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● Sjednocené značení budov má smysl ● Rubrika Ptejte se sociálních pracovníků ● Abilympiáda na ZŠ praktické ● 
Fotogalerie z boxerské show ● Bílinské kendó na ME ● BVL má za sebou první turnaj ●

MŠ Čapkova má jako první školka v Bílině

„Čaj o páté“ - cyklus setkávání, tentokrát s osobností českého baletu

interaktivní tabuli

 foto: Jaroslav Vimr

V prvních květnových dnech přijal pozvání 
do bílinské Městské knihovny král českého 
baletu pan Vlastimil Harapes, tanečník, he-
rec, režisér, taneční mistr, choreograf, taneční 
pedagog a dlouholetý člen baletu Národního 
divadla v Praze. 
Vlastní dlouholetou pílí získal mnohá uznání 
za svoji práci a v loňském roce se stal drži-
telem ceny Thálie za celoživotní mistrovství. 
Účinkoval zhruba v 50 různých tanečních 
představeních naší první scény.  Jako filmo-
vý herec si zahrál v řadě českých filmů, které 
patří mezi velmi úspěšné.
Je čestným předsedou Hnutí speciálních olym-
piád, členem rady Kiliánovy nadace a čestným 
prezidentem občanského sdružení Balet Globa.

Setkání proběhlo 2. května odpoledne za hoj-
ného počtu bezmála sedmdesáti spokojených 
posluchačů, kteří měli také možnost hosta se 
na cokoli zeptat. Na řadu přišly otázky ohled-
ně divadelních rolí s Martou Vančurovou, fil-
mových rolí s Janou Preissovou, sběratelské 
vášně pro starožitné žehličky nebo vystupo-
vání v zahraničí či dalších divadelních rolí, 
ve kterých v současné době hraje.
Povídání obohatil Vlastimil Harapes zpěvem 
sólovým ze svého repertoáru i s celým publi-
kem a taktéž malou baletní ukázkou.
Poděkování patří žákyním tanečního od-
dělení ZUŠ G. Waltera v Bílině T. Izerové 
a E. Šperkové pod vedením učitelky P. Bě-
láčové, které setkání s výjimečným hostem 

obohatily svými baletními 
vstupy, a učiteli T. Ern-
stovi, který se 
ujal ozvučení 
celé akce. 
Za zapůjče-
ní materi-
álního vy-
bavení pro 
realizaci 
akce dě-
k u j e m e 
KC Kas-
káda.
Petra Zaťková,  

MěK Bílina

 Ještě před několika lety byly 
interaktivní tabule vzácností 
ve školách. Dnes je najdeme 
v téměř každé škole a začínají 
se objevovat i ve školkách. V Bí-
lině je mezi školkami průkopní-
kem MŠ Čapkova, která si pří-
nosnou pomůcku mohla pořídit 
díky daru od Skupiny ČEZ.

V pondělí 29. dubna proběhlo 
slavnostní přestřižení pásky. Toho 
se nemohl zhostit nikdo jiný než 
Ing. František Strach, ředitel Elek-
trárny Ledvice a Počerady a staros-
ta města Bíliny pan Josef Horáček. 
Právě oni dva jsou totiž 
klíčovými osobami, bez 
kterých by se tato darovací 
akce nikdy neuskutečnila. 
Přičinění samozřejmě nelze 
upřít paní ředitelce Lence 
Zlatohlávkové, která za školku jed-
ná s městem a stojí vždy u zrodu 
všech důležitých akcí. 
Po krátkém přivítání paní ředitel-
kou a kolektivem školky pan sta-
rosta společně s panem Ing. Stra-
chem přestřihli pásku a následova-
ly ukázky práce s tabulí. Pomůcka 
školce slouží již měsíc a za tu 
dobu se paní učitelky i děti stihly 

s novinkou alespoň trochu 
seznámit. Jak vysvětlila 
paní učitelka Lenka Kvě-

chová Výborná, s kolegyní musely 
nejprve absolvovat základní kurz 
a vzdělávat se budou i nadále. Prá-
ce s interaktivní tabulí totiž skýtá 
obrovské možnosti využití a v MŠ 
Čapkova je rozhodně chtějí obje-
vit. Když děti ve spolupráci s paní 
učitelkou ukazovaly, co se zatím 
naučily, bylo vidět, jak všechny 
práce s interaktivní tabulí baví. 

Ještě aby ne v dnešní době, kdy 
jsou mobilní telefony a tablety 
často nezbytností i pro děti školko-
vého věku. Interaktivní tabule, jak 
je z jejího názvu zřejmé, navíc vy-
žaduje zapojení více smyslů a do-
slova vtáhne děti do děje. Proto 
je podle Lenky Kvěchové Výbor-
né skvělou pomůckou i pro práci 
s dětmi, které mají různé handica-
py, třeba sluchové či zrakové. Prá-
ce s interaktivní tabulí je zahrnuta 
do výuky a děti se u ní střídají dle 

ročníků.  K tabuli existuje mnoho 
různých programů vytvořených 
přímo pro využití ve školkách. 
Další programy si pak mohou uči-
telé vytvářet sami dle svých po-
třeb. Již na ukázkách bylo vidět, 
že práce s interaktivní tabulí baví 
nejen děti, ale i paní učitelku. To je 
základním předpokladem úspěchu. 
Těšme se tedy na další informace 
o tom, jak dětem ve školce slouží 
nová tabule a co vše na ní již děti 
i paní učitelky zvládají. simi
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Z deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkrétního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí?
ZEPTÁME SE ZA VÁS.

Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail:
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky

snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá  
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.

� Slepičky pouze z našeho odchovu!!!
�  Stáří slepiček 16-18 týdnů - cena 159-170 Kč/ks  

- v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v sobotu 11. 5. 2013
Bílina - u krytého bazénu - v 10.30 hod.
Případné bližší informace - tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček nová služba - výkup králičích kožek - cena 22-35 Kč/ks

INZERCE 0413/BZ

Vykradený byt
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal 
do bytu v panelovém domě. Zlo-
děj po překonání plastového okna 
vnikl do bytu, ze kterého následně 
odcizil  finanční  hotovost,  note-
book,  příslušenství  k  počítači, 
kosmetiku a další věci v celkové 
hodnotě  40  tisíc  korun.  Ve  věci 
byly  zahájeny  úkony  trestního 
řízení pro přečiny krádeže a poru-
šování domovní svobody, za které 
hrozí pachateli v případě dopade-
ní až tříleté vězení.

Stačila chvilka nepozornosti
Neopatrnosti  řidiče,  který  záso-
buje  pečivem  obchody,  využil 
v  Bílině  neznámý  lapka.  Využil 
chvilky,  kdy poškozený vykládal 
z  nákladového  prostoru  vozidla 
přepravky  s  pečivem,  které  poté 
nosil  do  skladu  a  z  palubní  des-
ky  odemčeného  auta  mu  odcizil 
dva mobilní telefony a peněženku 
s platební kartou a finanční hoto-
vostí.
Řidiči  distribučních  společností 
nebo dalších firem, kteří zásobují 
zbožím  obchody,  jsou  snadným 

cílem  „nenechavců“.  Z  důvodu 
úspory  času  si  často  nezamy-
kají  svá  vozidla  a  nepočítají 
s tím, že jim během několika 
vteřin někdo „vleze“ do ka-
biny.  Stačí  však  chvilka, 
kdy  například  předávají 
klientovi  balík  v  prostoru 
nákladového prostoru, nebo 
odnesou  zboží  do  obchodu 
a  nemají  tak  plnou  kontrolu 
nad  svým  vozem,  aby  se  stali 
obětí zloděje. Je proto  lepší ztra-
tit chvilku na uzamčení dveří, než 
přijít  o  majetek  a  strávit  daleko 
delší dobu na policejní služebně. 

Vykrádal hlavně sklepy
Nejméně  čtyři  „vloupačky“  má 
na  svědomí  26letý  muž,  kterého 
policisté  obvinili  z  několika  pře-
činů  krádeže.  Koncem  února  se 
v  Bílině  vloupal  do  dvou  sklep-
ních  kójí,  ze  kterých  odcizil  dva 
páry kolečkových bruslí a tři sady 
chráničů.  O  několik  dní  později 
se  vydal  do  jiných  sklepů,  od-
kud  si  odnesl  vodovodní  baterii 
a vzduchovou pušku. V polovině 
března  vypáčil  plechové  skříňky 
umístěné na hlavní chodbě pane-

lového  domu,  které  slouží  k  od-
kládání  věcí. Žádné  zpeněžitelné 
věci v nich ale nenašel a z místa 
činu  odešel  s  prázdnou.  Týden 
nato se vloupal do kočárkárny, ze 
které  odcizil  horské  jízdní  kolo 
a dětský sportovní kočárek. V mi-
nulosti  trestaný  lapka  způsobil 
poškozeným škodu téměř 12 tisíc 
korun,  v  případě,  že  bude  soud-
cem uznán  vinným,  hrozí mu  až 
tříleté vězení.

Očesaný parovod
Policisté  pátrají  po  neznámém 
pachateli, který v Bílině demon-

toval  z  parovodu  kovové  pru-
žiny  a  nosníky.  Zástupci  po-
škozené společnosti odhadli 
celkovou škodu na 20 tisíc 
korun,  odcizené  železo 
pravděpodobně  skončilo 
v  některé  z  mnoha  výku-
pen sběrných surovin. Po-
kud  se  podaří  zloděje  do-
padnout, hrozí mu za přečin 
krádeže maximálně dvouleté 

vězení.

Drahé zdřímnutí
Zdřímnutí  v  linkovém  autobu-
su  stálo  jednoho  z  cestujících, 
který jel z Teplic do Bíliny přes 
tisíc korun. Neznámý lapka to-
tiž využil spánku poškozeného 
a z batohu, který měl odložený 
na  vedlejším  sedadle,  mu  od-
cizil  peněženku  s  dvanácti  sty 
korunami,  doklady  a  platební 
kartou.  Policisté  ve  věci  zahá-
jili  úkony  trestního  řízení  pro 
přečiny  krádeže  a  neoprávně-
ného  opatření,  padělání  a  po-
změnění  platebního  prostřed-
ku,  za  které  hrozí  pachateli 
v případě dopadení až dva roky 
za mřížemi.

Běh Harmonie má již v Bílině svou trasu Druhá květnová neděle 
patří všem maminkámPřijďte fandit běžcům a jejich dětskému doprovodu, až budou 

probíhat Bílinou. Světový běh Harmonie je neobyčejný běh s ho-
řící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes 
více než 140 zemí světa. Pochodeň symbolizuje vše, co nás spo-
juje bez ohledu na naši národnost, kulturu a víru – přátelství, 
porozumění a harmonii. Každý se může ke štafetě připojit, vlo-
žit do pochodně svou dobrou vůli a poslat ji dál do celého světa.

Dne  20.  května  mezi  10:30 
a  11:00  poběží  běžci  s  pochod-
ní  i přes Bílinu. Přidají  se k nim 
děti z bílinských základních škol. 
V půl 11 se startuje u domů s pe-
čovatelskou  službou  v  Havířské 
ulici.  Trasa  pokračuje  po Teplic-
ké ulici přes Pivovarské náměstí, 
Mírové  náměstí,  Seifertovou  uli-
cí a pak nahoru na Pražkou k ZŠ 

Aléské, kde  je  cíl bílinské etapy. 
Zde se běžci občerství, popovídají 
si s dětmi a v 11:40 zase vyběhnou 
dál. V Bílině se poběží tak, že trať 
bude  rozdělena  do  úseků  a  jed-
notlivá  družstva  ze  základních 
škol  budou  předávat  po  zdolání 
své  části  pochodeň  jako  štafetu. 
Přijďte se podívat na neobvyklou 
sportovní událost.  simi

Den matek je den, kdy vzdáváme poctu našim matkám. 
Slaví se v různé dny na mnoha místech po ce-
lém světě. V České republice připadá Den matek 
na druhou květnovou neděli. V tento den dávají 
děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně 
vyrobené. Jeho původ je už ve starověkém Řec-
ku, kdy se slavil svátek plodnosti 
a  matek,  spojený  s  uctíváním 
pohanské bohyně Rhey = 
Kybelé, matky bohů.
Zdroj: www.wikipedie.cz
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Sjednocení značení budov má smysl, 
uvítají to sčítací komisaři i policisté a zdravotníci 

Položením věnce uctili památku padlých hrdinů Základní umělecká škola Gustava Waltera
Mírové nám. 21/16, Bílina

HUDEBNÍ - TANEČNÍ - VÝTVARNÝ 
OBOR

zápis žáků pro školní rok 2013/2014
se koná ve dnech 27. – 29. května 2013

mezi 14. – 18. hodinou
přípravné studium pro děti od 5 let 

základní studium od 7 let
Zápis je spojen s talentovou zkouškou.

Vzpomínka VzpomínkaHluboce zarmouceni 
oznamujeme

Na městském hřbitově v Bílině pro-
běhlo v pondělí 6.května již tradiční 
uctění  památky  hrdinů,  kteří  padli 
během  2.  světové  války.  Pietního 
aktu  se  zúčastnil  starosta  města 
Josef Horáček a společně s panem 
Václavem  Vadlejchem,  předsedou 
Českého  svazu  bojovníků  za  svo-
bodu,  položili  věnec k památníku. 
Zúčastnil  se  také  tajemník  měst-

ského úřadu v Bílině Ing. Ladislav 
Kvěch a několik přihlížejících. Po-
ložení  věnce  doprovázela  kapela 
a poté starosta pronesl vzpomínko-
vou  řeč. Každoroční  krátké  připo-
menutí  historie  a  smutných  osudů 
i mnoha Bíliňanů, je jeden z mnoha 
způsobů, jakým můžeme i po toli-
ka letech ocenit odvahu a nasazení 
padlých bojovníků za svobodu. 

Vzpomínáme

Ministerstvo  vnitra  nenařizuje, 
jak má  konkrétně  značení  budov 
vypadat,  jen  požaduje  jednot-
nost.  Na  každé  obci  pak  záleží, 
jak  si  toto  upraví.  I  když  mají 
lidé  v  Bílině  ve  většině  případů 
domy označené, rozhodně ne jed-
notně.  Problém  pak  může  nastat 
například  při  sčítání  lidu,  kdy  se 
sčítací komisaři orientují výhrad-
ně  podle  čísel  popisných  nebo 
evidenčních,  stejně  tak  jako  při 
předvolební  distribuci  volebních 
lístků.  Nejednotnost  značení  pak 
může vést  k  záměně  čísel  popis-

ných,  evidenčních  a  zkompliko-
vat  doručování  pošty  či  důležitý 
kontakt  s  různými  úřady  a  insti-
tucemi, například i složkami Inte-
grovaného  záchranného  systému. 
Nařízení  tak  rozhodně  nemá  být 
nesmyslným  peskováním  obča-
nů, ale snahou o jednotný systém 
značení.  Kdo má  na  svém  domě 
již nějaké ozdobné značení, může 
ho samozřejmě zachovat, ale měl 
by dle nařízení přidat ještě povin-
né cedulky. 
Vzhledem k tomu, že nařízení vy-
volalo mnoho negativních ohlasů, 

bude se Rada města zabývat jeho 
úpravou tak, aby byl smysl jasný 
a pochopitelný.

Co	mají	lidé	dělat	nyní?	
Tím, když si  lidé nechají vyrobit 
cedule  dle  nařízení  rozhodně  nic 
nezkazí. Zároveň pokud nebudou 
mít  zatím  své  budovy  značené 
dle předpisu, kontrolovat a posti-
hovat  je  také  nikdo  nebude,  jak 
zní v nařízení. O dalším postupu 
a  případných  změnách  budeme 
občany  informovat  prostřednic-
tvím Bílinského zpravodaje.  simi

Nové nařízení o tom, jak mají lidé v Bílině značit své nemovitosti, vyvolalo mezi obyvateli Bíliny velké emoce. Novinka se stala i zajíma-
vým novinářským námětem v různých médiích. Vedení města Bíliny chce záměr uvést na pravou míru tak, aby lidé pochopili správný 
význam tohoto kroku.

20. května tomu 
bude 3 roky, co mi 
tragicky zahynula 
moje paní
Jana Majerová

Vy kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte se mnou, děkuji Majer
Žádná bolest se nesnáší hůř 
než vzpomínky na štěstí...

Dne 14. května 
si připomeneme 
smutné výročí, 
kdy nás 
před dvěma 
roky opustil pan 

Miloslav Šulda
S láskou vzpomíná syn Miloslav 

s rodinou

smutnou zprávu, že 
nás v neděli 28. dubna 
2013 navždy opustila 
naše drahá a milovaná 
manželka, maminka 
a babička

paní Daniela Píchová
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou 
uctí její památku.
Manžel Václav, dcera Simona s manželem Petrem, 
syn Václav, vnoučata Daniel, Michaela a Vašek

Dne 10. 5. 2013 uplynulo 
10 let od úmrtí paní 
Drahomíry

CHOTOUSOVÉ
a dne 8. 6. 2013 tomu bude již 8 let od úmrtí pana

Miloslava CHOTOUSE
S láskou vzpomínají dcera Drahomíra s rodinou, 
dcera Gabriela s rodinou, syn Miloslav s rodinou



4	 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 10.	května	2013

Dotaz:
„Přišla jsem o zaměstnání, jsem v evidenci uchazečů o zaměstnání a pobírám dávku pomoci v hmotné nouzi, a to příspěvek na živobytí 
a bydlím sama v bytě  2+1. S ohledem na svou nemoc měsíčně vynakládám nemalé finanční prostředky na úhradu léků. Je možné získat 
nějakou mimořádnou dávku na léky?“

RUBRIKA  „Ptejte se sociálních pracovníků“

Odpověď:
„Z Vašeho dotazu  je patrné, že 
nepobíráte dávku  státní  sociál-
ní podpory – příspěvek na byd-
lení  a  dávku pomoci v hmotné 
nouzi  –  doplatek  na  bydlení. 
O  tyto  dávky  můžete  požádat 
příslušný  úřad  práce,  který 
rozhoduje  o  jejich  nároku.  Pro 
získání  nároku  na  příspěvek 
na  bydlení  je  nutné  užívat  byt 

na  základě  nájemní  smlouvy 
nebo  na  základě  vlastnického 
práva k bytu. Další podmínkou 
je  přihlášení  k  trvalému  poby-
tu  v místě  bydliště.  Pro  získá-
ní nároku na doplatek pobírání 
příspěvku na bydlení. 
Ohledně  vynakládání  finančních 
prostředků  na  léky  doporučuje-
me obrátit se na svého lékaře, zda 

by bylo možné nahradit  stávající 
léky, za léky se stejným účinkem, 
ale s nižším doplatkem nebo bez 
doplatku.  Pokud  máte  zvýše-
né  náklady  na  dietní  stravování 
s ohledem na Váš zdravotní stav, 
máte  možnost  nechat  si  potvrdit 
u  lékaře  specialisty  na  předepsa-
ném  tiskopise  /vydá  úřad  práce/ 
typ diety a doložit na úřad práce, 

což je další možnost zvýšení pří-
jmů“.  
Toto  sdělení  je  pouze  informa-
tivní.  Konkrétní  informace  Vám 
podají  pracovníci  úřadu  práce. 
Sociální pracovníky města může-
te kontaktovat na telefonních čís-
lech:  417  810  917,  417  810  926 
nebo 471 810 929.
 Sociální pracovníci MÚ Bílina

Parkovací karta 
pro osobu těžce 

zdravotně 
postiženou

Od 1. srpna 2011 byl pro oso-
by  se  zdravotním  postižením 
zaveden  nový  druh  parkova-
cího  průkazu,  který  nahrazu-
je  dosavadní  označení  O1  se 
symbolem invalidního vozíku. 
Doklad  se  vystavuje  přímo 
na  jméno  konkrétního  opráv-
něného  držitele  a  odpovídá 
doporučenému  vzoru  podle 
Evropské unie  (podle doporu-
čení Rady 98/376/EHS), čímž 
je  použitelný  i  v  ostatních 
členských  státech  Evropské 
unie.  Držitelé  dosavadních 
označení O 1 mohou tato ozna-
čení využívat do ukončení  je-
jich platnosti, nejpozději však 
do  31.  prosince  2012.  Nový 
parkovací  průkaz  vydává 
obecní úřad obce s rozšířenou 
působností.

Ve  městě  Bílina  vydává  výše 
zmíněné  průkazy  Odbor  so-
ciálních  věcí  a  zdravotnictví, 
Žižkovo náměstí č.p. 58.
S sebou budete potřebovat ob-
čanský  průkaz,  průkaz  ZTP, 
ZTP/P  nebo  sKartu  a  průkaz-
kovou  fotografii.    Parkovací 
průkaz  bude  vystaven  na  po-
čkání a bezplatně.

Bc. Helena Marinčáková, 
zdravotnictví a sociální služby

Úspěch sourozenců v krajské přehlídce v recitaci
Mladí bílinští recitátoři, kteří byli oceněni v okresním kole recitační soutěže, se před několika dny 
vydali do Loun, kde se již počtvrté konala Dětská scéna 2013. Městská knihovna Louny z pověře-
ní Ministerstva kultury ČR a společnosti NIPOS-Artama a ve spolupráci s občanským sdružením 
Lounští Lounským organizovala krajskou přehlídku dětských recitátorů.

Na šedesát dětí předneslo ve čty-
řech  kategoriích  své  texty.  Nej-
mladší  dvě  kategorie  předávaly 
publiku,  ale  i  lektorskému  sboru 
ve složení Eva Venclíková, Lucie 
Veličková  a  Jan  Anderle,  jeden 
text,  zatímco  třetí  a  čtvrtá  kate-
gorie měly přichystané texty dva. 
V  sobotu  se  představili  účastníci 
první (žáci 2. a 3. tříd základních 
škol)  a  třetí  (žáci  6.  a  7.  tříd  zá-
kladních  škol  a  příslušných  roč-

níků  víceletých  gymnázií)  kate-
gorie. Vítězové a druzí v  jednot-
livých  kategoriích,  kromě  první, 
postupují  na  celostátní  přehlídku 
Dětská scéna Svitavy   Svá želíz-
ka  v  ohni Bílina  rozhodně měla. 
V loňském roce se do Svitav díky 
vítězství ve své kategorii podíval 
gymnazista Ondřej Kvěch. V  le-
tošním roce se umístil na 3. nepo-
stupovém  místě  a  od  pořadatelů 
krajské přehlídky mu bylo uděle-

no čestné uznání za výstavbu tex-
tů. První, nepostupovou, kategorii 
vyhrál  Ondrův  bratr  Filip,  který 
zdá  se  půjde  ve  šlépějích  svého 
úspěšného staršího sourozence.
Dvojici bratrů doplnili v Lounech 
ještě dva bílinští soutěžící a to Ma-
těj Beneš, Tereza Karvajová a To-
máš Hranička. Svůj  talent ukázali 
v městském  a  okresním kole,  tak 
příště se jim snad zadaří i v krajské 
soutěži.  simi, www.mkl.cz

Zatímco starší z bratrů Kvěchových Ondra je 
na soutěžích v recitaci stálicí, jeho mladší bráška 
Filip zatím sbírá 
zkušenosti 
a první 
úspěchy.
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Abilympiáda na ZŠ praktické

Pohotovost pro bolavou duši – 476 701 444, nonstop
- když vidíme, že se rodiče nestarají o děti

Linka duševní tísně, dobrý den… Dobrý den... mám nepříjemný pocit… Kolegyně z práce se už delší dobu nějak divně stará o děti. 
Dneska jsem je potkala ve městě, děti se zdají vylekané a nemocné, ona vypadala jako opilá a mluvila z cesty, holčička v té zimě neměla 
ani bundu a plakala…

Základní  škola  praktická  v  Bíli-
ně uspořádala ve středu 17.4. pro 
žáky  speciálních  škol  již  devátý 
ročník Abilympiády. Tato tradiční 
soutěž byla letos tematicky zamě-
řena  na  romskou  kulturu.  Téměř 
šedesát  žáků  speciálních  škol 

teplického  okresu  mělo  možnost 
porovnat své dovednosti v několi-
ka disciplínách. V duchu  romské 
kultury  se  nejen  tančilo  a  zpíva-
lo.  Svou  zručnost  žáci  předvedli 
v  pletení  košíků.  Zručnost  i  ná-
paditost  jsme  mohli  obdivovat 

u  šperků,  které  žáci  zhotovili 
z  různých  materiálů.  V  dílnách 
chlapci  vyráběli  ze  dřeva  zmen-
šeniny kočovných povozů a v ku-
chyňce  soutěžící  žáci  zase  při-
pravovali  vtipné  pohoštění.  Pre-
zentaci  o  životě  Romů  vytvářeli 

žáci,  kteří  soutěžili  v  dovednosti 
v práci s počítačem. 
Bylo velmi nelehké vybrat ty nejlep-
ší. Všem  zúčastněným  žákům patří 
velká pochvala a všem pedagogům, 
kteří své žáky na soutěž připravovali, 
velké poděkování.  Häuslerová Iva

Děkujme za každého člověka, který 
nezůstal lhostejným k cizímu dítěti! 
Odborníci totiž odhadují, že až dvě 
procenta dětí jsou ve svých rodinách 
týrána, což v Čechách znamená 20 
až  40  tisíc  dětí.  O  většině  z  nich 
nemáme  tušení,  protože  nechodí 
příliš mezi  děti,  nenavštěvují  škol-
ky, nevídá je lékař na pravidelných 
preventivních prohlídkách. Několik 
desítek z nich každým rokem na ná-
sledky týrání zemře. Nejčastěji ko-
jenci a batolata, ale výjimkou nejsou 
ani sebevraždy týraných školáků.
Co se v  takových rodinách vlastně 
děje? Rodiče mohou selhávat ve své 
roli  třeba  proto,  že  sami  vyrůstali 
v  nefunkční  rodině, mnoho  z  nich 
bylo v dětství týráno. Nemají zažitý 
vzor,  jak  to  dělat  správně,  a mno-
ho  z  nich  je  citově  nevyvinutých. 
Ve hře dále mohou být závislosti, ať 
už na alkoholu, drogách nebo auto-
matech. V osobnosti týrajícího rodi-
če je často agresivita,  impulsivnost 
a neschopnost vcítit se do druhého 
člověka.  Jejich  „výchova“  je  plná 
surovostí, bezcitnosti a lhostejnosti. 
Dětem se dostává  fyzického  týrání 
(těžko si lze představit, že někdo své 
děti  tluče  do  zlomenin,  škrtí,  pálí, 
svazuje,  nekrmí…,  ale  je  to  krutá 

pravda), které je spojeno s útrapami 
duševními.  Někdy  se  jedná  „jen“ 
o psychické týrání, které má podobu 
opakova¬ných  výhrůžek,  posmě-
chu, nadávek, zavírání do tmavých 
místností,  ponižování. Mnoho  dětí 
se stává oběťmi sexuálního zneuží-
vání blízkou osobou.
Mějme,  prosím,  vždy  na  paměti 
důležitou věc: dítě  samo si pomoc 
přivolat  neumí!  U  miminka  je  to 
pochopitelné, ale proč nehledají po-
moc starší děti? Třeba proto, že nic 
jiného nezažily, takže se domnívají, 
že právě takovýhle život je normál-
ní. A že když je rodiče bijí, tak určitě 
mají důvod. Vinu za trýznění hleda-
jí samy u sebe a častokrát si nejsou 
schopny připustit, že je vlastní rodi-
če nemají rádi, že jim dokonce mo-
hou i být na obtíž. Například jeden 
chlapec žijící v dětském domově se 
tetám  chlubil  slíbeným  koťátkem, 
prý ho dostane od maminky hned, 
jakmile  se  ona  vrátí  domů  -  z  vě-
zení, kde trávila třetí rok za to, jak 
syna krutě  týrala…). A  i když děti 

pochopí  tragickou  situaci,  ústa  jim 
svazuje stud nebo strach (tyran mu 
může vyhrožovat). Dokonce i sexu-
álně zneužívajícího rodiče může mít 
dítě rádo.
Čeho  bychom  si měli  všímat? Va-
rovným  signálem  jsou  podlitiny, 
otoky,  jizvy,  popáleniny,  zlomeni-
ny… Úrazy  se  samozřejmě  stávají 
nám všem,  ale  rozhodně není nor-
mální,  aby  dítě  opakovaně  padalo 
ze  schodů  a  pálilo  se  o  kamna… 
Viditelným znakem špatné rodičov-
ské péče je i podvyživenost a zane-
dbaná hygiena. Méně čitelnými, ale 
závažnými příznaky jsou určité typy 
chování: nadměrná ustrašenost a le-
kavost, uzavřenost a  smutek,  jindy 
zase  zvýšená  agresivita  vůči  okolí 
nebo  vůči  sobě  samému.  Ze  stra-
chu může dítě lhát, zatajovat školní 
problémy, z hladu může krást jídlo. 
Jednoho  z  mých  kamarádů  v  dět-
ství  učitelka  trestala  za  opakované 
falšování  rodičovských  podpisů 
v  žákovské  knížce. Nikdy  se  však 
nedozvěděla, že hocha alkoholický 
otec  za  sebemenší  prohřešek  tres-
tal  hadicí.  „Lítal  jsem  mezi  futra-
ma,“ komentovalo to dítě. Modřiny 
po zádech unesl spíše než pocit, že 
má nefunkční rodinu…

Jak  můžeme  pomoci?  Jestli  je  to 
možné,  zeptejme  se  dítěte,  zda  ho 
něco netrápí, jestli mu někdo neubli-
žuje. Tradiční názor, že soukromí ro-
diny musí být respektováno za všech 
okolností, už stál mnoho dětí život. 
Máme-li  podezření  na  týrání,  ne-
váhejme  s  oznámením  na  policii 
(prošetřuje  i  anonymní  podněty). 
Neuděláme-li  to,  tak  kromě  tíhy 
na vlastním svědomí zároveň páchá-
me trestný čin! Od roku 1994 je uzá-
koněna oznamovací povinnost. Ob-
rátit se můžeme na Sociálně právní 
ochranu dětí na městském úřadě, kde 
rovněž prošetřují i anonymní podně-
ty. O práva  dětí  se  dále  stará Fond 
ohrožených  dětí,  nejbližší  pobočka 
je v Mostě. Nasměrovat na konkrétní 
odborníky  a  poradit  mohou  i  pra-
covníci  Linky  duševní  tísně  (476 
701 444). Nejen  ve  jménu dětí,  je-
jichž smutné příběhy linkový telefon 
vyslechl,  ale  hlavně  jménem  všech 
bezmocných dětí prosím: nebuďme 
lhostejní! Tyto děti trpí v přítomnosti 
a bohužel si odnášejí i mnoho zlého 
do budoucnosti - pocit bezmocnosti, 
zničené sebevědomí, potíže s vytvá-
řením blízkých vztahů. A možná žijí 
i docela blízko nás…
Sylva Vozábová, Linka duševní tísně
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Místo ledu boxerský ring, 
hvězdy boxu zaplnily zimní stadion

Josef Dvořák slavil své narozeniny 
na jevišti bílinského divadla
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Foto: Václav Weber Foto: Václav Weber

Večerem provázel 
Robert Rosenberg.

Skvělý box a atmosféru si nenechal 
ujít ani politik Jaroslav Foldyna.

Do Městského divadla v Bílině zavítal Josef Dvořák s hrou Bohumila 
Hrabala Taneční hodiny pro starší a pokročilé. Na podiu mu dělala mimo 
jiných herců také například Markéta Hrubešová. Kdo přišel do divadla, 
rozhodně neprohloupil a to díky skvělému hereckému obsazení i kvalitní-
mu divadlu. Rádi jsme v Bílině Josefa Dvořáka viděli a neuniklo nám, že 
herec slavil v den představení své krásné 71. narozeniny. Dodatečně tedy 
vše nejlepší a brzy snad zase nashledanou v Bílině. Foto: Václav Weber

Již 16. ročník soutěže Bořeňská 
čarodějnice má za sebou dvou-
denní taneční část. V úterý 23.4. 
a ve středu 24.4. bylo Městské 
divadlo  v  Bílině  v  obležení 
mladých  tanečníků.  Soutěže 
se  zúčastnilo  okolo  700  účast-
níků, kteří předvedli   přes 100 
vystoupení. Taneční soutěže se 
první den    již  tradičně  chopily 
mateřské  a  základní  školy  jak 
z  Bíliny,  Braňan  a  Duchcova. 
Druhý  den  patřil  Základním 
uměleckým  školám,  DDM 
a Tanečním studiím a divadlům 
.Dominovaly  hlavně  moderní 
tance, ale nechyběly i  klasické 
styly  a  orientální  tance.  Celou 
soutěž výborně  moderoval  Jiří 
Fait. Jako každý rok soutěž pro-
bíhala ve čtyřech kategoriích dle 
věku a ty se většinou ještě dělily 
na jednotlivce a kolektivy.  V 1. 
kategorii soutěžily děti do 6 let 
a zcela ji ovládly bílinské týmy. 
První  místo  obsadila  Sluníčka 
z MŠ  Chlum  Bílina  s  tancem 
Slůně. Druhé skončily Píšťalky 
z MŠ Čapkova Bílina s tancem 

Sluníčka a na třetí pozici skon-
čila  přípravka  ze  ZŠ  Aléské 
s tancem Večerníček. Ve 2. ka-
tegorii zaznamenaly úspěch s 2. 
místem Petra Houdková a Klára 
Jelínková  ze ZŠ Aléská. Ve  3. 
kategorii  bodovaly  na  prvním 
místě bílinské TXS DANCING 
LADIES ze ZŠ Aléské. Posled-
ní 4. kategorie byla určena pro 
mladé  umělce  ze  ZUŠ,  DDM 
či  různých  tanečních  agentur. 
Bílina zde měla poměrně velké 
zastoupení  díky  ZUŠ  Gustava 
Waltera,  jejíž  svěřenci  obsadili 
všechna  tři  místa  v  kategorii 
starších  jednotlivců,  první  Te-
reza Izerová, druhé Eliška Šper-
ková s J. Šperkem a třetí Dana 
Izerová. Ve starších kolektivech 
pak  Kolektiv  ZUŠ G. Waltera 
v Bílině obsadil 2. místo. Taneč-
ní  část  je  stejně  jako  pěvecká, 
nepostupová.
Bořeňská  čarodějnice  má 
před  sebou  poslední  část 
a  to  výtvarnou.  Ta  proběh-
ne  na  koupališti  na  Kyselce 
ve středu 22. května.  simi,pb

Zimní  stadion v Bílině  se dne 26.4.  stal  dějištěm nevšední  sportovní 
akce „Professional boxing show“. K vidění bylo plno atraktivních me-
zinárodních střetnutí mezi profesionálními boxerskými špičkami. Akce 
přilákala několik stovek diváků.



10.	května	2013		 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 7

Dům dětí a mládeže slavil čarodějnice

Další medailová umístění aerobiku z DDM
Dne 18. 4. 2013 oslavila své pěk-
né  85.  narozeniny  paní  Božena 
Šubrtová. Popřát a předat kytič-
ku s dárečkem a blahopřáním ji 
za Městský úřad Bílina byl pan 
starosta  Josef  Horáček  a  matri-
kářka  Miloslava  Uhrová.  Ještě 
jednou  přejeme  hodně  zdraví, 
štěstí a pohody do dalších let. 
Občané,  kteří  by  chtěli  oslavit 
životní jubileum osobní gratulací 
pracovníků  městského  úřadu,  tj. 
70 let, 75 let, 80 let a poté každý 
následující  rok, mají možnost  se 
ohlásit nejdéle 14 dní před usku-
tečněním akce. Nahlásit jubilanta 
je možné přímým členem rodiny. 
Životní  jubilea  je  nutné  nahlásit 
na matrice při MěÚ Bílina, č. dve-
ří 212, I. poschodí u pí Uhrové.

Životní jubileum 
oslavila s úsměvem

29.  4.  v  DDM 
proběhl  čaro-
dějnický  rej. 
Tělocvična  se 
zaplnila  různý-
mi postavami ze 
země  čarodějnic 

a čarodějů.   Pro děti byla připra-
vena  diskotéka  a  soutěže  s  Pav-
lem a Honzou. Děti si pochutnaly 
na čokoládové fontáně a mohly si 
nechat  namalovat  různé  motivy 
na obličej. Čarodějnické odpoled-
ne se moc povedlo a my se může-
me těšit na další akce DDM.

Aerobiková  družstva  z  DDM 
Bílina mají  za  sebou  další  dva 
soutěžní víkendy. 21.4.  se naše 
družstva zúčastnila soutěže Ae-
robik Bohemia Tour v Nymbur-
ce,  kde mladší  skupina Cvrček 
obsadila  1.  místo  ve  své  kate-
gorii.    Skupina  Caviky    nepo-

dala výkon jaký jsme očekávali 
a skončila na místě pátém. O tý-
den později  28.4. v Kutné Hoře 
si však vše vynahradila a umís-
tila  se  na  místě  třetím.  Naše 
mladší skupina Cvrček obsadila 
opět 1. místo. Měli jsme obrov-
skou  radost.  Jsme moc  rádi,  že 

stále  dosáhneme  na  medailová 
umístění,  i  když  skupina  Ca-
viky  startuje  v  kategorii  Profi 
týmů.  Stále  jsme  jediné  DDM 
mezi  sportovními  kluby.  Podě-
kování  patří  maminkám,  které 
s  námi  jezdí  a  pomáhají  nám 
s dětmi. 
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Kulturní servis Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednou nejpozději 30 minut před začátkem projekce.

Pátek 10. květen 17.30 hodin
JURSKÝ	PARK	–	3D
USA / Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller. 
Český dabing. Hrají: Sam Neill, Laura 
Dern, Jeff Goldblum... Vstupné: dospělí 
140 Kč / děti 120 Kč / 127 minut/ MP

Pátek 10. květen 20.00 hodin
PRAVIDLA	MLČENÍ	–	2D
Vstupné: 100 Kč / 125 minut P–12

Pátek 10. květen 22.00 hodin
TEMNÉ	NEBE	–	2D
USA / Horor / Sci-fi / Thriller. České 
titulky. Poklidný předměstský život 
rodiny Barretových se začne pořádně 
otřásat v základech. Vstupné: 100 Kč / 
112 minut  P–15

Sobota 11. květen 17.30 hodin
SCARY	MOVIE	5	–	2D
Vstupné: 100 Kč / 95 minut P–12

Sobota 11. květen 20.00 hodin
VELKÁ	SVATBA	–	2D
USA / Komedie. České titulky. Bude 
z toho velké rodinné fiasko...? Další 
komedie od režiséra Justina Zackmana. 
Vstupné: 100 Kč / 112 minut  MP

Neděle 12. květen 15.00 hodin
ZAMBEZIA	–	3D
Vstupné: 110 Kč / 83 minut, MP

Neděle 12. květen 17.30 hodin
JEDLÍCI	ANEB	STO	KILO	LÁSKY	
–	2D Vstupné: 90 Kč / 89 minut  MP

Čtvrtek 16. květen 15.30 hodin
PREMIÉRA	FILMU
KOVÁŘ	Z	PODLESÍ	–	2D
ČR / Slovensko / Rodinný / 
Dobrodružný / Animovaný. České 
znění. Podlesí je malá vesnička, 
kterou se před lety přehnala válka 
s Turkem. Dobré houbové víly byly 
tehdy požádány o pomoc, ale protože 
vykonaly dobro i zlo zároveň, byly 
potrestány a staly se z nich houbové 
baby. Vstupné: 100 Kč / 100 minut MP

Čtvrtek 16. květen  17.30 hodin
IRON	MAN	3	–	3D
USA / Čína / Akční / Dobrodružný 
/ Sci-Fi. Český dabing. Ve filmu 
společnosti Marvel Studios Iron Man 
3 je svérázný, ale geniální průmyslník 
Tony Stark / Iron Man nucen čelit 
nepříteli, jehož dosah nezná hranic. 
Vstupné: dospělí 155 Kč / děti 135 Kč / 
109 minut  P–12

Pátek 17. května 17.30 hodin
IRON	MAN	3	–	3D
Vstupné: dospělí 155 Kč / děti 135 Kč / 
109 minut P–12

Pátek 17. květen 20.00 hodin
VELKÁ	SVATBA	–	2D
Vstupné: 100 Kč / 112 minut MP

Pátek 17. květen 22.00 hodin
LESNÍ	DUCH	–	2D
USA / Horor / Thriller. České titulky. 
V dlouho očekávaném remakeu 
kultovního hororu z roku 1981 se 
pět mladých přátel vydává na výlet 
do odlehlé chaty hluboko v lesích. Když 
objeví Knihu mrtvých, nevědomky 
probudí spící démony žijící v okolí 
a začne krvavý boj o přežití. Vstupné: 
100 Kč / 95 minut P–15

Sobota 18. květen 17.30 hodin
JEDLÍCI	ANEB	STO	KILO	LÁSKY	
–	2D Vstupné: 90 Kč / 89 minut  MP

Sobota 18. květen 20.00 hodin
VELKÝ	GATSBY	–	3D
Austrálie / USA / Drama / Romantický. 
České titulky. Vstupné: 130 Kč / 124 
minut P–12

Neděle 19. květen 15.00 hodin
KOVÁŘ	Z	PODLESÍ	–	2D Vstupné: 
100 Kč / 100 minut / zvuk DD 5.1 / MP

Neděle 19. květen 18.00 hodin
IRON	MAN	3	–	3D
Vstupné: dospělí 155 Kč / děti 135 Kč / 
109 minut P–12

10. 5. Pá
HRY BEZ HRANIC – MĚSTSKÉ KOLO * pro žáky bílinských základních škol a žáky gymnázia                           od 10:00

GEOCACHING
* pro děti od 6 – 15 let * hledání pokladů pomocí  GPS navigace   cena: 30 kč (členové turistického kroužku zdarma)   od 15:00 – cca 18:00

11. 5. So

KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST Č. 15  
* pro děti od 6 let i dospělé, s sebou pracovní oděv                                                                            cena: 30 kč/hod                10:00-12:00

TIFFANY SKLENĚNÁ VITRÁŽ + SMALTOVANÝ ŠPERK 
* pro děti od 12 let i dospělé, s sebou pracovní oděv * přihlášky a platby do 3. 5. 2013                         cena: 90 kč                12:30-15:30

14. 5. Út BATLTÍKOVA AKADEMIE + PROJEKCE FOTOGRAFIÍ ZE SOUTĚŽÍ
* preznetace programů * pro rodiče dětí a děti, které se o baltíka zajímají                                                                                        od 16:30

15. 5. St PUZZLIÁDA * od 6 let * závody ve skládání puzzle                                                                           cena: 30 kč                      od 16:00

17.5. Pá ŠACHOVÝ TURNAJ
* pro děti od 6 let, i pro dospělé * přihlášky a platby do 13.5.2013                                   děti: 20 kč, dospělí: 50 kč                       od 15:00  

23.5. Čt VÝTVARNÁ DÍLNA – ČTVEREČKOMÁNIE- OBRÁZEK * od 8 let                        cena: 60 kč                17:00-19:00                                                                                                                        

Dům dětí a mládeže Bílina, Havířská 259/10, 418 01 Bílina
tel: 417 821 577, 774 821 111, e-mail: recepce@ddmbilina.cz, http://www.ddmbilina.cz

PŘIHLAŠTE SE  
NA LETNÍ TÁBORY:

červenec:
       1. - 4. 7. –  Příměstský mini camp 

s angličtinou
     5. - 14. 7. –  Itálie – Alba adriatica
27. 7. - 4. 8.  –   Vesmírná mise - 

Homole u Jičína
srpen:
       5. - 9. 8. –  Příměstský tábor  

pro předškoláky
   12. - 16. 8. –  Příměstský tábor  

pro školáky
   17. - 25. 8. –   Letní tábor zumbování 

a soustředění aerobiku
    19. -23. 8. –  Příměstský tábor  

pro školáky
plně obsazeno:
   13. - 20. 7. – JINDŘICHOV 1 
   20. - 27. 7. – JINDŘICHOV 2

KVĚTEN

KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA
Neděle 12. květen - 15.00

DEN	MATEK
Zábava s programem pro 

seniory. K tanci a poslechu 
hraje VIVASONG VÍTI 
VÁVRY. Vstupné: 20 Kč

MĚSTSKÉ	DIVADLO
Úterý 21. květen - 19.00

Luigi	Lunari
TŘI	MUŽI		

NA	ŠPATNÉ	ADRESE
Divadlo Bez zábradlí

Zlý sen? Fantasmagorická 
představa? Skutečnost? 
Halucinace? Hromadné 

šílenství? Jsou zde tři dospělé 
osoby mužského pohlaví 

a všechny tři si spletou adresu. 
Je to normální? V této vynikající 
italské komedii není normální 
skoro nic. Ale téměř vše se dá 

vysvětlit! Hrají: Karel Heřmánek, 
Bohumil Klepl, Zdeněk Žák, 

Jana Šulcová, Johanna Tesařová. 
Režie: Boris Ščedrin.

Vstupné: přízemí a 1. řada 
balkon 230 Kč, 2. – 4. řada 

balkon 200 Kč,
5. – 6. řada balkon 180 Kč, 7. – 

8. řada balkon 160 Kč
Rezervace a prodej vstupenek 
od 2. dubna 2013. Zakoupené 

vstupenky zůstávají v platnosti.

KOUPALIŠTĚ	NA	KYSELCE
Středa 22. květen - 9.00
VÝTVARKA	ZA	ŠKOLOU

Výtvarná část z cyklu soutěží 
„Bořeňská čarodějnice 2013“, 
pro předem přihlášené děti ze 

školských zařízen

VELKÁ	ZASEDACÍ	SÍŇ
MÚ	V	BÍLINĚ

Pátek 17. květen - 17.00
PRAVOSLAVÍ	–	MITR.	PROT.	
PHDR.	THDR.	MGR.	EUGEN	

FREIMANN,	PH.D.
Pravoslavná církev – vznik, 

charakteristika a základy 
teologie pravoslaví. Přednášet 

bude Eugen Freimann, 
kněz pravoslavné církve 

v Teplicích. Pořádá Vysoká 
škola zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety Bratislava – 
detašované pracoviště Praha 
a Husův institut teologických 

studií, c.p.o. Vstupné 
dobrovolné.

GALERIE	POD	VĚŽÍ	
Otevírací doba:  

po-čt: 8.00-12.00 a 12.30-
17.00, pá: 8.00-12.00 a 12.30-

15.00, so-ne: zavřeno
4. duben – 26. květen
JAROSLAV	TIŠER	–	
PAMÁTKY	UNESCO

Výstava fotografií zachycující 
památky UNESCO z Evropy, 

Afriky a Asie. Vstupné zdarma

MĚSTSKÉ	DIVADLO	–	FOYER
30. duben – 2. červen

MASKY
Výstava olejomaleb výtvarníka 

Petra Jaška z Ústí nad 
Labem. Výstava je přístupná 
v otevírací dobu digitálního 

kina.
Vernisáž výstavy 30. duben 

od 18.00 hodin. Vstupné 
zdarma
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Klub lodních modelářů zahájil sezonu - 25. ročník „Bílinský hrníček“

Program akcí
KVĚTEN

úterý 
14. 5. 
17.00

„Čaj o páté“ 
PUTOVÁNÍ 
KAMČATKOU

Beseda s cestovatelem Šebastiánem Šulcem. 
Prostup tajgou plnou močálů, nedotčené přírody, 
vulkánů, řek a lesů vás naplní opravdovým dob-
rodružstvím. 
Klubovna centrální knihovny. Vstup dobrovolný

čtvrtek 
16. 5. 
14.00 - 17.30

„Vlastnoručně“ Dílničky pro děti (třeba i s rodiči). Vyrobíme si 
praktické pestrobarevné záložky do knížek. 
Klubovna centrální knihovny. Vstup volný

středa 
22. 5. 
17.00

„Čaj o páté“ 
JIŘÍ ŠLITR

Vzpomínkový pořad na legendárního skladatele, 
instrumentalistu, zpěváka, herce a výtvarníka, 
na divadlo Semafor, spolupráci s Jiřím Suchým. 
Uslyšíte legendární písničky. Pořadem provází 
A. Moravec. 
Klubovna centrální knihovny. Vstup dobrovolný

čtvrtek 
23. 5. 
14.00 - 17.30

„Vlastnoručně“ Dílničky pro děti (třeba i s rodiči), kde společně 
vytvoříme jednoduché podobizny nás, čtenářů. 
Naše výtvory si v knihovně prohlédnou všichni 
návštěvníci. 
Klubovna centrální knihovny. Vstup volný

Do konce
června

výstava 
„ZKOUŠKA 
ODVAHY“

Příběhy nezletilých politických vězňů padesátých 
let. Téma výstavy mapuje osudy a odbojovou 
činnost čtyř skupin, založených v období let 1948-
1949 a zahrnujících ponejvíce skauty, Sokoly 
a příslušníky režimem pronásledovaných rodin. 
K výstavě je k dispozici katalog, obsahující hlubší 
rozbor jednotlivých případů s rozšířenou nabídkou 
fotografií a dokumentů. 
Centrální budova Městské knihovny. Vstup volný

Ani  studené  a  deštivé  počasí  ne-
zabránilo  uplynulou  sobotu,  tj 
27. dubna oddílu lodních modelá-
řů, aby se zúčastnil zahajovacího 
závodu v Duchově. A následující 
den v neděli byl sám pořadatelem 
regionálního klání v bílinské Bez-
ovce s těmito výsledky:
kategorie EX 500 mimina:
1. místo
Vavřík Tomáš  ZO Bílina
2. místo 
Burešová Marie  ZO Bílina

3. místo
Kučera Petr  ZO Bílina
kategorie EX 500 žáci:
1. místo
Bureš Petr  ZO Bílina
2. místo
Kučera Lukáš  Jiříkov
3. místo
Kučera Tomáš  Jiříkov
4. místo
Vavřík Josef  ZO Bílina
kategorie F 4 žáci:
1. místo

Václavů Pavel  Jablonec
2. místo
Franta Jiří  Most
3. místo
Vlach Jiří  Duchcov
kategorie F 4 senior:
1. místo
Vlach Jan   Duchcov
2. místo
Jedlička Luboš  Borovany
3. místo
Jedlička Jan  Borovany
Tuto  zajímavou  sportovní  akci 

bylo možno uspořádat díky spon-
zorům, kteří odměnili vítěze pěk-
nými  věcnými  dary.  Sponzoři: 
starosta  města  Bíliny  pan  Horá-
ček,  firma  Fastav,  pan  Mejtský 
Antonín, krajský hejtman pan Ol-
dřich Bubeníček a bílinská AVZO 
TSČ ČR. 
Příští  závod  na  domácí  půdě  se 
koná  v  září  a  jde  o  tradiční Me-
moriál Jiřího Jerie.

Chalupný Zdeněk, 
předseda ZO Bílina
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Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání, které se uskutečnilo 25. 4. 2013

Bílina přivítala návštěvu z Polska

Schválilo:
� Uzavření darovací smlouvy mezi 
společností ČEZ, a. s., jako dárcem 
a městem Bílina, jako obdarova-
ným, v celkové výši 2 150 000 Kč 
na tyto akce:
a) oprava stavební infrastruktury 
fotbalového stadiónu s nákladem 
300 000 Kč,
b) opravy tribuny atletického stadió-
nu s nákladem 350 000 Kč,
c) opravy pěších komunikací (včet-
ně zábradlí) s nákladem 400 000 Kč,
d) opravy parkoviště u fotbalové-
ho stadiónu na Kyselce s nákladem 
400 000 Kč,
e) opravy přístupových komunikací 
a drah v areálu minigolfu na Kyselce 
s nákladem 350 000 Kč,
f) opravy pěších komunikací v auto-
kempu Kyselka (včetně základního 
vybavení infrastruktury autokempu) 
s nákladem 250 000 Kč,
g) opravy areálu SK SIAD – kužel-
ky s nákladem 100 000 Kč.
� Udělení výjimky a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
70 000 Kč, z Programu podpory spo-
lečenských a zájmových organizací, 
mezi městem Bílina jako poskyto-
vatelem a Arkádií, společností pro 
komplexní péči o zdravotně postiže-
né jako příjemcem, na pravidelnou 
dopravu osob z Bíliny se zdravotním 
postižením v roce 2013.    
� Přijetí finanční dotace na zajištění 
Lékařské pohotovostní služby pro 
rok 2013, v celkové výši 700 000 Kč.
� Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z Programu podpory soci-
álního začleňování ve městě Bílina 
mezi městem Bílina jako poskyto-
vatelem a společností White Light 
I., o. s, jako příjemcem, na projekt 
„Co budeš dělat venku?!“ ve výši 

210.000 Kč, se společností Člověk 
v tísni, o. p. s., jako příjemcem, 
na projekt „Preventivní aktivity 
aneb „Mami, jsou všude“ ve výši 
290.000 Kč a PhDr. Slavomilem 
Fischerem, MBA, jako příjemcem, 
na projekt „Pracovní diagnostika, 
poradenství a pracovní rehabilitace“ 
ve výši 360.000 Kč. Zastupitelstvo 
města zároveň schvaluje navýše-
ní rozpočtu ZŠ Lidická, Bílina, 
na projekt „Žijeme spolu“ ve výši 
140.000 Kč. 
� Záměr prodeje nepotřebného 
movitého majetku: osobního au-
tomobilu Škoda Superb 2.0 TDI 
za nejvyšší cenu dle obálkové me-
tody, s vyvolávací cenou stanove-
nou dle znaleckého posudku, tj. 
198 000 Kč. 
� Záměr prodeje objektu v bývalém 
areálu ZŠ Teplická – pavilon jídelny 
s kuchyní a administrativou posta-
vené na p. p. č.1683/104 včetně po-
zemkové parcely vše v k. ú. Bílina. 
Cena nemovitostí bude stanovena 
dle znaleckého posudku.
� Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí finančního příspěvku na činnost 
na rok 2013, z Programu podpory 
sportu ve městě Bílina, mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a těmito 
organizacemi jako příjemcem:
a)  SanDoMon Bílina, o. s., ve výši 

8 980 Kč,
b)  Atletický klub Bílina ve výši 

431 064 Kč, 
c)  AVZO – bikros + lodní modeláři 

ve výši 35 922 Kč,
d)  Fotbalový klub Bílina ve výši 

413 102 Kč,
e)  Draci Bílina, o. s., ve výši 

112 256 Kč,
f)  Klub rybolovné techniky ve výši 

114 501 Kč,

g)  Lawen tenis klub Bílina ve výši 
101 030 Kč,

h)  Motoklub Bílina ve výši 
83 070 Kč,

i)  SK Favorit Bílina ve výši 
20 206 Kč,

j)  SK SIAD Bílina ve výši 40 412 Kč, 
k)  Sport team Bílina ve výši 

22 451 Kč,
l)  Sportovní kuželkářský klub Bílina 

ve výši 13 471 Kč,
m)  TJ Sokol Bílina ve výši 

51 638 Kč,
n)  Velosport team Bílina ve výši 

26 942 Kč,
o)  ŠSK při ZŠ Lidická Bílina ve výši 

71 282 Kč, 
p)  ŠSK ZvŠI a SPC Bílina ve výši 

27 503 Kč.
� Uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Bílina jako prodávajícím 
a panem Radkem Gutwaldem jako 
kupujícím. Předmětem smlouvy je 
prodej domu č. p. 270 v ulici Vrch-
lického, pozemkové parcely č. 1756 
(zastavěná plocha) o výměře 229 m2 
a p. p. č. 1757 (zahrada) o výměře 
1097 m2 v k. ú. Bílina za kupní cenu 
dle obálkové metody 2 600 000 Kč. 
� Účetní závěrku města Bíliny 
k 31.12.2012, v souladu s § 84, odst. 
2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích.
� Rozšíření společenské smlouvy 
týkající se předmětu podnikání spo-
lečnosti Hornické nemocnice s po-
liklinikou spol. s r. o., Bílina, o tuto 
živnost: činnost účetních poradců, 
vedení účetnictví, vedení daňové 
evidence.

Vydalo:
� Obecně závaznou vyhlášku města 
č. 3/2013, kterou se stanovují pravi-
dla pro pohyb psů na veřejném pro-

stranství ve městě Bílina a vymezují 
prostory pro volné pobíhání psů, dle 
návrhu předloženého vedoucím od-
boru životního prostředí.

Vzalo	na	vědomí:
� Informaci o ukončení likvidace 
společnosti Bílinské lázně, o. p. s., 
v likvidaci, včetně výmazu z rejstří-
ku obecně prospěšných společností 
Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
a to k 19.02.2013.
� Informaci vedoucí odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví o dopisu 
od obyvatel Domu s pečovatelskou 
službou v Bílině, týkající se vyjád-
ření pochvaly pečovatelce paní Ivetě 
Novákové.
� Žádost ZŠ Lidická a ZŠ Aléská 
o poskytnutí dotace z Programu 
podpory sociálního začleňování 
ve městě Bílina na projekt „Dejme 
prostor dětem 2013“, respektive 
na projekt „Snížení sociální izola-
ce handicapovaných žáků a jejich 
integrace – rozšíření služeb SPC“ 
s tím, že dotace na tyto projekty 
budou školám poskytnuty z Pro-
gramu podpory společenských 
a zájmových organizací ve městě 
Bílina.
� Rezignaci pana Michala Mleje 
na mandát člena Rady města Bíliny, 
a to k 25.02.2013.
� Zápis z jednání kontrolního výbo-
ru z 13. března 2013 a ze 17. dubna 
2013.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

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)

Město Jaroševo (polsky Jaracze-
wo) sice není oficiálním partner-
ským městem Bíliny, ale mezi obě-
ma městy přetrvávají dlouhodobé 
vřelé vztahy a jejich představitelé 
se setkávají ve společném  part-
nerském městě Nowowolynsku. 
Polská skupina v čele se starostou 
Dariem Strugalou a jeho paní ten-
tokrát přijela do Bíliny na pozvá-
ní pana starosty, který se ujal se 
role hostitele a průvodce společně 
s radním města Mgr. Reném Ště-
pánkem a tajemníkem MÚ Bílina 
Ing. Ladislavem Kvěchem. Spo-
lečnost jim dělal ještě bílinský 
farář ThLic. Marcin Saj, který je 
původem z Polska a mohl mimo 
jiné přispět také znalostí polštiny.

Delegace měla v Bílině připravený 
bohatý program. Protože v Bílině 
v sobotu probíhal Májový jarmark, 
měli hosté jeho návštěvu v progra-
mu, stejně jako unikátní hudební 
představení Vivaldianno. V oprav-
du nabitém víkendovém programu 
nechyběla kromě jarmarku také 
prohlídka města Bíliny včetně rad-
nice třeba také bowlingový turnaj 
mezi oběma městy. V neděli se pak 
delegace zúčastnila mše v kostel Sv. 
Petra a Pavla a navštívila nedaleký 
Most. Návštěvu završila závěreč-
ná nedělní večeře, na kterou přijal 
pozvání i hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček s manželkou. 
Přátelství s polským Jaraczewem 
bude mít dopad i na bílinské děti, 

které se dočkají různých výměn-
ných pobytů a návštěv Polska. 
Vše začne tím, že děti z Jarac-
zewa se zúčastní mezinárodního 
projektu Hry bez hranic (18.6.-

22.6.2013)  a na oplátku ještě 
letos pojede šestice dětí z Bíliny 
do Polska. Další výměnné pobyty 
už by se měly týkat vždy zhruba 
dvacítky dětí. simi
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18. ročník ligy volejbalistů se změnami

VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. - FK Bílina 3:2 (3:0)

Pokračování na straně 12

Účast bílinského kendó na ME

V Roudnici, ztratila Bílina výhodu náskoku tří bodů v tabulce, díky nedisciplinovanosti v prvním poločase 
a nic jí nebyl ani platný obrovský tlak v druhé části hry. Hrál se fotbal dvou rozdílných poločasů.

Hned v úvodu utkání  šel bílinský 
Katrenič sám na brankáře, ale ne-
trefil branku. Toto byla na dlouhou 
dobu  jediná  akce  hostů.  Domácí 
Roudnice,  se do  lídra  tabulky za-
kousla  a  hráči  Bíliny  místo,  aby 

plnili  taktické  pokyny,  které  jim 
naordinoval trenér Denk, míč pou-
ze odkopávali a jen stěží odolávali 
smrtelným útokům domácích, kte-
ří  byli  ve  všech  směrech  lepším 
týmem. V 7´ Řeřicha hrající s tep-

lotou nepokryl útočníka Roudnice 
a bylo to 1:0. O další dvě minuty 
později  chytající  Kovačka,  který 
také  nastoupil  s  teplotou,  vyrobil 
hrubici,  která  naštěstí  skončila 

Volejbalisti Sportovního klubu SIAD Bílina rozehráli již 18. roč-
ník tradiční soutěže Bílinská volejbalová liga. Během příprav no-
vého ročníku museli organizátoři řešit několik změn. 

Již po skončení minulého ročníku 
se po roce velmi neúspěšného pů-
sobení  rozpadlo družstvo Machři 
a při uzávěrce přihlášek do nové-
ho  ročníku  vystoupilo  družstvo 
Kamikadze.  Pečlivě  připravený 
hrací systém pro 12 družstev bylo 
možné zachovat díky zájmu dvou 
nových  družstev,  složených  pře-
vážně z volejbalistů z Teplic a Ústí 
nad Labem. Takže v loňském roce 
vyzkoušená dvoustupňová soutěž 
byla  organizátory  akceptována. 
Letos  se  tedy hraje  základní  část  
v  jedné  skupině  se  12  družstvy 
systémem  „každý  s  každým“. 
Základní část se odehraje ve čty-
řech celodenních turnajích. Potom 
v září následuje nadstavbová část 
PLAY – OFF s běžným vyřazova-

cím systémem. Zajímavé a výraz-
né změny zaznamenaly i soupisky 
některých  družstev.  O  nich  ale 
více po druhém turnaji, kdy bude 
sehráno 18 zápasů a bude více pří-
ležitostí jednotlivé hráče sledovat.
Přípravy  volejbalového  areálu 
byly  ztíženy  neobvykle  dlouhou 
zimou a vrstvou sněhu, která vy-
lučovala  tradiční  způsob  úpravy 
antukového  povrchu  centrálního 
kurtu. Pracovníci oddílu volejbalu 
i tento problém zvládli za pomoci 
družstev  TGS  a  DETO  i  při  ab-
senci tradičních pomocníků.
Úvodní turnaj se uskutečnil v tra-
dičním termínu 1. května. Nepří-
znivé počasí stále hrozilo kompli-
kacemi. Všechny tři dvorce areálu 
byly  perfektně  připraveny,  všech 

12  družstev  splnilo  požadované 
náležitosti  a  osvědčená  trojice 
obětavých  rozhodčích  Šimon, 
Mráz  a  Stolař  provedla  družstva 
náročným programem bez jediné-
ho problému.
Vzhledem k tomu, že v úvodním 
turnaji  odehrálo  každé  družstvo 

jen dva zápasy, je předčasné spe-
kulovat  o  současné  výkonnosti 
jednotlivých družstev. Zatím jsou 
bez  ztráty  bodu  družstva  DETO 
a SOKOL, bez bodů jsou družstva 
BOMBY a ELE.
2. turnaj BVL, 18 zápasů se koná 
v sobotu 25. května.  pořadatelé

V neděli 14. dubna skončilo 25. mistrovství 
Evropy v Kendó v Berlíně, kterého se zúčast-
nila  i  česká  výprava  se  zastoupením  bílin-
ského oddílu. Na prestižní místo rozhodčího 
byl  letos Japonskými učiteli vybrán člen bí-
linského oddílu Dr.Jindřich Ziegelheim. Náš 
největší úspěch  je čtvrtfinále v  turnaji  týmů 
žen,  kam  se  tým  pod  vedením  kapitánky 
Jany  Ziegelheimové  probojoval  přes  Švéd-
sko a Belgii a ve čtvrtfinále podlehl  tým až 

v prodloužení o rozhodující bod s týmem Ho-
landska. Mužský  tým se probojoval  ze  sku-
pin do 8mifinále, kde velmi těsně prohrál se 
Španělskem. Do 8mifinále se též probojovala 
Jana Ziegelheimová v turnaji žen, Martin Fri-
tz  v  turnaji mužů  a Prokop Šimek v  turnaji 
juniorů. Martin Fritz si také vybojoval velmi 
prestižní Cenu za bojového ducha. Gratuluje-
me k výsledkům a děkujeme našim za repre-
zentaci českého Kendó!

Seznam členů CZE týmu: 
Rozhodčí:  Jindřich Ziegelheim  

(SanDóMon Bílina)
   Muži:  Jan Cílek, kapitán můžů a juniorů 

(Sandómon Praha) 
Martin Fritz  
(Nozomi, Hradec Králové) 
Pavel Litterbach (Sandómon Praha) 
Pavel Štěpán  
(Nozomi, Hradec Králové) 
Tomáš Buňata  
(Kacubó Kenrikai Praha) 

   Ženy:  Jana Ziegelheimová, kapitánka žen 
(Sandómon Bílina) 
Jaroslava Cílková  
(Sandómon Praha) 
Ludmila Kašíková  
(Seishinkan Brno) 
Karolína Luchesi  
(Kagawa Kai Olomouc) 
Pavla Štěpánová  
(Nozomi, Hradec Králové) 
Alena Vlčková  
(Kagawa Kai Olomouc) 

Junioři:  Prokop Šimek  
(Nozomi, Hradec Králové)
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Bikrosový kolotoč začal 

VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. - FK Bílina 3:2 (3:0)
Dokončení ze strany 11

Nová bikrosová sezóna 2013 se rozjela a bílinské barvy začaly sbírat 
jak cenné kovy, tak hlavně drahocenné zkušenosti. Dvojice nejostří-
lenějších místních borců Matěj Chalupný, závodící prvním rokem 
v nejprestižnější kategorii „Elite Men“, a Michal Schuran, startu-
jící rovněž poprvé v elitní juniorské kategorii „Junior Men“, hned 
na úvod sezóny okusili, jakýže rok je vlastně čeká. Po březnovém 
týdenním soustředění na jihu Francie absolvovali ve zmíněných ka-
tegoriích dva závody Francouzského poháru, který je vůbec jedním 
z nejprestižnějších národních šampionátů, a bohužel po oba dny se 
jim nepodařilo probojovat z kvalifikace do vyřazovacích bojů. 

Týden na to, a to už o první dubno-
vý víkend, opět oba jezdci zavítali 
do Francie k prvnímu dvojzávodu 
Evropského  šampionátu  katego-
rií  Junior  a Elite. Závod  se konal 
nedaleko Dijonu, města  proslave-
ného pro svou hořčici, kde se opět 
nesbíraly  kovy,  ale  zmiňované 
zkušenosti, když stop v závodě pro 
oba  znamenala  kvalifikace.  Nut-
no  ale  říci,  že  v  konkurenci,  jaká 
se  zde  sešla  (v  Juniorech  i  Elitě 
hodně přes 100 závodníků), kluci 
srdnatě bojovali, když oběma ute-
kl postup do dalších bojů prakticky 
o vlásek. Závodu se také zúčastnil 
starší  bratr  Matěje  Zdeněk,  který 
se na start postavil v amatérské ka-
tegorii Cruiser 30-39let, pro něhož 
to byla vůbec premiéra po více než 
14 letech od ukončení mládežnic-
ké závodní kariéry. Ovšem ani on 
si nevedl zle a v konkurenci třiceti 
chlapíků obsadil pěkné 15. místo.
Víkend na to se bikrosový kolotoč 
naplno rozjel i v ČR a to již tradič-
ně  v Pardubicích  na  „Kontrolním 
závodě  reprezentantů“,  který  byl 

také generálkou na další dvojzávod 
Evropského  šampionátu,  jenž  byl 
na programu o dva  týdny později 
právě ve městě perníku. Ve slouče-
né elitní kategorii Junior/Elite mla-
dý Michal Schuran vybojoval  so-
lidní 15. místo, Matěj Chalupný se 
probojoval  až  do  finálové  osmič-
ky, kde se v cíli mohl dokonce ra-
dovat z výborného bronzu. Závodu 
se zúčastnilo několik dalších bílin-
ských riderů a vedli si následovně. 
V sloučené kategorii  Cruiser Top 
obsadil  solidní  3.  příčku  Zdeněk 
Chalupný a po Matějovi přidal tak 
do rodiny další bronz. Druhý bílin-
ský zástupce v této kategorii David 
Adámek nakonec dojel na 17. po-
zici. V kategorii  6  let  obsadil  14. 
místo  David  Adámek  ml.,  v  ka-
tegorii 7/8  let na 18. místě závod 
dokončil Max Batovec, v kat. 9/10 
protnul cílovou pásku na 7. místě 
Pavel  Jindřich  a  konečně  Michal 
Minařík v kategorii MTB (horská 
kola)  si  do  cíle  dosprintoval    pro 
nepopulární bramborovou příčku.
O dva týdny později na již avizo-

vaném  Evropském  šampionátu 
konaného  v  Pardubicích  měla 
Bílina hned čtyři zástupce. Matěj 
i Michal  opět  sbírali  cenné  zku-
šenosti z elitních kategorií a jestli 
jim  ve  Francii  utekl  postup 
do  dalších  bojů  o  vlásek, 
tak  v  Pardubicích  to 
bylo  o  vous.  Bohužel 
k  úspěchu  mezi  tako-
vou  konkurencí  nejen 
z  Evropy  (závodu  se 
zúčastnili jezdi i z Kolumbie 
či  Japonska,  nebo  dvojná-
sobný olympijský šampion 
z  Lotyšska  Maris  Strom-
bergs)  je zapotřebí  i velká 
dávka  štěstí  a  ta  se  klu-
kům  vyhnula.  Prognózy 
z  předsezóny  se  naplnily 
a  pro  oba  borce  bude 
letošní  mezinárodní 

scéna v  elitních kategoriích hlav-
ně  o  již  několikrát  zmíně-
ných  zkušenostech. Třetím 
zástupcem  byl  na  startu 
v kategorii 9/10 Pavel Jin-

dřich a vedl si skvěle. 
V  nabyté  konkuren-
ci  45  borců  z  celé 
Evropy  vybojoval 
v sobotu 12. místo, 
v neděli si dokonce 
o dvě místa polepšil 
a  dojel  10. Čtvrtým 
do  party  byl  v  kate-
gorii  Cruiser  30/39 
let  Zdeněk  Chalupný, 

jenž pro Bílinu vybojoval 
v méně početné kategorii 
po oba dny skvělé 1. mís-
to.

Mgr. Zdeněk Chalupný 
ml., trenér/jezdec

Bílinští bikrosoví borci Chalupný, Minařík, Jindřich, Chalupný M., Schuran.

těsně  vedle.  O  další  dvě  minuty 
chyboval Chobot,  ale  opět  domá-
cí neměli přesnou mušku. Z další 
útoku podcenil situaci Zíbar a stav 
se  měnil  na  2:0  pro  Roudnici. 
O dalších pět minut unavený Blá-
ha z předešlého utkání za okresní 
Kostomlaty zaspal v souboji a rá-
zem to bylo v 19´ 3:0 pro Roudnici 
a Bílina byla zralá na ručník. Je sa-
mozřejmé, že muselo přijít rychlé 
střídání  v  celku hostů,  aby  se  za-
mezilo  velkému  tlaku  domácích. 
Výměna hráčů přinesla ovoce, hra 
se  vyrovnala.  Deset  minut  před 
poločasem  šel  sám  na  brankáře 
domácích  bílinský  Masopust,  ale 
jeho střela měla spíše razanci, než 

přesnost  a  směr  mezi  tři  tyče,  si 
nenašla. Pět minut před poločasem 
ještě centr Bystrého našel hostují-
cího Procházku, ale ten s tím nepo-
čítal a míč mu jen spadl na hlavu. 
Rozhodčí spásně ukončil poločas.
Do  druhé  půle  přišel  úplně  jiný 
tým,  najednou  bylo  Bíliny  všude 
plno a Roudnice se prakticky k ni-
čemu nedostala. V 47´ Chobot na-
šel  krásně  za  obranou Masopusta 
a ten se již nemýlil. Za další tři mi-
nuty levou nohou z velkého vápna 
vymetl pavučinku po pravici roud-
nického  brankáře  Řeřicha.  Roud-
nice, se najednou začala bát o vý-
sledek a bílinský stroj  jel na plné 
obrátky. Byla 51´ utkání a stav 3:2 
pro domácí, dával znát, že by moh-

lo dojít k obratu zápasu. V 59´ od-
pustil jinak dobře pískající rozhod-
čí Jan Novotný domácím penaltu, 
když důsledný Říha vybojoval míč 
a brankář  jej oběma rukama stáhl 
k zemi. O šest minut později trefil 
Ročenovič  přebíhajícího  obránce, 
který  tak  nechtěně  zabránil  jasné 
brance.  Domácí  za  celý  poločas 
zahrozili  jen  dvakrát  z  rychlých 
protiútoků, ale naštěstí pro Bílinu, 
netrefili ani  jednou branku. Deset 
minut  před  koncem  měl  tutovku 
na noze Masopust, ale z pěti metrů 
v odkryté brance, trefil jen stojící-
ho brankáře, který snad ani nevěřil, 
že tohle se nedá nedat.
„První  poločas  byl  zralý  na  to, 
abychom  hráli  někde  na  konci 

tabulky,  druhý  zase  ukázal,  že 
máme na to hrát o titul“, filozofuje 
trenér Jiří Josef. „Nemám k tomu 
co  říct,  utekl  nám první  poločas, 
v  druhém  jsme  hned  v  úvodu 
snížili,  ale  opět  se  ukázalo,  že 
potřebujeme  na  gól  deset  šancí, 
určitě vyvodím závěry z přístupu 
k utkání některých hráčů“, nebyl 
moc sdílný hlavní trenér Jaroslav 
Denk.
Sestava: Kovačka – Bláha 
(26´ Říha), Bystrý, Zíbar, Řeřicha 
– Filip ©, Podaný, Grozík 
(55´ Ročenovič)  –  Katrenič 
(31´ Procházka), Masopust. 
Připraven Rokos. Branky: 
Masopust, Řeřicha, ŽK: 
90´ Podaný.




