
Za plného „provozu“ školy byla 
vyměněna  původní  dřevěná 
okna  za  plastová, moderní  jsou 
i prosklení na chodbách, fasáda 
má  nový  nátěr  s  předcházející 
opravou, rekonstrukcí se dočka-
la  také  sociální  zařízení  a  další 
prostory  objektu  školy  v  těsné 

blízkosti  centra  Bíliny.  Nová 
přístavba,  postavená  hlavně 
pod okolním terénem, má šatny 
a  umývárny  a  náročnou  rekon-
strukcí prošla rovněž tělocvična 
vedle hřišť s umělým povrchem.
„Jsem  potěšen  tím,  jak  rekon-
strukce  budovy  bílinského  gym-
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●	Investiční	plán	města	počítá	letos	s	téměř	80	miliony	●	Asistenti	prevence	kriminality	se	vrátí	do	bílinských	ulic	●	
Světový	běh	harmonie	má	etapu	i	v	Bílině	●	Program	Májového	jarmarku	●	Boxerští	mistři	se	představí	v	ringu	v	Bílině	

●	Áčko	stolních	tenistů	po	letech	opět	v	krajské	soutěži	●

Gymnázium Bílina v novém

Historie květnových svátků, aneb proč máme volno
Májové svátky 1. a 8. května se v našem kalendáři rychle zabydlely a mnozí z nás je vnímají především jako další volný den

v práci či ve škole. Nezapomínejme ale na to, proč vlastně máme volné dny a co že se stalo tak významného, že byl na 
tyto dva dny vyhlášen státní svátek?

Před dvěma roky byla zahájena rekonstrukce budovy a ob-
jektu tělocvičny v bílinském detašovaném pracovišti Podkruš-
nohorského gymnázia Most, p. o. Ústeckého kraje. Ve středu 
17.  dubna 2013 bylo dílo za více než dvacet miliónů korun 
předáno oficiálně a slavnostně žákům a pedagogům do užívá-
ní, i když jim slouží už od loňského října.

1. květen je mezinárodně oslavován jako svátek prá-
ce.  Svátek  zavedla  v  roce  1889  II.  internacio-
nála  na  paměť  vypuknutí  stávky  amerických 

dělníků  v  Chicagu  dne  1.  května  1886, 
která vyústila v Haymarketský masakr 
a  následné  soudní  řízení.  V  českých 

zemích  se  poprvé  slavil  v  roce  1890 
na Střeleckém ostrově v Praze.

8. květen je dnem, kdy si připomínáme Pražské povstání 
v roce 1945. Celonárodní povstání v protektorátu bylo při-
pravováno východní i západní složkou českého protinacis-
tického odboje již od počátku roku 1945. Jeho cílem mělo 
být zejména vytvoření podmínek pro rychlé osvobození Čech 

a Moravy od německé nadvlády, minimalizace dalších váleč-
ných škod a zamezení zničení či vyloupení průmyslového po-
tenciálu Československa Němci.  Zdroj: www.wikipedie.cz
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Budova gymnázia v Bílině. Foto: Krajský úřad Ústeckého kraje

Zprava hejtman Oldřich Bubeníček, předsedkyně krajského 
zastupitelského výboru pro školství Dagmar Waicová, ředitel 
Podkrušnohorského gymnázia Karel Vacek a vedoucí realizací 
staveb AMP Chomutov Jiří Kubice.

názia vylepšila prostředí ke studiu 
zdejším  studentům  a  také  proto, 
že  objekt  zářící  novotou  zkrášlí 
centrum  šestnáctitisícového měs-
ta Bíliny,“  řekl  před  slavnostním 
přestřižením  pásky  hejtman  Ol-
dřich  Bubeníček.  Gymnázium  je 
jediná střední škola v tomto měs-
tě.  Přeji  studentům  i  pedagogům 
plno úspěchů,“ dodal Bubeníček.

Investiční akce stála 20,531 mi-
lionu korun, stavělo se 24 měsí-
ců (od října 2010 do října 2012, 
kdy byla stavba zkolaudována). 
Podkrušnorské  gymnázium 
Most  s  pracovištěm  v Bílině  je 
Páteřní školou Ústeckého kraje. 
V současné době studuje v gym-
náziu  814  žáků,  z  tohoto  214 
v Bílině.  Karel Schön
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Z deníku Policie ČR
Policisté kontrolovali především  
dodržování předepsané rychlosti
V  uplynulých  dnech  proběhla  v  Teplickém 
okrese dopravně bezpečnostní akce zaměřená 
na  dodržování  pravidel  silničního  provozu, 
zejména  na  kontrolu  dodržování  stanovené 
rychlosti  a  zákazu  požívání  alkoholu  a  ji-
ných  návykových  látek  řidiči  vozidel.  Akce 
se kromě policistů z dopravního inspektorátu 
a obvodních oddělení zúčastnili také frekven-
tanti Školního policejního střediska, kteří zde 
absolvují  základní  odbornou  přípravu.  Pod 
dozorem zkušených kolegů si prověřili své te-
oreticky nabyté vědomosti v praxi. Posluchači 
ŠPS si vyzkoušeli měření radarem, zastavová-
ní vozidel v běžném silničním provozu i řešení 
jednotlivých přestupků.
Policisté během akce zkontrolovali 69 vozidel 
a  zjistili  54 dopravních přestupků,  z  toho 51 
řidičů překročilo nejvyšší povolenou rychlost. 
Přestupcům  byly  uděleny  blokové  pokuty 
ve výši 29 200 korun, pěti přestupky se bude 
ve správním řízení zabývat příslušný úřad.

Vloupání do auta
O  věci  za  čtyři  tisíce  korun  přišla  majitelka 
osobního vozidla, která své auto zaparkovala 
v Bílině. Během noci se jí do vozidla vloupal 

neznámý pachatel, který  jí odcizil přenosnou 
videokameru, několik nabíječek k různé elek-
tronice a tašku s reklamními předměty. Daleko 
větší škodu, než krádeží věcí pachatel způso-
bil  poškozením  vozidla,  předběžné  náklady 
na opravu vyčíslila oznamovatelka na 15 tisíc 
korun. Pokud bude pachatel dopaden, bude se 
zodpovídat z přečinů krádeže a poškození cizí 
věci, za které trestní zákoník stanoví maximál-
ně dvouletý trest odnětí svobody.
 
Vykradená chatka
Policisté pátrají po neznámém pachateli, kte-

rý se v Bílině vloupal do rekreačního objetku. 
Po  překonání  plotu  vnikl  na  pozemek  a  ná-
sledně  do  chatky,  ze  které  odcizil  oblečení, 
několik nožů a vojenských doplňků v hodnotě 
přes  tři  tisíce  korun.  Pokud  se  podaří  zlodě-
je dopadnout, hrozí mu za přečin krádeže až 
dvouleté vězení.

Telefon zlákal zloděje
Telefon  ponechaný  v  držáku  za  čelním 
sklem  zaparkovaného  vozidla  zlákal  zatím 
neznámého  zloděje  ke  krádeži.  Pachatel  se 
v časných ranních hodinách vloupal v Bílině 
do automobilu, ze kterého odcizil dva mobil-
ní telefony a doklady poškozeného. Policisté 
ve  věci  zahájili  úkony  trestního  řízení  pro 
přečin  krádeže  a  po  pachateli  i  odcizených 
věcech pátrají.        
K  dalšímu  vloupání  do  vozidla  došlo  v  prů-
běhu  noci  v Teplicích. Neznámý  pachatel  se 
po  rozbití  okénka  vloupal  do  automobilu,  ze 
kterého si odnesl tašku s písemnostmi a oble-
čením a několik CD nosičů. Oznamovatel vy-
číslil škodu na 14 tisíc korun, v případě dopa-
dení stane pachatel před soudem za spáchání 
přečinů krádeže a poškození cizí věci, za které 
trestní zákoník stanoví až dvouletý trest odnětí 
svobody.

FILIPOJAKUBSKÁ NOC
aneb

PÁLENÍ ČARODĚJNIC PO NAŠEM...
Obec ČERVENÝ ÚJEZD Vás srdečně zve dne 30. 4. 2013 
od 18 hod. na 1. MAGICKOU NOC S PŘIVÍTÁNÍM JARA
Filipojakubská noc /Valpružina, Beltine/ pochází ze starého 

Keltského zvyku či rituálu. Odehrává se ze 30.4. na 1.5., 
kdy dodnes lidé zapalují ohně a slaví tak příchod JARA.

PROGRAM:
V 18 hod. -  slet velkých a malých čarodějnic 

a čarodějů, ježibab a jiných 
bytostí na tajemném paloučku./za 
transformátorem, za návsí na koštěti/

 -  slavnostní přivítání milých kolegyň, přípitek 
čarovným nápojem

 -  zábavné soutěže pro malé čarodějky, 
hledání pokladu, odměny pro všechny 
bytosti

 -  obklopení zapáleného ohně, přiblížení 
historie tohoto starého lidového svátku

 -  pronesení kouzelných zaříkávadel, 
zahnání zimy a přivolání jara

 -  upálení čarodějnice, Morany, košťátek
V 19 30 hod. -  opékání buřtíků, mlsání dobrot opět 

od místních hospodyněk, kytara, zpěv...

Průvod obcí temnou nocí s lampionky a jinými 
světýlky PO DOHODĚ

OPĚT JSOU VÍTÁNI MILOVNÍCI  
LIDOVÝCH TRADIC A LEGRACE /masky velmi vítány/

ZAJISTÍME: teplý čaj, pamlsky pro děti, sladké pečené 
dobroty, příletovou plochu, legraci...

NEZAJISTÍME: buřt a vše co k němu patří, skládací židlička.

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
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Investiční plán Bíliny počítá letos s téměř 80 miliony, 
ve velkém bude pokračovat modernizace nemocnice

Město Bílina si na investiční akce pro letošní rok vyhradilo celkem 75,5 milionů korun. Plán investic počítá s chodníky, silnicemi, 
a mnoha dalšími více či méně finančně náročnými akcemi. Nejvíce peněz a to téměř 23 milionů korun si vyžádají další úpravy a mo-
dernizace Hornické nemocnice s poliklinikou. 

Velkých změn doznají především 
oddělení léčebny pro dlouhodobě 
nemocné a v plánu  je  také oplo-
cení, nové parkoviště v areálu či 
rekonstrukce  výtahu.  Další  vý-
znamnou položkou je další etapa 
regenerace  panelového  sídliště 
na  Teplickém  předměstí.  Na  její 
financování  Bílina  požádala 
o dotaci z Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR a nyní čeká na verdikt. 
Dotace  by  měla  činit  zhruba  4 
miliony  korun  a město  ze  svého 
rozpočtu  uhradí  cca  4  až  5  mi-
lionů  korun.  Pokračovat  budou 
letos také opravy bytů v domech 
s  pečovatelskou  službou.  Pro 
tento  účel  jsou  vyhrazeny  zhru-
ba  2  miliony  korun.  Mezi  další 
významné akce je možné zařadit 

přístavbu  výtahu  k  budově  rad-
nice  (závisí  na  dotaci),  úpravy 
na  budově  Hotelu  U  Lva  či  in-
frastruktura  pro  rodinné  domy 
na Újezdu.  Je  však  nutné  dodat, 
že  plány  zahrnují  předpokládané 
investiční  akce,  jejichž  uskuteč-
nění  nakonec  ovlivňuje  mnoho 
faktorů.  V  plánu  na  letošní  rok 
je  tak  možné  najít  například  re-
zervu na rekonstrukci a přístavbu 
Zelené haly. V tomto případě ale 
Bílina  předpokládala  využití  do-
tačního zdroje, který ovšem není 
k  dispozici.  S  několika  miliony 
počítal  Odbor  nemovitostí  a  in-
vestic  při  sestavování  plánu  pro 
demolici  kasáren. Větší  část  pe-
něz také měla být získána z dota-
ce, ovšem daný dotační program 

letos  nebyl  otevřen.  Využití  se 
nedočkají  ani  peníze  vyhrazené 
pro  hlavní  bezbariérovou  trasu 
od nádraží k zelenému domu. Žá-
dost o dotaci nemohla být podána 
kvůli  nečekaným  průtahům  při 
řešení stavebního povolení.
Obyvatelé  Bíliny  jistě  ocení 
i  desítky  drobnějších  investic. 
Zpevnění  se  dočká  komunikace 
u  garáží  u  bývalé  pasovky,  dvůr 
obchodu TESCO  si  žádá  odvod-
nění,  upravena  bude  příjezdová 
komunikace  k  Lesní  kavárně, 
schody  v Kyselské  ulici  směrem 
k Lidlu konečně dostanou zábra-
dlí a okolní úpravy, dětské hřiště 
v  ulici  A.  Sovy  získá  oplocení 
a mnoho dalších. Protože je měs-
to  zřizovatelem  třech  základních 

škol  a  spravuje  i  centrální  školní 
jídelnu,  vyčleňuje  ze  svého  roz-
počtu  také peníze na  různé úpra-
vy  v  těchto  zařízeních.  Do  škol 
a centrální  školní  jídelny plánuje 
Bílina  letos  nainvestovat  celkem 
3 miliony korun.
K  mnoha  plánovaným  investi-
cím v daném roce nedojde ať  již 
z důvodu nemožnosti získat pení-
ze,  anebo v  lepším případě  třeba 
kvůli dlouhému dotačnímu řízení. 
Po  schválení  žádostí  se  tak  tyto 
akce  přesunují  do  dalšího  roku. 
V  letošním  roce  se  tímto  způso-
bem  v  plánu  objevily  například 
projekty na zateplování čtyř měst-
ských  objektů,  dvou  školek,  bu-
dovy technických služeb a budov 
nemocnice.   Jana Šimková

POZVÁNKA
pro všechny spolužáky, 

vrstevníky, kamarády, pamětníky 
a příznivce 

na 3. setkání spolužáků 
ze základní školy v Bílině

rok ukončení 1960 - třída 8. B.
v sobotu 8. 6. 2013 od 13 hodin

místo setkání:
Bílina, Školní ul. 12, 
restaurant Corbetta

Zájem o účast oznamte prosím 
v předstihu na mobil 602 286 613

Bílina uctí památku padlých hrdinů a položí věnce
Dne 6. května od 14 hodin se na bílinském městském hřbitově uskuteční tradiční klade-
ní věnců na památku hrdinů padlých během 2. světové války. 

Každoročně  si  takto  při-
pomínáme  osvobození 
Československa  od  hitle-
rovského  Německa.  Svou 
roli  v  odboji  sehráli  také 
bílinštní  Sokolové.  Bratr 
Václav Hubáček, narozený 
11.  února  1922,  četnický 
podstrážmistr, padl 8. květ-
na  1945  v  Praze  na  Staro-
městském  náměstí  v  boji 
proti  okupantům.  Před 

svou  smrtí  zničil  pancéřo-
vou pěstí dva německé tan-
ky.Byl  členem  vojenské-
ho  oddílu  „Železo  1945“. 
Bratr  František  Vaník, 
narozený  12.  srpna  1896 
byl  zastřelen  ve  službě 
na nádraží v Praze Vysoča-
nech  německým  vojákem 
za  neochotnou  odpověď 
o  odstraňování  německých 
nápisů. Všem padlým čest.

Slaví zlatou svatbu 
Dne 29.4.2013 je tomu přesně 50 let 

od chvíle, kdy si řekli své ANO 

Markéta a Luděk 
VIKTOROVI.

Ke zlaté svatbě rodičům gratulují 
a další krásná společná léta přejí 
dcery Pavla a Dana s rodinami.

,,Integrované centrum prevence“

Město  Bílina  získalo  prostřednictvím  In-
tegrovaného Operačního  programu  dotaci 
na projekt s názvem ,,Integrované centrum 
prevence.“  Projekt  bude  spolufinancován 
z prostředků Evropské unie – Evropského 
fondu  pro  regionální  rozvoj.  Integrova-
né  centrum prevence vznikne v  jednom z 
pavilonů bývalé Základní školy na Teplic-
kém předměstí. Po kompletní rekonstrukci 
pavilonu zde vznikne zázemí pro poskyto-

vání  těchto sociálních služeb – Nízkopra-
hového centra pro děti a mládež, Sociálně 
aktivizačních  služeb  pro  rodiny  s  dětmi, 
Terénních  programů.  Projekt  se  nachází 
ve fázi probíhajícího výběrového řízení na 
dodavatele  stavby.  Realizace  stavebních 
prací je plánována na červenec – prosinec 
2013. Plánované zahájení poskytování so-
ciálních služeb je nastaveno na měsíc bře-
zen 2014.
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Provoz bílinských mateřských škol v době letních prázdnin 2013

1.- 7.7. 8.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7.-4.8. 5.-11.8. 12.-18.8. 19. -25.8.

MŠ ŠVABINSKÉHO 664 otevřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ŠVABINSKÉHO 668 uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno

MŠ SÍBOVA otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ALÉSKÁ uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno

MŠ ČAPKOVA uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno

MŠ ZA CHLUMEM otevřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

Asistenti prevence kriminality se vrátí do bílinských ulic

Dopravci pozor! 
Dne 1. 6. 2013 skončí lhůta 
ke splnění povinnosti podnika-
telů v silniční motorové dopravě.

Dopravce, který provozuje dopra-
vu velkými vozidly (nad 3,5 tun), 
je povinen do 31. 5. 2013 požádat 
živnostenský úřad o změnu rozsa-
hu předmětu podnikání . K žádos-
ti  dokládá  veškeré  doklady  jako 
nový žadatel o koncesi na silniční 

motorovou  dopravu.  V  případě, 
kdy má podnikatel v silniční mo-
torové  dopravě  přerušeno  pro-
vozování  živnosti  a  v  této  době 
požádá  o  transformaci  koncese, 
musí  předložit  veškeré  potřebné 
doklady, stejně jako ostatní podni-
katelé žádající o výměnu koncese 
a prokázat splnění veškerých pod-
mínek.  Podnikatel  musí  doložit 
doklad o  usazení, splnit podmín-

ku odborné způsobilosti a finanč-
ní  způsobilosti  dle  přechodných 
ustanovení zákona. 
Dopravcům,  kteří  v  zákonné  lhů-
tě  to  je  do  31.  5.  2013 nepožádají 
o  změnu  rozsahu  předmětu  podni-
kání, živnostenský úřad změní roz-
hodnutí o udělení koncese na rozsah 
předmětu  podnikání  malými  vozi-
dly (do 3,5 tun).  Lenka Haišová, 

pracovník registrace

Pomocníky  městské  policie 
ve  žlutých  vestách  či  bundách 
bylo  možné  potkat  v  ulicích  Bí-
liny  do  prosince  loňského  roku. 
Osmiměsíční projekt asistentů pre-
vence  kriminality  skončil  a  čtyři 
osvědčení  pracovníci  zase museli 
buď na úřad práce nebo  si hledat 
jiné zaměstnání. Město s nimi po-

čítalo i pro letošní rok, jen čekalo 
na  vyjádření  Ministerstva  vnitra 
k  žádostem  o  dotace  podaným 
do  Programu  prevence  kriminali-
ty pro rok 2013. Žádost na projekt 
asistentů  byla  schválena  a  „žlu-
ťásky“ bychom tak měli v ulicích 
města opět vídat od měsíce května 
až do prosince letošního roku. Lidé 

si  na  jejich  přítomnost  již  zvykli 
a pozitivní dopad těchto pomocní-
ků vnímají i městští strážníci.
Město Bílina podávalo do Progra-
mu  prevence  kriminality  pro  rok 
2013  Ministerstva  vnitra  ČR  žá-
dosti o dotaci na 3 aktivity v celko-
vé výši zhruba 1,6 milionu korun. 
Schválená dotace činí necelých 800 

tisíc korun. Kromě projektu asisten-
tů žádalo město z tohoto programu 
ještě  na  víkendový  pobyt  a  pří-
městský  tábor  pro  rodiny  s  dětmi 
ohrožené sociální exkluzí a veřejné 
osvětlení. Víkendový  pobyt  a  pří-
městský tábor budou podpořené po-
lovinou požadované částky, veřejné 
osvětlení podporu nezískalo.  simi

Bílinské náměstí a zámek v obležení žigulíků
Opravdu netradiční akce se uskutečnila v so-
botu X.Y. v Bílině. Na Mírovém náměstí, kde 
obvykle na parkovišti najdeme auta běžných 
značek,  se najednou začali  rojit  „moskviče“ 
a „ladovky či žigulíci“. V Bílině se  totiž  již 
podruhé  sešli  sběratelé  aut  ruských  značek 
Moskvič a Lada (dříve Žiguli). Jak prozradil 
pořadatel akce Ladislav Valentin, jde o první 
společný sraz těchto dvou značek. Velké sra-
zy se pořádají například v Mnichově Hradišti, 
Děčíně, Praze. Nejbližší bude 25. května se-
tkání majitelů aut značky Lada právě v Hra-
dišti   Bílinského srazu se zúčastnilo celkem 
27 lidí se 16 auty, pěti Moskviči a jedenácti 
Ladami. Z Mírového náměstí se vozidla pře-
sunula  do  dvora  bílinského  zámku.  Při  své 
jízdě  městem  budila  kolona  opravdový  ob-
div a zájem lidí. Moskviče a Žiguli dnes již 
na českých silnicích téměř nepotkáme a tato 
auta  se  stávají  spíše  sběratelským  artiklem, 
zato vozy Lada se  stále vyrábějí a nacháze-
jí  příznivce  i mezi  českými  řidiči. Na  srazu 
byly  právě  k  vidění  jak  starší  modely,  tak 
i  aktuální. Auta  absolvovala  spanilou  jízdu 
po Českém středohoří s cílem u chaty Bořeň. 
Všichni dojeli v pořádku. Akce se velmi po-

vedla, lidé byli spokojení, proto by Ladislav 
Valentin  rád  podobná  setkání  organizoval 
i v dalších letech.  simi

Pamatujete	na	Moskviče?
Automobilová  firma  vyrábějící 
osobní vozy Moskvič byla za-
ložena  již  v  roce  1929 
a  zprvu  jako  Státní 
automobilový  závod 
Komunistické  inter-
nacionály  mládeže 
vyráběla  licenční 
vozy  Ford  a  ná-
kladní  vozy GAZ. 
Výroba  osobních 
automobilů  Mos-
kvič  (vzorem  byl 
Opel  Kadett)  však 
započala až od roku 
1945.  Jméno  Mos-
kvič  však  auto-
mobilka  nesla  až 
od  roku  1991. Vozy 
této  značky  se 
přestaly  vyrábět 

v  roce 2001  a o  pět  let  později  firma ofici-
álně  zkrachovala.  Moskviče  si  možná  mo-
hou dobře pamatovat  ještě dnešní  třicátníci, 
v posledních letech však tato auta, stejně jako 
mnoho dalších starších vozů , vymizela  z na-
šich silnic.

V	Rusku	Žigulík,	jinde	Lada
Značka Lada  byla  vybrána  pro  export 

automobilů,  které  byly  na  tehdej-
ším  sovětském  trhu  prodávány 
pod  značkou Žiguli. Od  80.  let  se 
označení  Lada  používalo  i  v  So-
větském svazu. V současnosti au-
tomobilka  AvtoVAZ,  která  vozy 

Lada  vyrábí,  drží 
pozici  největší 
ruské automobil-

ky.Nejúspěš-
nějším  mo-
delem  Lady 
a  zároveň 
nejprodáva-
nějším ruským 
modelem  je 

Lada 2105/2107.

osobní vozy Moskvič byla za-
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Komunistické  inter-
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započala až od roku 
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Světový běh harmonie má etapu i v Bílině

Předávání pochodně při loňském ročníku. 
Zdroj: www.worldharmonyrun.cz

Letošní Bílinský Bakalář proběhl na Aléské

World Harmony Run (Světový běh harmonie) je nejdelší štafe-
tový běh s hořící pochodní, jehož cílem je rozvíjet mezinárodní 
přátelství a překonávat kulturní, národnostní a náboženské hra-
nice mezi lidmi. Běžet s pochodní může každý nebo ji na chvíli 
podržet a vyjádřit své přání pro harmonii a mír ve světě, mezi 
lidmi a v každém z nás. Přidá se tak k milionům lidí na celém 
světě a mnoha významným osobnostem.

Letošní  trasa  v  České  republice 
začíná 19. května na česko – ně-
mecké  hranici.  Odtud  běžci  po-
nesou  pochodeň  harmonice  přes 
Teplice,  Slaný,  Příbram, Vlašim, 
Chotěboř,  Českou  Třebovou, 
Rýmařov,  Kravaře,  Český  Těšín 
a dále na hraniční přechod se Slo-
venskem.
Štafeta  běhu  zavítá  do  Bíliny 
v  pondělí  20.  května mezi  11:00 
až  11:40.  Přesný  čas  ještě  pořa-

datelé  upřesní.  Bílina,  konkrétně 
děti  ze  základních  škol,  převez-
mou  štafetu  v  podobě  hořící  po-
chodně a poběží společně s mezi-
národním  týmem  běžců  alespoň 
několik metrů. 
Bližší informace budou ještě před 
během  upřesněny  a  zveřejněny 
v dalším čísle Bílinského zpravo-
daje.  Pozvání  na  zajímavou  akci 
však platí již teď a pro všechny. 
simi, www.worldharmonyrun.cz

Tradiční volejbalovou akci 
pořádanou ke Dni učitelů 
tentokrát hostila Základní 
škola Aléská a celý turnaj 
navíc vyhrála.  Letošní v po-
řadí již 36. ročník se nesl 
v duchu osmdesátých let. 
Hostitelé a zároveň pořada-
datelé tomu přizpůsobili jak 
své oblečení, tak i účesy, kdy 
někteří hráli v barvách tri-
kolory, červených trenkách 
a s parukou na hlavě, která 
občas při prudším pohybu 
létala po hřišti. Vzhledem 
k tomu, že se účastnilo cel-
kem sedm týmů a všechny 
zápasy měly být odehrané 
v jedné tělocvičně, byly týmy 
rozděleny na dvě skupiny. 
Ve skupinách pak hrál ka-
ždý s každým, avšak pouze 
na jeden set a do patnácti 
bodů. Týmy na prvních třech 
místech v obou skupinách 
pak bojovaly o celkové třetí, 

druhé a první místo v turnaji. 
Hra měla kromě klasických 
volejbalových pravidel ještě 
některá speciální určená sa-
motnými pořadateli. Tak na-
příklad pokud některý tým 
prohrával 0:10, museli jeho 
mužští členové okamžitě pro-
vést 10 kliků a ženy 10 dřepů. 
Nutno dodat, že tuto vtipnou 
rozcvičku bylo možné v prů-
běhu sportovního odpoledně 
opravdu vidět. Dalším zají-
mavým pravidlem byl paňák 
něčeho ostřejšího pro rozhod-
čího a to v případě, pokud 
se daný tým dostavil pozdě 
na hřiště. Vzhledem k tomu, 
že zápas pískal vždy člen ně-
kterého nehrajícího týmu, 
mohlo se toto pravidlo změnit 
v dobrou taktiku na rozostře-
ní zraku hráčů od soupeřů. 
Kromě volejbalu tak byla dů-
ležitá především dobrá nála-
da a pozitivní přístup.

Protože jde o turnaj pořádaný učite-
li, zúčastnily se týmy škol v Bílině, 
tedy ze ZŠ Aléské, ZŠ  Lidické, ZŠ 
Za Chlumem, gymnázia, ale tradič-
ně  také  z  Hostomic  a  již  druhým 
rokem i Kostomlaty. Několik let do-
plňuje kantory také družstvo z měst-
ského úřadu. 
Po napínavém sportovním odpoled-
ni následoval tradiční večer plný zá-
bavy, jak jinak než v duchu 80. let. 
Učitelé si dali na přípravě opravdu 
záležet a vestibul školy zaplnili sto-
ly  plnými  občerstvení  a  originální 
výzdoby.  Po  vyhlášení  výsledků 

následoval  zábavný  program,  kteří 
si připravili účastníci turnaje. Násle-
dovala volná zábava až do pozdních 
nočních hodin. Příští ročník turnaje 
se bude konat pod taktovkou bílin-
ského gymnázia.  Jana Šimková

A JAK TO TEDY DOPADLO?
1. ZŠ Aléská
2. Gymnázium Bílina 
3. ZŠ Kostomlaty
4. Městský úřad
5. ZŠ Hostomice
6. ZŠ Za Chlumem
7. ZŠ Lidická

Historii	turnaje	přiblížila	Ing.	Jaroslava	Mrázová,		
bývalá	ředitelka	gymnázia	a	nyní	kronikářka	města

V  březnu  roku  1977  si  zahrá-
la  meziškolní  zápas  (říkejme  mu 
nultý  ročník)  parta  učitelů  ze  ZŠ 
Za Chlumem a ZŠ Lidická, kteří si 
pravidelně  chodili  zahrát  volejbal 
do  tělocvičny  školy.  Jak  to  tenkrát 
skončilo na hřišti není zaznamená-
no, ale důležité je, že se po zápase 
odebrali hráči do tehdejší restaurace 
Jiskra a tam to „upekli“. 
Tehdejší MěNV žádnou slavnostní 
akci ke Dni učitelů nepořádal – stej-
ně  jako  při  MDŽ  přinesl  úředník 
MěNV  28.  3.  do  škol  přepravku 
azalek,  kterou  si  učitelé  rozebra-
li  a  vyřídil  pozdrav  od  předsedy 
MěNV. Proto jsme se rozhodli vy-
hlásit na příští rok v tomto termínu 
turnaj, který jsme nazvali Bílinský 
Bakalář  a  pozvali  do  něj  všechny 
bílinské  základní  školy  a  družstvo 
okresních  školních  inspektorů. 
Pozvali  jsme  také  ZŠ  Hostomice, 
protože to byla tehdy experimentál-
ní školou, do které přešlo i několik 
bílinských  učitelů  hrajících  v  nul-

tém  ročníku.  Aby  akce  neskonči-
la  dohráním  posledního  zápasu, 
vyzvali  jsme  všechny  školy,  aby 
si  připravily  také  krátký  zábavně 
satirický  program,  jehož  součástí 
bude  slavnostní  vyhlášení  vítězů. 
Všechny  školy  se  snažily  a  večer 
se opravdu vyvedl. Postupně se za-
pojovaly další školy – Gymnázium, 
když přešla Jarka Mrázová na tuto 
školu  a  sešla  se  tam  s  výborným 
volejbalistou Honzou Holkem, ZŠ 
Praktická,  mateřinky  a  na  večerní 
zábavu  se  hlásili  i  nehrající  učite-
lé,  takže  počet  účastníků  se  blížil 
ke  dvěma  stům.  Organizace  se 
stávala  náročnější,  přestože  školy 
se v organizování akce střídaly, ale 
vyvstal  problém,  kde  organizovat 
večerní  program.  Takové  prostory 
školy nemají, takže už několik let se 
koná v KD Fontána, kde je i podi-
um pro jednotlivá vystoupení škol. 
Zprvu každá škola zajišťovala i ob-
čerstvení, to se ve Fontáně vyřešilo 
objednáním služeb.

Vítězné družstvo ZŠ Aléské bylo stále v dobré náladě.  
Jako každý rok musely tým tvořit minimálně čtyři ženy.
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Turnaj o pohár starosty města Bíliny - závody na autodráze - se povedl!

Hudební projektový den - Vítání jara
Byla zima, byl i mráz, ale jaro je tu zas! Ve středu 20. 3. 2013, což byl první jarní den, se na základní škole Aléská v Bílině uskutečnil 
hudební projekt pro žáky 3., 4. a 5. ročníků. Děti se práci věnovaly již od začátku ledna, kdy nacvičovaly píseň Veselé noty, kterou slo-
žila přímo pro tento den paní asistentka Hana Ježková. Třeťáci natrénovali první sloku a zvládli vytleskávat dobu celou, žáci čtvrtých 
tříd zpracovali druhou sloku a vytleskávali noty půlové a nejstarší z prvního stupně zazpívali třetí sloku a vytleskávali noty čtvrťové. 
Společně zazpívali a doprovodili pohybem refrén.

Během  projektu  se  žáci  také  za-
měřili  na  hudební  teorii,  kterou 
procvičili  při  vyplňování  zá-
bavných  testů  či  kvízů.  Dalším 
úkolem  bylo  skupinové  tvoření 
plakátů  s  oblíbenými  zpěváky. 
Žáci si předem zajistili fotografie, 
plakáty, výstřižky, různé informa-
ce  a  vše  zpracovali  do  krásných 
plakátů,  kterými  vyzdobili  školu 
a  třídy.  Samozřejmě  v  rámci  hu-
debního  projektu  nechybělo  ani 
poznávání hudebních nástrojů.
Vyvrcholením  celého  projekto-
vého  dne  byl  slavnostní  koncert, 
který  vtipně  moderovala  dvojice 
ze čtvrté  třídy: Filip  Ježek a Ka-
teřina Krajníková. Vystoupili zde 

žáci  prvního  i  druhého  stupně 
a  předvedli  svůj  talent  z  hudeb-
ní oblasti. Kamila Tučková hrála 
na zobcovou flétnu, Anna Seifer-
tová  na  flétnu  příčnou,  Pavlína 
Kazdová předvedla hru na kytaru 
a  dále  zazpívala:  Karolína  Bre-
záková,  Filip  Ježek,  který  zahrál 
i  na  klávesy  a  Bára  Kubešová. 
Následoval i zpěv sborový a také 
tanec (vystupující: A. Doksanská, 
M. Krištalová, E. Jansová, J. Kriš-
talová,  D.  Špetová,  A.  Dobosi, 
E. Procházková, E. Kozlerová, Z. 
Beňáková, T. Kopalová, N. Gab-
čová, M. De Luc, M. Kruťová). 
Do  základní  školy  Aléská  také 
zavítala  bývalá  žákyně  Klára 

Kozlovská,  aby  hudební  projekt 
podpořila  svým zpěvem.  Její vy-
stoupení  se  dětem  velmi  líbilo. 
Avšak  největší  překvapení  celé-
ho  jarního  dne  přišlo  na  závěr, 
kdy  před  žáky  vystoupil,  zazpí-
val a zatančil Sámer Issa, hvězda 
první řady Česko hledá Superstar! 
S některými žáky se vyfotil a roz-
dal  plno  podpisů.  Děti  byly  tak 
nadšené, že nechtěly Sámera pus-
tit zpět do Prahy. 
Tento hudební projekt vznikl pře-
devším díky paní asistence Hance 
Ježkové,  která  vše  organizovala 
a zajistila a také díky sponzorům. 
Ze  sponzorských  peněz  bylo  za-
jištěno  vystoupení  Sámera  Issy 

a  zakoupení  hudebních  nástrojů. 
Všem,  kteří  nám  přispěli  a  po-
mohli tento skvělý den zorganizo-
vat velmi děkujeme.
Sponzoři:  Potraviny-Večerka,  Jan 
Kůs,  HAVI,  Cukrářství  Větrník, 
Pneucentrum PaS  s.r.o.,  Jaroslava 
Lamačová – Zavomont, Autoško-
la  Jana  –  Jana Chalupná, Střechy 
Šanda,  Jaroslava  Hauková,  Sta-
vební firma Žejdlík, trafika Černá 
– Slavěna Černá, HAKIM, Arpáš 
Petr, Faston s.r.o., Liebezeit Hyd-
raulik  s.r.o.,  Hostav  Teplice,  Au-
todíly  Rychloservis  Bílina  s.r.o., 
Speciální  stavby Most, Velosport, 
Beauty 2000, Restaurace Bezovka, 
Komplex Club Bowling Bílina.

Fotohádanka

Poznáte, z kterého místa fotil 
pan Weber Bílinu tentokrát? 
Minulá fotohádanka 
zobrazovala most přes říčku 
Bílinu u Lidlu.

V sobotu 13. dubna 2013 v Domě dětí a mládeže burácely motory závodních aut. Jejich 
rychlost určovali jak jezdci profesionálové - děti z našeho  kroužku automodelářů, tak 
amatéři - dospělí, kteří domečku pomáhají při velkých akcích. Na závody jsme se pečlivě 
připravovali : autodráhu jsme důkladně zkontrolovali a  vybavili čtyřmi novými auty. 
Turnaj měl v názvu o pohár, ale pan starosta do turnaje věnoval hned tři krásné poháry.

Důkladně se připravilo i družstvo 
Hasičského  záchranného  sboru 
podniku  Severočeské  doly,  Doly 
Bílina  - bylo vybaveno efektními 
blikajícími čepicemi a jejich druž-
stvo doprovázel i vlastní fotograf. 
Ani  ostatní  závodníci  přípravu 
nepodcenili . Všichni přišli vyba-
veni dobrou náladou a přesvědče-
ním o svém vítězství
Závody  byly  odstartovány  v  10:00 
hod.  sérií  tréninkových  jízd. Větši-
na závodníků měla ovladače v ruce 
po velmi dlouhé době. S úsměvem  
jsme vzpomínali  na dětské autodrá-
hy v obývacím pokoji. Ty ale mají 
podstatně  kratší  rozměr. Autodráha 
v DDM Bílina je dlouhá 28 metrů.

Kdo  zrovna  netrénoval  a  měl 
chvíli  volna,  tak  si  šel  prohléd-
nout  novou  hernu  X  BOX  KI-
NEKTŮ  a  zároveň  trochu  pro-
cvičit tělo. Kdo chtěl protrénovat 
i mysl, tak vyzkoušel jednu z her 
letošního  Mistrovství  ČR  v  des-
kových hrách -  Rummikub.
Potom  už  nastal  závod  a  všich-
ni  se  soustředili  na  výkony  své, 
svých kolegů i soupeřů. Výsledky 
jednotlivých  jízd  byly  mnohdy 
velice těsné. 
Pořadí:  1.  Zaměstnanci  podni-
ku  Doly  Bílina,  2.  DDM  Bílina 
- externí vedoucí, 3. Hasičský zá-
chranný  sbor  podniku  Severočes-
ké doly, Doly Bílina, 4. Hasičský 

záchranný  sbor  Ústeckého  kraje, 
požární stanice Bílina, Aleš Kroc - 
1. v závodech jednotlivců. Jedinou 
ženou  turnaje  byla  vedoucí  kera-
mického  kroužku Monika  Cílová 
– v hodnocení jednotlivců skončila 
na krásném druhém místě.
Poděkování patří starostovi města 
Bíliny  panu  Josefovi  Horáčko-
vi  za  krásné  poháry,  které  nám 
do  soutěže  věnoval,  všem  účast-
níkům  za  přípravu,  sportovního 
ducha  a  pohodovou  atmosféru 
a vedoucím modelářského krouž-
ku panu Jiřímu Konárkovi starší-
mu,  Jiřímu Konárkovi mladšímu 
a  Radkovi  Cílovi  za  přípravu 
a hladký průběh závodů.

Projektový den si školáci ze ZŠ Aléské opravdu skvěle užili. Zpestřením byl zpěvák Sámer Issa (foto vpravo), kterého nechtěly děti ani pustit zpět do Prahy.
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Opeřené překvapení v MŠ Čapkova

Karnevalové veselí

Opožděný  příchod  jara  se  sice  s  pomalým 
rozběhem, ale přece, hlásí čím dál teplejšími 
slunečními  paprsky,  zelenající  trávou,  pu-
čením  stromů  a  veselým  švitořením  ptáků, 
kteří se k nám vracejí z  teplých krajin. Ale 

ruku  na  srdce,  kdo  z  nás  umí  poznat  a  po-
jmenovat rozmanité druhy ptactva třeba po-
dle  zpěvu,barvy  peří  nebo místa  hnízdění? 
Aby děti z naší školky nezůstávaly nepřipra-
veny,  pozvaly  si  na  jedno  jarní  dopoledne 

vzácnou návštěvu. Přilétli  k nám ptáci ma-
lí,vzácní,draví i exotičtí a jejich chovatel si 
pro  děti  připravil  zajímavé  vyprávění.  Teď 
už hurá do přírody vyzkoušet  své nové po-
znatky! Zkuste to taky ☺  LQV

Byla  krásná  a  po  dlouhé  době 
konečně sluníčkem zalitá neděle. 
V Krásné hospůdce v Bílině vlád-
la pohoda, veselí, milá atmosféra, 
byl  slyšet  dětský  smích  a  okny 
prosvítaly  první  letošní  paprsky 
sluníčka.
Pro  pobavení  dětí  i  jejich  rodi-
čů  v  neděli  14.dubna  připravil 
personál  hospůdky  další  karne-

valové odpoledne pro mrňousky 
i  děti  trošku  starší  v  maskách, 
s  hudbou  i  milými  soutěžemi 
a pochopitelně  s velkými odmě-
nami na konec - krásně nazdobe-
nými dorty. 
Fotografie  zachycují  atmosfé-
ru  dětského  odpoledne,  které  se 
povedlo  a  doufáme,  že  i  to  další 
bude stejně vydařené.

Deštníkový 
den

To  zase  bylo  zábavy  a  legrace 
v MŠ Švabinského v Bílině. Ka-
ždé dítko si přineslo dnes s sebou 
svůj  deštník.  Byla  z  toho  přímo 
módní přehlídka. Děti si zkoušely 
chodit po lavičce po široké i úzké 
straně jako artisté v cirkuse. Spo-
lečně  s  p.učitelkami  si  udělaly 
i pohoštění – jednohubky a upek-
ly si štrúdly. To vám byly dobroty. 
Voněla nám celá škola. Příště nás 
čeká  barevný  den  s  květinami. 
Děti se již těší.

Růžičková Eliška, ředitelka MŠ

Své narozeniny 
dne 17. 4. oslavil pan 

Jaromír Hladík.
Už je tomu 70 let, co jsi 
kouknul na tento svět,
měj stále pevné zdraví, 
peněz hromadu a stále 

dobrou náladu!
To Ti přeje manželka Věra, 
syn Jaromír s manželkou, 
dcera Věra s manželem 
a vnuci Matěj David, 

Petr a Pavlík.
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Kulturníservis
KOSTEL

ZVĚSTOVÁNÍ	
PANNY	MARIE

Pátek 3. květen 
- 17.00 hodin

JUDAISMUS
Přednáška. Základní 

informace o židovském 
náboženství, kultuře 

a běžném životě. Přednášet 
bude Jaroslav „Achab“ 

Haidler, praktikující Žid, 
dokumentarista židovských 

hřbitovů v Čechách 
a na Moravě, ex-ředitel 

Činoherního divadla 
v Ústí n/L. V rámci 

přípravného 
kurzu. 

Ve spolupráci 
s VŠ ZSP 

sv. Alžbety 
Bratislava, Husovým 

institutem teologických 
studií, c.p.o. a Náboženskou 
obcí Církev československé 
husitské v Bílině. 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

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 26. duben 17.30 hodin
JURSKÝ	PARK		 –	3D	
Vstupné: dospělí 150 Kč / děti 130 Kč 
/ 127 minut / zvuk DD5.1 / MP

Pátek 26. duben 20.00 hodin
JAKO	ZA	STAREJCH	ČASŮ	
	 –	2D
Vstupné: 100 Kč / 95 minut P–12

Pátek 26. duben 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. Hrají: Shiloh 
Fernandez, Jane Levy, Jessica 
Lucas... Vstupné: 120 Kč / 95 
minut  P–15

Sobota 27. duben 17.30 hodin
PRAVIDLA	MLČENÍ		 –	2D
USA/Thriller/. České titulky. 
Hlavním hrdinou filmu je bývalý 
politický aktivista (Robert 
Redford), který se po prozrazení 
své identity musí dát na útěk před 
mladým novinářem (Shia LaBeouf) 
vydávajícím se po jeho stopě. Hrají: 
Shia LaBeouf, Robert Redford, 
Susan Sarandon... Vstupné: 100 Kč / 
125 minut  P–12

Sobota 27. duben 20.00 hodin
NEVĚDOMÍ		 –	2D
Vstupné: 120 Kč / 124 minut  P–12

Neděle 28. duben 15.00 hodin
ZAMBEZIA		 –	3D
Jižní Afrika/Animovaný/Komedie/. 
Český dabing. Mladý sokol Kai 
se přes zákazy svého otce vydá 
na dobrodružnou výpravu do bájného 
ptačího města Zambezia, aby se 
stal členem prestižní letky chránící 
město před útoky nepřátel. Hrají: 
Jeremy Suarez, Abigail Breslin, Jeff 
Goldblum...
Vstupné: 130 Kč / 83 minut  MP

Neděle 28. duben 17.30 hodin
JACK	A	OBŘI		 –	3D
Vstupné: 120 Kč / 114 minut / zvuk 
DD5.1 / P–12

Čtvrtek 2. květen 17.30 hodin

PREMIÉRA	FILMU!
SCARY	MOVIE	5		 –	2D
USA / Horor / Komedie. České 
titulky. V dalším pokračování divácky 
úspěšné série může divák nahlédnout 
do kouzelného světa Narnie, ale 
Cindy tentokrát neprojde skříní se 
zasněženým lesem, nýbrž skříní 
s nepořádkem. 
Hrají: Simon Rex, Ashley Tisdale,
Charlie Sheen... Vstupné: 100 Kč / 95 
minut  P–12

Pátek 3. květen 17.30 hodin
PRAVIDLA	MLČENÍ		 –	2D
USA / Thriller. České titulky. 
Hrají: Shia LaBeouf, Robert Redford, 
Susan Sarandon... Vstupné: 100 Kč / 
125 minut  P–12

Neděle 5. květen 15.00 hodin
ZAMBEZIA		 –	3D
Jižní Afrika / Animovaný / Komedie. 
Český dabing. 
Hrají: Jeremy Suarez, Abigail 
Breslin, Jeff Goldblum... Vstupné: 
130 Kč / 83 minut  MP

Neděle 5. květen 17.30 hodin

JEDLÍCI	
ANEB	STO	KILO	LÁSKY		 –	2D
ČR / Komedie. České znění. 
Do právě otevřeného „hubnoucího“ 
sanatoria se sjíždějí pacienti s cílem 
zhubnout. Hrají: Karel Heřmánek 
jr.,Tomáš Magnusek, Martin 
Stropnický... Vstupné: 90 Kč / 89 
minut  MP

Pátek 3. květen 
- 17.00 hodin

JUDAISMUS
Přednáška. Základní 

informace o židovském 
náboženství, kultuře 

a běžném životě. Přednášet 
bude Jaroslav „Achab“ 

Haidler, praktikující Žid, 
dokumentarista židovských 

hřbitovů v Čechách 
a na Moravě, ex-ředitel 

Činoherního divadla 
v Ústí n/L. V rámci 

přípravného 
kurzu. 

Ve spolupráci 
s VŠ ZSP 

sv. Alžbety 
Bratislava, Husovým 

JAKO	ZA	STAREJCH	ČASŮ	
	 –	2D
Vstupné: 100 Kč / 95 minut P–12

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. Hrají: Shiloh 
Fernandez, Jane Levy, Jessica 
Lucas... Vstupné: 120 Kč / 95 
minut  P–15

PRAVIDLA	MLČENÍ		 –	2D
USA/Thriller/. České titulky. 
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Městská knihovna v Bílině si dovoluje pozvat
Dalším milým hostem, kterého v Bílině přivítáme, je král českého baletu, držitel ceny Thálie za ce-
loživotní mistrovství, taneční mistr, herec, režisér, choreograf, taneční pedagog a dlouholetý člen 
a sólista baletu Národního divadla VLASTIMIL HARAPES.

V rámci setkávacích pořadů "Čaj 
o páté" máte možnost se s hostem 
setkat osobně ve čtvrtek 2. května 
od 17 hodin v Městské knihovně 
v  Bílině.  Na  pořadu  bude  nejen 
vyprávění  o  baletu,  o  filmových 
zkušenostech, o životě, který byl 

vždy s tancem spojený, ale i milý 
hudební příspěvek hosta.
Jako  poděkování  za  návštěvu 
a  baletní  dárek  bude  vystoupení 
žáků  tanečního oddělení ZUŠ G. 
Waltera v Bílině pod vedením uči-
telky P.Běláčové.

Přijďte posedět u kávy nebo čaje, tak 
jak je naším zvykem. Naplánujte si 
setkání s přáteli a známými na akci 
v knihovně,  jistě se dozvíte mnoho 
zajímavého od výjimečného hosta.
Za Městskou knihovnu v Bílině: 

Petra Zaťková Zdroj: www.menstyle.cz

MÁJOVÝ JARMARK - 4. 5. 2013 - AREÁL LÁZNÍ KYSELKA BÍLINA

HLAVNÍ	SCÉNA	(LETNÍ	AMFITEÁTR)
14.00 – 15.00  BADYAN (alternative-rock)
15.30 – 16.30   PILLOW FIGHT (rock-

rock´n´roll)
17.00 – 18.00   FACES ARE FICTION 

(rock – alternative)
18.30 – 19.30   WANASTOWI VJECY 

REVIVAL – jediný současný 
revival

21.00  - 22.30   VIVALDIANNO - 
Vivaldianno je nadčasový 
hudební projekt, ve kterém si 
své role rozdělili renomovaní 
interpreti různých žánrů 
a na barokním základě 
vytvořili pestrobarevnou 
zvukovou paletu hudební 
současnosti.

SCÉNA	NA	KAFÁČI
11.30 – 12.30   DERATIZÉŘI (folk-punk)
13.00 – 14.00   KŘÁP (bluegrass-folk)
14.30 – 15.30   P.R.D.I. (folk-rock) - vznikli 

9. 9. 99 a jsou nejlepším folk-
rockem široko daleko. Kdo 
neviděl P.R.D.I. o dost přišel!

16.00 – 17.00   P.R.D.I. (folk-rock)
17.30 – 18.30   ROLLING STONES 

REVIVAL BAND BRNO
19.00 – 22.00   FERIT (rock-pop)

DĚTSKÁ	SCÉNA	(RŮŽOVÝ	PALOUČEK)
10.00 – 10.30   Zahájení s moderátorem 

Jirkou Faitem
10.30 – 11.15   Loutková pohádka Divadla 

ELF – Jezinky Bezinky - Tři 
pohádky o Smolíčkovi

11.45 – 12.15   Liduščino divadlo 
–  Zpívánkový kabaret – 

O princezně Spinkalíně, 
O chytré myšce – jak sázela 
mák

12.30 – 13.30   Malování s výtvarníkem 
Václavem Suchopárkem 
z Chomutova  

14.00  - 14.30   Liduščino divadlo  - 
Rozpustilý kabaret – bajky 
Liška, vrána a Oslík a jeho 
stín

15.00 – 16.00   PÍSKOMIL SE VRACÍ – 
hudebně zábavný pořad. 
Je zaměřen na děti od 3 
do 12 let. Pořadem provází 
postavička Pískomila, která 
vtipně zapojuje děti i rodiče 
do vystoupení. 

Po dobu programu můžete navštívit 
KOUTEK DDM Bílina:

• VÝTVARNÉ DÍLNY
• DĚTSKÝ KOUTEK PRO NEJMENŠÍ
• SOUTĚŽE, DESKOVÉ HRY
• PRODEJNÍ STÁNEK S VÝROBKY
• NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
• PREZENTACE AKCÍ A KROUŽKŮ 
DDM

HISTORICKÁ	SCÉNA	(U	ALTÁNU)	
VV PROMOTION uvádí:
DOBOVÝ A ŘEMESLNÝ TRH
UKÁZKY ZBROJE A ZBROJÍ - možnost 
vyzkoušet si meče, štíty, helmy, kyrysy 
či kroužkové košile. Spolu s rytířem 
zodpovídajícím případné dotazy.
DOBOVÁ KUCHYNĚ - Ukázka dobové 
přípravy masa a pokrmů s možností 
ochutnání. Výroba dle dobových receptů 
a technik. Včetně fundovaného výkladu 

a možnosti předání receptů.
HRY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
LUKOSTŘELBA A KUŠOSTŘELBA – 
možnost vyzkoušení si střelby z luků a kuší. 
K dispozici střelnice, dětské luky, anglické 
luky, kuše.
RAŽBA MINCÍ – možnost si vyrazit vlastní 
minci. Dětem či méně silným vyrazí náš 
vrchní razič.
SEKERKY – zasekávání sekerek na cíl. 
Vyžaduje přesnou ruku.
PANOŠSKÁ DRÁHA – překážková dráha 
simulující panošské dovednosti.
RYTÍŘSKÝ TRENAŽÉR – figurína rytíře 
na kterém se cvičí rychlost a přesnost.
DOBÝVÁNÍ HRADU – maketa hradu 
na které stojí stráže a děti se snaží tyto stráže 
sestřelit kuší.
KLÁDA – souboj dvou dětí na kládě 
vycpanými bijáky.
SEKÁNÍ HLAV – sekání jablek rytířským 
mečem.
TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI – možnost 
si vytvořit vlastní štít, korunu, koníka 
a podobně. Součástí každé hry je drobná 
sladká odměna pro děti.

SCÉNA	U	KÁDI
11.00 – 12.00   VIVASONG VÍTI VÁVRY
12.30 – 13.30   KRUŠNOHORKA 
14.00 – 15.00   DUO DROBEK a VĚRA 

ČERNÁ – „Ač bylo mě i jí 
tak 16 let“

15.30 – 16.30   DOUBRAVANKA
17.00 – 18.00   DOUBRAVANKA

DOPROVODNÝ	PROGRAM
- dětské atrakce (houpačky, kolotoče…), 
stánky, koně, poníci
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Rada města na své 8. schůzi konané 17. 4. 2013 mimo jiné:
Schválila:

■ Navýšení  rozpočtu  odboru  so-
ciálních  věcí  a  zdravotnictví  pro 
Pečovatelskou  službu  ve  výši 
9.000 Kč  na  dopravu  a  částečné 
vstupné  při  plavbě  lodí,  dále  na-
výšení rozpočtu pro:
• DDM v Bílině ve výši 15.000 Kč 
na  dětský  turnaj  Kendo  s  me-
zinárodní  účastí  a  15.000 Kč 
a na MDD na koupališti, 
• Síbova ve výši 20.000 Kč na po-
znávací výlety a návštěvy divadla
a uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem  a  ZO  Českého 
svazu  včelařů  jako  příjemcem 
ve  výši  15.000 Kč  na  chod  or-
ganizace,  vzdělávací  činnost 
a  léčení  včelstev,  vše  z  Progra-
mu podpory společenských a zá-
jmových  organizací  ve  městě 
Bílina. 

■ Navýšení rozpočtu MěK Bíli-
na  ve  výši  28.000 Kč  na  setká-
vání,  besedy  s  hosty  z  řad  spi-
sovatelů,  umělců  a  cestovatelů 
z  programu  podpory  kultury 
a literární fond.

■  Opravu  narušené  opěrné  ka-
menné zdi v ulici Teplická v Bí-
lině dle návrhu vedoucího odboru 
nemovitostí a investic.

■  Udělení  výjimky  na  uzavře-
ní  smlouvy  o  poskytnutí  dota-
ce  z  Programu  podpory  sportu 
ve  městě  Bílina  –  rezerva  pro 
sportovní  organizace,  ve  výši 
10.000 Kč  mezi  městem  Bílina 
jako  poskytovatelem  a  občan-
ským  sdružením  BC  Teplice 
jako  příjemcem,  na  poháry,  pla-
kety  a  ceny  na  akci  Professional 
Boxing Show, která se bude konat 
26.04.2013  na  Zimním  stadionu 
v Bílině. 

■ Řádnou účetní závěrku a návrh 
k hospodářskému výsledku za rok 
2012  společnosti  Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s. r. o.

Souhlasila:
■ V souladu s § 23 odst. 5 zákona 

č.  561/2004  Sb.  o  předškolním, 
základním,  středním,  vyšším  od-
borném a jiném vzdělávání (škol-
ský  zákon),  ve  znění  pozdějších 
předpisů s udělením výjimky nad 
počet  dětí  stanoveného  provádě-
cím  právním  předpisem  do  výše 
hygienické  kapacity  MŠ  Maxe 
Švabinského 664, MŠ Síbova 332 
a MŠ Čapkova 869, ředitelek MŠ 
pro školní rok 2013/2014 za před-
pokladu,  že  toto  zvýšení  počtu 
není  na  újmu  kvalitě  vzděláva-
cí  činnosti  školy  a  jsou  splněny 
podmínky bezpečnosti  a ochrany 
zdraví. 

■  Se  žádostí  BC  Teplice,  o.  s., 
o  použití  znaku  města  na  tisko-
vých materiálech propagující pro-
fesionální  boxerskou  show,  která 
se uskuteční 26.04.2013 na Zim-
ním stadionu v Bílině. Znak měs-
ta bude použit v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou města Bíliny 
č. 2/2011 o městských symbolech 
a  jejich  užívání.  Znak  lze  užívat 
v  barevném  i  monochromním 
provedení v podobě dané popisem 
dle čl. I této vyhlášky, či ve shodě 
s jeho obsahem.  

Projednala:
■ Zápis z  jednání komise pro ži-
votní prostředí, dopravu a bezpeč-

nost z 08.04.2013.

Vzala	na	vědomí:
■  Zápis  z  komise  pro  školství, 
kulturu a sport z 08.04.2013.

■ Zápis z jednání pracovní skupi-
ny pro regeneraci Městské památ-
kové  zóny  Bílina  z  29.03.2013, 
který  se  týká  využití  kvóty  při-
dělené Ministerstvem kultury ČR 
městu Bílina ke spolufinancování 
akcí  „Oprava  hudebního  altánu 
v  areálu  lázní  Bílina-Kyselka“ 
a  „Oprava  fasády  domu  č.  p.  26 
v ulici Komenského v Bílině“.

■ Postup odboru nemovitostí a in-
vestic při řešení havarijního stavu 
opěrných zdí u p. p. č. 1978/5 v k. 
ú. Bílina  a u p.  p.  č.  100 v k.  ú. 
Bílina–Újezd.

■  Návrh  dodatku  č.  1  –  návrh 
změn  zakládací  smlouvy  společ-
nosti TERRA NATURA, o. p. s. 

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)
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FK Bílina – Baník Modlany 3:0 (1:0)

Boxerští mistři 
se představí 

v ringu v Bílině
Dne 26. 4. 2013 se na zimním 
stadionu  v  Bílině  uskuteční 
od  19,00  hodin  mimořádná 
sportovní  akce  „Professional 
boxing  show“  .  Hlavním  zá-
pasem  večera  bude  obhajoba 
titulu České unie boxerů pro-
fesionálů  v  polotěžké  váze. 
Titul  obhajuje Miguel Veloza 
z Kuby a vyzyvatelem  je  Jin-
dřich  Velecký  z  ČR.  Během 
večera plného kvalitních střet-
nutí  se  představí  takoví  borci 
jako  Vitaly  Sarakaev  (Rus-
ko),  Araik  Šachbazjan  (ČR) 
a    Zsolt  Botoš  (Slovensko). 
Vstupenky  v  cenách  od  149,- 
Kč  do  1500,-Kč  je  možné 
zakoupit  v  síti  Ticketstream 
a na zimním stadionu v Bílině 
až do zahájení akce.

FK Litvínov 
– FK Bílina 

0:2 (0:0)
Sobotní utkání na umě-
lé trávě v Litvínově, 
byl přímým soubojem 

o první místo v tabulce 
mezi oběma týmy. Zápas 

tomu po celou dobu napo-
vídal. Fotbal byl oboustran-
ně pěkný, hrán ve vysokém 
tempu ku prospěchu diváků 
i hráčů.

Domácí Litvínov hned od prv-
ní  minuty  na  hosty  z  Bíliny 
vlétl a ti se prvních deset minut 
nebyli  schopni  dostat  za  půl-
ku.  Bez  větších  vyložených 
šancí hosté úvodní tlak přestáli 
a  začali  se  pomalu  osmělo-
vat.  V  13´  Masopust  krásně 
zatáhl  míč  po  straně,  přihrál 
na druhou vlnu na nabíhající-
ho Katreniče,  ten  ovšem míč 
minul  a  za  ním  běžící  Filip 
byl  tak  zaskočen  přihrávkou, 
že vystřelil  vysoko nad bran-
ku. O další minutu později ze 
standardní  situace  opět  hosté 
z Bíliny branku netrefili. To už 
bílinští zvedali obrátky naplno 
a pomalu přebírali otěže utká-
ní do svých rukou. Za dalších 
šest minut byl ve velmi dobré 
pozici Grozík,  ale  jeho  střela 
z pěti metrů šla mimo. 27´ Ka-
trenič  nádherným  třicetimet-
rovým  pasem  našel  volného 
Masopusta,  ten však přehodil 
jak  brankáře  Litvínova,  tak 
i  jeho  svatyni. Domácí Litví-
nov byl nebezpečný hlavně ze 
standardních situací a z jedné 
takové z brankové čáry, když 
už byl dobře chytající Kovač-
ka  překonán,  vykopával  míč  
Grozík. Bílina, tak jak už jsme 
zvyklí  tlačila,  ale  branky  ne-
dávala. V první půli měla sice 
Bílina více ze hry,  ale koření 
fotbalu v podobě branek stále 
nepřicházelo.
Druhý  poločas  začal  vlažně 
z  obou  stran  a  to  až  do  56´. 
Aktivní  Masopust  se  dostal 
do  dobré  šance,  ale  domácí 
obránce  do  jeho  střely,  dal 
na  poslední  chvíli  nohu.  Bí-
lina  se  tlačila  dopředu,  měla 
více  ze  hry,  ale  na  branku  si 
musela počkat až do 63´, kdy 

Pokračování na straně 12

A v úvodu zlobily, již v 5. minu-
tě  ze  skrumáže  střílel  Ruda  ve-
dle.  Domácí  odpověděli  střelou 
Pavlíčka po rohu Levého, kterou  
brankař  Trhlík  vyrazil.  Modla-
ny  reagovaly  střelou  Struhala 
z  dálky,  která  mířila  těsně  nad. 
Postupně  však  měli  více  šan-
cí  na  kopačkách  domácí.  V  15.
minutě se uvolnil Levý, ale stří-
lel  vedle.  Potom  vystřelil  těsně 
vedle  Mergl.    To  již  získávala 
Bílina  mírnou  převahu.  A  do-
čkala se v 25.minutě. Baran přes 
celou  šířku  hřiště  přesně  přihrál 
Bečvaříkovi a ten z voleje vstře-
lil vedoucí branku. O  tři minuty 
později viděli diváci pěknou akci 
po ose Baran – Pavlíček - Levý, 
ale  posledně  jmenovaný  střílel  
nad.    Hrálo  se  útočně  z  obou 
stran,  ale  domácí  zakončovali 
akce střelbou.  Zvýšit mohl opět 
Levý,  běžel sám na brankaře, ale 
Trhlík vyrazil střelu nohou a do-
kázal vyrazit  i dorážku Gutsche. 
Z  protiútoku  střílel  Vavrinec  J. 
vedle.  Před  koncem  poločasu 
měli  hosté  trestný  kop,  Heřman 
sice  zeď  elegantně  obstřelil,  ale 
přímo do náruče Vondráčka.  

Rozhodl  začátek  druhého  polo-
času. Levý běžel sám na branku, 
chtěl obejít brankaře Trhlíka, kte-
rý  ho  stáhl  a  kopala  se  penalta. 
Novák nezaváhal  a  domácí  vedli 
2:0. Bílina se dál tlačila dopředu, 
po Gutschově přihrávce  dal třetí 
gól Augusta.  Před brankou Mod-
lan  hořelo  i  v  75.minutě,  ale  ani 
střídající  Katrenič  ani  Augusta 
na míč nedosáhli. Hosté odpově-
děli  pěknou  střelou  Vavrince  T. 
nad.  
 To se již na hřišti poprvé za áčko 
objevil dorostenec Filip, a krátce 
po tomto třetím vystřídání začaly 
brát  křeče Barana,  který  naběhal 
neskutečné kilometry.  Několikrát 
zůstal  ležet  na  trávníku  a  v  88.
minutě  mu  sportovně  pomohl 
i  modlanský  Strouhal.    Bílina  si 
již vítězství vzít nedala, měla spo-
lehlivou obranu v čele s Vosátkou,  
zálohu,  která  přehrávala  stejnou 
řadu hostů  a  útočníci  často    stří-
leli.
„Po třech prohrách jsme museli 
vyhrát,  to  bylo  odhodlání  celé 
kabiny.  Chtěli jsme také zlomit 
poslední čtyři porážky od Mod-
lan.  Byli  jsme  fyzicky  lepší 

a  my-
slím,  že 
jsme  vyhráli 
zaslouženě,“  byla  slova  do-
mácího  trenéra  Jaroslava  Ko-
vačky,  který  rozdával  úsměvy 
na všechny strany.
Branky:  25.Bečvařík,  49.  No-
vák PK, 66. Augusta. ŽK: 3 – 2. 
Rohy:  3  –  5. Diváci:  100. Roz-
hodčí: Zaňka – Mič, Prágl.
Bílina: Vondráček – Choutka O., 
Vosátka,  Gutsch,  Mergl  –  Beč-
vařík  (63.Choutka M.), Pavlíček, 
Augusta,    Baran  –  Levý  (76.Fi-
lip), Novák (69.Katrinič), trenér: 
Kovačka Jaroslav.
Modlany: Trhlík  – Moučka  (31.
Kupka),  Salák,  Strouhal,  Dufek 
–  Persona,  Paroulek,  Ruda,  Va-
vrinec  J.  -  Heřman, Vavrinec T., 
trenér: Heřman Tomáš.

Po výborném vstupu do jarní časti krajského přeboru Bílina třikrát prohrá-
la a potřebovala nutně bodovat, aby se udržela v klidném středu tabulky. 
Do Bíliny však přijely páté Modlany.
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Úspěšná sezóna stolních tenistů

Druhý závod 
aerobikové 
sezóny 
za námi

nadvakrát se hlavou trefil Bys-
trý  po  rohovém  kopu.  První 
jeho  hlavičku  brankář  domá-
cích  jen  s  obtížemi  vytěsnil 
na tyč, od té se míč vrátil opět 
k Bystrýmu  a  ten  se  již  dru-
hou  hlavičkou  nemýlil  -  0:1. 
Za  další  tři  minuty mohl  dát 
pojistku z šesti metrů bílinský 
Říha,  ale  místo,  aby  se  vrhl 
na míč hlavou, hrál ho nohej-
balově  a  ten  skončil  vysoko 
nad ochrannou sítí za brankou 
domácích. V 76´ byl v branko-
vé příležitosti Grozík, to když 
se  ocitl  úplně  sám  pár metrů 
před litvínovským gólmanem. 
Místo  střely  na  samotného 
brankáře, zvolil  ještě přihráv-
ku do chumlu na druhé straně 
vápna, která však adresáta ne-
našla. Pojistky  se hosté z Bí-
liny  dočkali  až  čtyři  minuty 
před konečným hvizdem. Po-
daný krásně našel Masopusta, 
ten tváří v tvář brankáři nezaz-
matkoval a technickou střelou 
jej překonal  - 0:2. Bílina pak 
již zápas v klidu dohrála a od-
vezla  si  zaslouženě  tři  body 
z horké půdy v Litvínově. 
„Ano jsem rád za tři body nad 
tak  kvalitním  soupeřem  jako 
je  Litvínov,  ale  větší  radost 
mám  z  toho,  že  jsme  koneč-
ně  za  celé  utkání  neudělali 
hrubou  chybu  a  brankář  Ko-
vačka byl opět oporou, tak jak 
jsme zvyklí“, vysekl poklonu 
celému  týmu  trenér  Jaroslav 
Denk.  „Není  co  dodat,  kluci 
makali a těžko dnes hledat ně-
koho,  kdo  by  vynikl,  všichni 
hráli velmi dobře a  to včetně 
náhradníků“,  doplňuje  druhý 
trenér Jiří Josef.
Sestava:  Kovačka  –  Bláha, 
Bystrý,  Zíbar,  Řeřicha  (57´ 
Chobot)  – Říha  (89´ Rokos), 
Filip ©, Podaný, Grozík  (74´ 
Procházka) – Masopust, Kat-
renič (90+2´ Ročenovič). ŽK: 
40´  Katrenič,  78´  Masopust. 
Branky:  Bystrý,  Masopust. 
Dobře  řídil  celé  utkání  roz-
hodčí Daniel Plzák, AR1 Josef 
Spusta, AR2 Tomáš Kuchyňa.

FK Litvínov 
– FK Bílina 

0:2 (0:0)
Dokončení ze strany 11

Bílinští stolní tenisté prožili 
sezónu z říše snů. „A“ muž-
stvo se po několika letech 
a dlouhém čekání na úspěch 
probojovalo do Krajského 
přeboru II. třídy.

 O tom všem se rozhodlo až v po-
sledním duelu. Bílina však vy užila 
domácího prostředí a hosty z Bo-
řislavi  porazila  přesvědčivě  10:4. 

Stala se tak vítězem Regionálního 
přeboru I. třídy s bilancí osmnácti 
výher a dvou proher. I přes zranění 
klíčových hráčů, kdy v průběhu se-
zóny zaskakovali hráči z „B“ muž-
stva byl konec šťastný.
A  to  není  vše.  „B“  mužstvo 
po  odehrání  sezóny  bez  jediné 
prohry  zvítězilo  v  Regionálním 
přeboru  II.  třídy  a  postupuje 
do  nejvyšší  soutěže  hrající  se 

v  regionu  Teplice.  Téže  soutěže 
se  ještě  zúčastnilo  „C“ mužstvo, 
které se umístilo na 7. místě.
Přáním stolních tenistů  je, aby ná-
sledující  sezóna  byla  minimálně 
stejně  úspěšná,  i  když  to  nebude 
asi  nic  lehkého.  Cílem  bude  tyto 
soutěže udržet,  zdokonalovat  svou 
hru a dělat radost, jak sobě, tak di-
vákům, kteří jsou na každém domá-
cím utkání vítáni.  Ondřej Grozík

V sobotu 6. dubna se obě druž-
stva z domu dětí a mládeže v Bí-
lině zúčastnila druhého závodu 
v Kralupech nad Vltavou.

Závod  to  byl  dlouhý,  ale  pro  nás 
úspěšný.  Skupina  Caviky  opět 
předvedla skvělý výkon a po záslu-
ze obsadila 1. místo. Jejich letošní 
sestava  –  Panenky  na  klíček  se 
opravdu  povedla. Mladší  družstvo 
Cvrček  se  sestavou  Narozeninová 
oslava  skončilo  se  shodným  po-
čtem bodů na   2.- 4. místě. Všem 
dětem  moc  gratulujeme  a  těšíme 
se  na  další  závod,  který  proběhne 
v Nymburce.  Věra Ryjáčková

Stolní tenisté měli 
úspěšnou sezonu.
Horní řada zleva: 
Koukola M., Roth 

V., Grozík O., 
Smejkal J. 

Dolní řada zleva: 
Krausam M., 
Zvolánek P., 
Vaník J. st., 
Vaník J. ml.




