore-
publikového fi nále a 2 naše žákyně 
mají svůj příběh v nové stonožkové 
knize „Nechtěné dědictví“. Dana 
Beneková z 8. B a Michaela Jurčo-
vá ze 7. A.

Na stonožkové konto jsme zaslali 
4.400,- Kč, které jsme získali sbír-
kou neplatných 50 haléřů a z pří-
spěvků stonožkových přátel. Pilně 
jsme také kreslili a malovali vánoč-
ní přání, která byla objednána svě-

tovými fi rmami, a výtěžek z prodeje 
opět poputuje těm nejpotřebnějším - 
našim méně šťastným kamarádům. 

Ale zpět k vánoční atmosféře 
v Lucerně. Jako tradičně moderoval 
koncert Vojta Kotek, který přivítal 
stonožkové pomocníky i vzácné 
hosty. Paní Běla Gran Jensen podě-
kovala stonožkovým dětem spolu-
pracovníkům za obětavou práci pro 
hnutí a zavzpomínala i na začátky, 
kdy prvně přáníčka prodávala před 
obchodními domy v norském Oslo. 

V další části programu vystoupil 
vítěz posledního ročníku Supers-
tar zpěvák Zbyněk Drda. Pak se za 
bouřlivého potlesku objevil na jeviš-
ti stonožkový kamarád Pepa Vágner 
s písní „Mindrák“, která byla slože-

Stonožka oslavila 18. narozeniny
V  prosinci 2008 se ty nejpilnější stonožkové děti z 2. stupně ZŠ Alés-
ká zúčastnily slavnostního vánočního koncertu v pražské Lucerně.

na speciálně pro projekt „Boj proti 
šikaně“. Další odměnou dětem bylo 
vystoupení dvou populárních zpě-
vaček Ewy Farné a Sandry Bell.

Poděkování za obětavou práci 
vyslechly děti v sále i od prvního 
zástupce náčelníka generálního štá-

bu AČR genmjr. Josefa Prokše.
Na závěr vstoupila na jeviště paní 

Běla s Pepou Vágnerem a spolu 
s celým sálem zazpívali stonožko-
vou hymnu „Never be alone - Nezů-
stávej sám“

Mgr. Jiřina Mikolášková
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Hokejový kapitán bodoval na prestižním závodě

Jedním z účastníků kvalifi kace 
byl i kapitán hokejového dorostu 
HC Draci Bílina Michal Procház-
ka. Na náročné trati na jedno kolo 
čekalo na bruslaře mnoho nástrah, 
které dokonale prověřily bruslař-
ské schopnosti všech účastníků. 
Jízda vzad, ostrý slalom, přeskok 
několika překážek a průjezd bran-
kou. To vše v plné rychlosti. Pro 
většinu smrtelníků nepřekonatel-
ný úkol. Jely se dvě jízdy a počí-
tal se lepší čas. Bílinský závod-
ník v prvním kole nezvládl jeden 
z oblouků záludného slalomu 
a poroučel se k zemi. Tím ztratil 
veškeré naděje na dobrý čas. Dru-
hou jízdu však zvládl o poznání 

lépe a v závěrečném hodnocení 
mu patřilo třetí místo za dosažený 
čas 22.15, pouhých 8 setin sekun-
dy za nejlepším časem.  V nabité 
konkurenci juniorů a dorosten-
ců z oddílů věhlasných jmen se 
dostal na pomyslné stupně vítězů. 
Do ledového koryta přímo však 
postoupil pouze vítěz. Pořada-
telé ale nasazují do samotného 
závodu jezdce podle časů a tak by 
našemu reprezentantovi nemělo 
místo v ledovém korytě uniknout. 
O dalším průběhu závodů Vás 
budeme na stránkách Zpravo-
daje informovat.  Více na www.
redbullcrashedice.cz.

(red)

V neděli  4.1.2009 se v Tesla Aréně v Praze, domácím stánku hokejis-
tů pražské Sparty, konalo jedno z kvalifi kačních kol adrenalinového 
závodu  Red Bull Crashed Ice.  Nová sportovní disciplína s anglickým 
názvem  Ice cross downhill – sjezd na bruslích v ledovém korytu, který 
se pojede v Praze na Vyšehradě 7. února. 

FOTBALOVÁ ŠKOLA BÍLINA
SE SPOJILA S SK SIAD

Fotbalová členská základna, kte-
rou tvoří mládež, dorostenecké týmy 
a muži se spojila pod jeden výbor. 
Společný výbor má devět členů 
z toho jsou čtyři z fotbalové školy 
a čtyři z SK SIAD. Prezidentem FO 
SK SIAD Bílina zůstává i nadále 
Petr Arpáš. 

„Hlavním cílem sloučení obou 
oddílů je zlepšení komunikace a fun-
gování klubu ke spokojenosti všech 
zúčastněných. Organizační změ-
nou bychom chtěli docílit toho, že 
bílinský fotbal, který má ve městě 
devadesátiletou tradici, posuneme 
o stupínek výše. Aby oddíl začal pra-
covat na efektivnější úrovni, musíme 
táhnout za jeden provaz. Všem nám 
je jasné, že klub bez kvalitní mládeže 
není oddílem a mládež bez kvalitní-
ho áčka také není to pravé. Velkou 
výhodu vidím také v podepsání doho-
dy o spolupráci s FK Baníkem Most. 
Tuto dohodu nechceme přeceňovat, 
ale rádi bychom z Mostu dostali co 
nejvíc, především co se týče hráčské 
výpomoci napříč věkovými kate-
goriemi. Na oplátku budeme naše 
nejtalentovanější hráče, především 
z řad žáků, poskytovat Mosteckým. 
Věřím, že již nenastane situace, kdy 
nám z přípravky v polovině sezony 
odešlo šest hráčů do konkurenčních 

Teplic. Most nám také bude pomáhat 
tím, že nám bude proškolovat trené-
ry, a tak se zvýší kvalita jednotlivých 
tréninků. Jsme rádi, že jsme byli 
začleněni do projektu Fotbalové 
akademie Josefa Masopusta, věřím, 
že se nám v dohledné době podaří 
nového Masopusta vychovat,“ pro-
zradil vize fotbalového oddílu SK 
SIAD Bílina jeho tiskový mluvčí 
Petr Procházka.

V klubu také byla nově ustavena 
funkce Vedoucího trenéra mládeže. 
Byl jím určen zkušený trenér pan 
Ladislav Váňa, který je majitelem 
trenérské A – licence a v mládežnic-
kém fotbale se pohybuje již více než 
30 let. Jeho úkolem bude metodické 
vedení mládežnických trenérů od 
nejmladších žáčků po dorostence.

„Chtěl bych také využít této mož-
nosti a prostřednictvím Zpravodaje 
poděkovat všem, kteří se kolem fot-
balové mládeže v Bílině dlouhá léta 
pohybují. Za jejich, úsilí, obětavost 
a nasazení, které na úkor svého vol-
ného času fotbalu věnují. Je těžké 
jmenovat několik jmen, ale poděko-
vání a obdiv všech si jistě zaslouží 
Petr Junek, Soňa Junková, Petr 
Váňa, Vilda Kindl, Dušan Zahrad-
ský, Jiří Bartl a další,“ dodal Pro-
cházka. (lal)

Ve skupině porazila FŠ Most 
3:1, Bohemians 1905 1:0. 

V posledním zápase ve skupině 
proti SK FS Junior Teplice jsme 
potřebovali získat jeden bod, který 
by nás posunul do fi nále.

Po velice disciplinovaném 
výkonu jsme uhráli remízu 0:0 
a vybojovali vysněné fi nále.

Ve fi nálovém zápase nás čekal 

silný soupeř FK Ravel Junior 
Ústí nad Labem.  ,,Kluky musím 
pochválit za velmi kvalitní výkon,“ 
řekl trenér bílinských žáčků Dušan 
Šanda. Po velmi dobrém výkonu 
jsme s kvalitním soupeřem jen 
remízovali 0:0 a na pokutové kopy 
prohráli 2:1 a obsadili tak 2. místo 
v silné konkurenci.

 Text a foto: V. Mojžíš

Junioři v Mostě zaváleli
Most - 10. ledna se konal v Mostě turnaj fotbalových přípravek 
ročníků 2002. Mezi osmičkou startujících družstev, byla i Fotba-
lová škola Bílina.

První řada z leva: D. Hubáček, D. Šanda, M. Pacanda., D. Schissman
Druhá řada z leva: P. Erben, P. Novák, R. Obracaník, M. Scheffer, J. Tuček
Třetí řada z leva: Trenéři D. Šanda, K. Obracaník, T. Dvořák

Michal Procházka se dokázal 
prosadit mezi nejlepší

závodníky


