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Bílinská půlka za podpory významného partnera Skupiny ČEZ

Základní škola Bílina, Lidická
Vás všechny co nejsrdečněji zve na
Den otevřených dveří, který proběhne ve středu
4. září v době od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00,
v rámci oslav 90.výročí založení školy.
Zveme tímto také všechny naše bývalé zaměstnance
na slavnostní setkání , které proběhne rovněž
ve středu 4. 9. od 15.00 v prostorách  školy.
Přijďte společně s námi zavzpomínat na dny minulé i současné.
Těšíme se na setkání s našimi bývalými žáky a kolegy.

Mgr. Bc. Ivana Svobodová, ředitelka školy

 Domažlice,  Jihlava,  Zlín,  Bílina.  Čtyři  mítinky  v  jeden  den  je 
na naši malou atletickou republiku více než dost. 41. Ročník Bí-
linské půlky v této konkurenci obstál na výbornou. 117 závodníků 
z 30ti klubů, z nichž mnozí si u svého výkonu z Bíliny zapíší zkrat-
ku SB (Season best).

Již v předprogramu se představi-
li sprinteři trenéra Radka Šímy 
v běhu na 100 m, kteří si otesto-
vali formu před blížícím se MČR 
do 22 let. 10.81 Pavla Bendy, 
10.91 Vojtěcha Nohavy a 11.08 
Tomáše Jonáše snad věčně nespo-
kojeného trenéra přesvědčilo, že 
se příprava ubírá tím správným 
směrem.
Hlavní program začal během 
na 3000 m, ve kterém zvítězil le-
tošní leader středních tratí Petr 
Vitner z Nového města na Mo-
ravě. Po volnějším prvním ki-
lometru začal tempo stupňovat 
a postupně setřásl všechny sou-
peře. Časomíra se zatavila na čase 
8:14.64. Je to letošní třetí nejlepší 
čas v České republice.
V běhu na 200 m se dva sprinte-
ři dostali pod hranici 22 sekund. 
Pavel Benda z AK Most (21.62 s) 
a Marcel Kadlec ASK Slavia Pra-
ha (21.76 s). O třetí místo svedli 
velký boj domácí Ladislav Křížek 
s mosteckým Vojtěchem Nohavou. 
Bohužel pro domácí se více rado-
val Vojtěch Nohava, který časem 
22.21 o osm setin sekundy porazil 
Bílinského Křížka. Letos zraně-

ními sužovaný Ladislav Křížek 
se alespoň radoval z nejlepšího 
času sezóny. Ženskou dvoustovku 
ovládly závodnice z AK Škoda 
Plzeň Andrea Školová (25.09 s) 
a Barbora Krňoulová (25.70 s). 
Výborně jim sekundovala ještě žá-
kyně Tereza Fisková (26.50 s) z TJ 
VTŽ Chomutov, medailová naděje 
na zářijovém MČR žactva.
Z technických disciplín stojí 
za pozornost výkon trojskoka-
na Martina Vachaty (15.23 m), 
letošního mistra ČR v této disci-
plíně. Výšku žen ovládla Vendu-
la Gieszmanová (1.65 m) z USK 
VŠEM Ústí nad Labem. První 
místo v kouli mužů si na své kon-
to připsal Vít Mašek (15.52 m) 
z SC Start Karlovy Vary. O další 
ceny se prali domácí Libor Bař-
tipán (13.50 m) a Arnošt Holov-
ský (13.30 m). Oba si vytvořili 
svá letošní maxima, která určitě 
ještě vylepší na posledním ligo-
vém kole 24.8.v Hradci Králové. 
V oštěpu žen zvítězila Andrea 
Ciesla (35.20 m) z AK Litvínov, 
která se vrací po mateřské pauze.
Vrcholem mítinku byl závod 
na 800 m žen a mužů. Po loňském 

druhém místě si letos vítězství už 
ujít nenechala Martina Uvizlová ze 
Sokola Kolín. Dcera dříve vynika-
jícího běžce Ivana Uvizla. Mužský 
závod pro sebe rozhodl bývalý dě-
čínský běžec Jan Murín (1:55.76) 
nyní závodící za Sokol České Bu-
dějovice, před tvrdě dotírajícím, 
v zimě ještě lyžařem, Filipem Žiž-
kou z AK Bílina (1:56.27). O po-
řadí rozhodla jen větší zkušenost 
a vyběhanost Jana Murína.
Ceny a odměny, které věnoval 
hlavní partner Skupina ČEZ, měs-
to Bílina, fy. RegalBike v zastou-
pení panem Martinem Podsední-

kem, a fy. Vyberpohar v zastou-
pení panem Miroslavem Sichrov-
ským, předali starosta Bíliny pan 
Josef Horáček a čestný prezident 
AK Bílina Ing. Čestmír Duda.
Závodů se zúčastnili i pozvaní 
hosté, bývalí vynikající závodníci 
Ivan Uvizl, Miroslav Bauckmann, 
Jana Bauckmannová-Kučeríková, 
Miroslav Kout, Pavel Korf a dal-
ší, kteří po závodech poseděli 
a zavzpomínali na dobu, kdy sami 
závodili.
Děkujeme všem závodníkům, 
rozhodčím, hostům a sponzorům.

Za AK Bílina Milan Holcr
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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

Zloději olupují parovody a horkovody, ohrožují sebe i ostatní
 
S  nebývalou  drzostí  zlodějů 
se  v  současné  době  na  severu 
Čech potýká ČEZ Teplárenská, 
a. s., ze Skupiny ČEZ. Krádeže 
oplechování  parovodů  či  hor-
kovodů  a  následné  poničení 
vnitřní  izolace  kolem  potrubí 
trápí nejen všechny manažery 
provozních jednotek. 

  V Bílině se podle tamního ma-
nažera provozní jednotky Petra 
Smrže pohybuje celková každo-
roční škoda zhruba kolem 250 
tisíc korun. Netýká se ovšem jen 
odcizeného oplechování parovo-
du, ale i dalšího zařízení. „Oproti 
kolegům z Chomutova a Teplic 
máme tu výhodu, že náš paro-
vod má délku jen pět kilometrů, 
z nichž jsou pouze tři nad zemí. 
Takže tu se ztratí metr a támhle 
dva či tři metry plechu. Navíc je 
parovod docela na očích a také se 
snažíme nahradit opotřebovanou 
izolaci novými hmotami, které 
mají stejný účinek, ale nejsou 

z hliníku. Na druhou stranu už 
nám neznámí pachatelé dvakrát 
vytrhli i s rámy dveře od odvod-
ňovacích kanálů, přičemž opako-
vaně odcizili pružné uložení paro-
vodu a během nedávného napojo-
vání města Ledvice na horkovod 
se nám ztratilo dvacet čerpadel,“ 
poznamenal Pavel Smrž. 
 Docela životu nebezpečné pak 
podle něj bylo naříznutí nosníků 
příhradové konstrukce, po níž 

vede potrubí přes řeku Bílinu. 
„Naštěstí jsme na to přišli, ale 
nedovedu si představit, co by 
se stalo, kdyby náhodou někdo 
z našich pracovníků nahoře něco 
kontroloval a utrhlo by se to 
s ním. Samozřejmě jsou i tací, 
kteří se snaží zkrátit přes tento 
v uvozovkách most cestu z jedné 
strany břehu na druhou. V lepším 
případě by dotyční skončili v ne-
mocnici jen s nějakým pohmož-
děním nebo zlomeninami,“ za-
myslel se nad možnými následky 
Petr Smrž. 
 Za doslova kaskadérský čin pak 
označil nejnovější případ krádeže 
z neděle 18. srpna, kdy neznámí 
zloději odtrhli odvzdušňovací 
potrubí i s ventily přímo za pro-
vozu. Potrubím se totiž vrací 
do ledvické elektrárny konden-
zát o teplotě až 80 stupňů Celsia, 
takže hrozba opaření, v lepším 
případě jen nenechavých rukou, 
je více než reálná. „Museli jsme 

kondenzát odstavit, pochopitelně 
se už do elektrárny nevrátil a my 
ho musíme nyní uhradit.  Kromě 
této finanční škody vznikla další 
i na potrubí, jehož oprava si také 
vyžádá nemalou finanční částku,“ 
konstatoval Petr Smrž. 
Krádeže nejsou nic výjimečného, 
potýkají se s nimi všechny pro-
vozní jednotky ČEZ Teplárenské. 
Problém je však v tom, že pacha-
tel je většinou neznámý. Případů, 
kdy se je podaří usvědčit, dohle-
dat, je opravdu málo. I když pak 
společnost může vymáhat škodu, 
rozhodne němá vyhráno. K soudu 
totiž musí posílat svědky a obža-
lovaní se mohou díky možnosti 
nahlédnout do spisu seznámit 
s jejich identitou. Několikrát se 
již stalo, že svědkům bylo vy-
hrožováno přímo v soudní síni. 
Odsouzení nakonec odcházejí se 
symbolickými tresty. 

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny 
ČEZ pro severní Čechy 

Neznámí pachatelé již dvakrát vytrhli i s rámy dveře 
od odvodňovacích kanálů parovodu v Bílině.

Napáječ vedoucí z Elektrárny Ledvice do Teplic se jen v červenci stal hned dvakrát cílem zlodějů plechů. 
Podobně to na místě činu vypadá i v případech, když se zloději zaměří na oplechované potrubí ČEZ 
Teplárenské na Chomutovsku či Bílinsku.

Krádež vozíku
Policisté pátrají po neznámém pachateli, který 
v Bílině odcizil přívěsný dvoukolový vozík. 
Zloděj využil toho, že vozík nebyl nijak za-
bezpečený a během jedné hodiny ho odvezl. 
Spolu s ním získal i naloženou nádrž na vodu 
o obsahu tisíc litrů. Oznamovatel vyčíslil cel-
kovou škodu na 13 tisíc korun, ve věci byly 
zahájeny úkony trestního řízení pro přečin 
krádeže.

Spravedlnost ho dostihla
Po dvou letech dostihla spravedlnost 53letého 
muže z Bíliny, který podváděl při sjednávání 
půjček. V roce 2011 ve třech případech za-
žádal různé úvěrové společnosti o poskytnutí 
pětitisícové půjčky. Do návrhu na uzavření 

smlouvy uvedl, že je zaměstnán, má šestnác-
titisícový příjem a nemá žádné jiné závazky, 
které by mu bránily v řádném splácení. V té 
době byl ale bez práce, nepobíral žádnou pod-
poru a bylo proti němu vedeno osm exekuč-
ních řízení kvůli téměř dvousettisícovému dlu-
hu. Poskytnuté půjčky v celkové výši necelých 
15 tisíc korun navíc řádně nesplácí, policisté 
ho proto obvinili z přečinu úvěrového podvo-
du, což mu může „vynést“ až dvouletý pobyt 
ve vězení.

Auto našel na špalcích
Nepříjemné překvapení čekalo majitele osob-
ního vozidla, který parkoval v Ledvicích. 
Když ráno přišel ke svému autu, našel ho pod-
ložené dřevěnými špalky a bez kol. Neznámý 

pachatel mu z něj demontoval a následně od-
cizil všechna čtyři kola z lehkých slitin, jejichž 
hodnotu poškozený vyčíslil na 20 tisíc korun. 
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení 
pro přečin krádeže a po pachateli i odcizených 
discích intenzivně pátrají.

Vloupání do kočárkárny 
Policisté pátrají po neznámém pachateli, 
který se v Bílině vloupal do kočárkárny. 
Po překonání vstupních dveří vnikl do su-
terénu panelového domu a odcizil pánské 
horské kolo v hodnotě šest a půl tisíc korun. 
V případě zjištění totožnosti se bude zloděj 
zodpovídat z přečinu krádeže, za který trest-
ní zákoník stanoví až dvouletý trest odnětí 
svobody.
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E-aukce probíhají v Bílině
Radnice města  Bílina  organi-
zuje  pro  své  občany  a  podni-
katele e-Aukci elektrické ener-
gie a plynu. „Sběr a konzulta-
ce  probíhají  každé  pondělí 
od  10.00  do  17.00  hod.  Kon-
zultace  potrvají  do  16.  září 
v  budově  MěÚ  Bílina,  Bře-
žánská 50/4 v přízemí č. dveří 
104,“ uvádí Karel Schön.

V pondělí 26. srpna 2013 navštívili 
konzultační místnost v Bílině i man-
želé Kačírkovi (na snímku). „ Chtěli 
jsme se zde dozvědět, zda je nějaká 
možnost odebírat levnější elektřinu. 
Jsme rád, že to zde v Bílině máme, 
je to výborné,“ shodují se manželé. 
„Radnice v Bílině se připojuje 
po Říčanech, Praze, Ostravě k dal-
ším městům, která výrazně pomohla 
svým občanům šetřit výdaje za ener-
gie. Oblíbenost internetových aukcí 
komodit prudce stoupá a není divu. 
Vždyť tímto způsobem lze ušetřit 
nemalé peníze,“ říká tajemník MěÚ 
Bílina Ing. Ladislav Kvěch.

Jak	se	do	e-Aukce	přihlásit?
Potřebujete pouze kopii ročního vyúčtování, kopii smlouvy s dodavatelem a číslo SIPO nebo účtu, ze kterého si budete přát platit zálohy.
Sběr a konzultace budou probíhat každé pondělí od 10.00 do 17.00 hod. Od  19.srpna do 16. září včetně, v budově MěÚ Bílina, Břežánská 50/4 
v přízemí č. dveří 104. O samotném průběhu aukce se můžete informovat na konci října buď online na stránkách společnosti www.ecentre.cz, nebo 
budete vyrozuměni po aukci telefonicky, či emailem. Podpisy smluv s novým dodavatelem budou probíhat v druhé polovině listopadu na témže místě.

Vzpomínka Vzpomínka Vzpomínka
Dne 18.8. tomu bylo 
již dvacet let, co nás 
navždy opustil pan 
Milan Veselý.

Vzpomíná manželka 
Anděla, dcera 

Blanka s rodinou 
a ostatní příbuzní.

Milan 
Stařeček

Stále s bolestí v srdci,  
úctou  a láskou 

vzpomínají dcera Martina 
s rodinou, manželka 

Jiřina, příbuzní a přátelé.

Dne 18.8. uplynulo dvacet 
smutných let od úmrtí 
naší drahé maminky, 
babičky, prababičky 

paní Gizely 
Moflárové 

z Bíliny. 

Jen malou chviličku s Tebou být, vidět Tě a pohladit.
Říct Ti moc nám chybíš, nikdy nezapomeneme.

Dne 31.8.2013 by oslavil 60 let pan

S láskou vzpomínají dcery, syn,  
vnoučata a pravnoučata.

Nikdy nezapomeneme

Kdo často chodí na procházky, jistě 
si všiml, že podél pěší trasy od ná-
draží na Kyselku vyrostly lavičky. 
Celkem 15 nových laviček bylo in-
stalováno ve druhé polovině srpna. 
Důvod je jasný, frekventovaná pěší 
trasa nenabízela prakticky žádnou 
možnost odpočinku a tím se stala 
nedostupná pro lidi, kteří na svých 
procházkách potřebují častěji od-
počívat, především pak seniory. 

Ti byli hlavní iniciátoři když svou 
připomínku zmínili místostarostovi 
Mgr. Zdeňku Rendlovi, který vše 
ve spolupráci s odborem nemovi-
tostí a investic bílinské radnice za-
řídil. Náklady na osazení laviček či-
nily 150 tisíc korun a byly hrazeny 
z daru od Skupiny ČEZ. Již po ně-
kolika dnech je vidět, že lavičky 
byly dobrou volbou a lidé je hojně 
využívají. simi

Při procházce na Kyselku
si konečně odpočinete na lavičce

Foto: K.Žofková

Konzultace k e-aukcím pro veřejnost probíhají každé pondělí 
na Městském úřadě v Bílině v přízemí. Lidé je využívají.



4	 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 30.	srpna	2013

Matrikářku Miloslavu Uhrovou čeká zasloužený důchod

Klub lodních modelářů Bílina pořádá veřejnou soutěž
Memoriál Jiřího Jerie - 14. ročník

Datum konání: 08.09.2013
Zahájení: v 9:00 h, tréninky od 8:30 h
Místo konání:  Rybníky v Bezovce
Kategorie: EX – 500 děti do 6 let, EX – 500 žáci, EX – 500 senioři, F 4A – žáci, F 4A – senioři + junioři
Soutěžní pravidla: Národní pravidla Navigy
Ředitel soutěže: Josef Pašek
Hlavní pořadatel: Vladimír Procházka
Hlavní rozhodčí: Petr Nekarda
Doprava:  Vlastní nebo vysílající organizace
Protesty: Nepřijímáme, jezdíme pro radost
Startovné: Za každý model 40 Kč, další model zdarma

Přejeme hodně sportovních úspěchů a hezké počasí bez deště.

Dětské 
slzy…
Zklamané byly děti 
z MŠ Švabinského 
v Bílině, když se 
vrátily z prázdnin 
zpět do své školy 
a na školní 
zahradu. Na školní 
zahradě řádili 
vandalové, 
kteří chtěli 
ukrást plachtu 
na pískoviště. Když 
se jim to nepovedlo, 
tak ji alespoň 
zničili. Děti si 
nového pískoviště 
ani neužily a už 
mají část zničenou. 
Je to smutné, když 
i dětem berou 
potřebné.

Růžičková  
Eliška, 

ředitelka MŠ

Osoba matrikářky nebo matrikáře 
má na každém úřadě zvláštní po-
stavení a význam. V této funkci 
většinou lidé setrvávají dlouhé 
roky. Do povědomí občanů se 
matrikářka dostane většinou vel-
mi brzy, neboť s ní lidé přijdou 
do styku v mnoha důležitých ži-
votních okamžicích jakými jsou 
například svatba, narození dětí 
a bohužel i smutné úmrtí. A je 
mnoho dalších jiných důvodů 
k návštěvě matriky. Pracovníci 
či pracovnice matrik jsou tak ob-
čanům většinou známí a vážení. 
Nejinak je tomu v Bílině, kde se 
o matriku dlouhých pětadvacet 

let stará paní Miloslava Uhrová. 
Nastoupila 1. dubna roku 1988 
a letošní srpen je jejím posledním 
pracovním  měsícem, od září ji 
čeká zasloužený důchod. 
Kdo paní Uhrovou zná, jistě po-
tvrdí, že si bez ní nedokáže mat-
riku představit. Po celá léta děla-
la svou práci s láskou, což se pro-
jevilo v ohlasech a vnímání lidí. 
Sňatek či narození dítěte jsou asi 
jedny z nejvýznamnějších udá-
lostí v lidském životě. Osoba 
matrikářky je při sňatku či vítání 
občánků velmi důležitým člově-
kem, který může svým chováním 
mnohé ovlivnit. Paní Uhrová se 

do paměti mnoha svatebčanů 
a rodičů jistě zapsala jako milá 
decentní empatická dáma, která 
má vše precizně připravené a do-
káže povzbudit, potěšit a pro-
žívat s lidmi jejich pocity. To je 
velké umění.
Jako v každé práci se však člověk 
i na matrice musel a musí vyrov-
návat s mnoha starostmi. Stačí si 
jen třeba uvědomit, kam za těch 
25 let dospěla technika, k jakým 
dochází změnám v zákonech ale 
také ve společnosti. To vše práci 
matrikářky ovlivňuje, zvyšují se 
požadavky na počítačové schop-
nosti, neustálé vzdělávání, orga-

nizační schopnosti atd. I přesto 
všechno paní Uhrová dodala, že 
svou práci vždy milovala a přeje 
své nástupkyni, aby se jí práce 
matrikářky líbila alespoň z po-
loviny tak, jako jí. Miloslavu 
Uhrovou ještě čekají  31.srpna 
dvě svatby, které budou krásnou 
tečkou za její pětadvacetiletou 
érou. Co víc si přát. Od 1. září na-
stupuje na místo matrikářky paní 
Martina Tučková. simi

Vedení města Bíliny srdečně dě-
kuje paní Uhrové za její oběta-
vou dlouholetou práci pro město 
a jeho občany.
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Poděkování
Děkuji MUDr. Myronchukovi 

a sestřičce Gondekové,  
všem sestřičkám za jejich 
těžkou a obětavou práci, 

za ochotu a hezký přístup a vždy 
s úsměvem ke všem pacientům 

na LDN A v Bílině.
Děkuji také 

MUDr. Mühlbauerové za vše, 
co pro mě udělala a dělá.

Vděčná pacientka 
Evženie Drakselová

Moštárna v Bílině pod Bořněm v provozu
září – říjen
Pondělí od   8,00 h do 13,00 h
Středa od 13,00 h do 18,00 h
Sobota od   8,00 h do 13,00 h

Úhrada za vylisování 1 kg jablek činí 3,50 Kč, nad 100 kg 
3,00 Kč. K lisování přijímáme jablka umytá. Mošt se stáčí 

pouze do přinesených nádob. Nutno s sebou vzít igelitové 
pytle na odvoz odpadu po lisování.

Město Bílina - zájezdy 2013
Termín Cíl zájezdu Cena 

místenky

14. 9. Podzimní Zahrada 
Čech 50,00 Kč

4.12.
Drážďany – před-
vánoční trhy, 3 
autobusy

80,00 Kč

14.12. Praha – Dejvice, 
vánoční trhy 80,00 Kč

e-mail: krejcova@bilina.cz
T: 417 810 840

Začíná školní rok 
Období školního vyučování 
ve školním roce 2013/2014 za-
čne ve všech základních školách, 
středních školách, základních 
uměleckých školách a konzer-
vatořích v pondělí  2.  září  2013. 
Vyučování bude v prvním pololetí 
ukončeno ve  čtvrtek  30.  ledna 
2014. Období školního vyučování 
ve druhém pololetí bude ukonče-
no v pátek 27. června 2014.

Podzimní prázdniny  
připadnou na úterý 29. října 
a středu 30. října 2013.

Vánoční prázdniny  
budou zahájeny v sobotu 
21. prosince 2013 a skončí 
v neděli 5. ledna 2014. 
Vyučování začne v pondělí 
6. ledna 2014.

Jednodenní pololetní prázdniny 
 připadnou na pátek 31. ledna 
2014.

Jarní prázdniny 
 v délce jednoho týdne jsou 
podle sídla školy stanoveny pro 
Teplicko na 3. 3. až  9. 3. 2014.

Z předškoláků, kteří v lednu přišli k zápisu, budou od září školáci. 
Ilustrační foto ze zápisu na ZŠ Lidické.
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Mostecké	předměstí
Na staré pohlednici je vidět velká část Mosteckého předměstí, které 
mělo až venkovský ráz a bylo tvořeno převážně nízkými domky a sto-
dolami. Této části města dominoval dnes již zbořený kostel sv. Štěpána. 
Ulice vedoucí podle tehdy zakřivené trati se dříve jmenovala Duchcov-
ská, později Nádražní a dnes Důlní. Oplocený prostor vlevo je na sta-
rých mapách uváděn jako Panská zahrada, zřejmě tu bývalo zelinářství 
patřící k zámku. Od počátku 70. let je zde autobusové nádraží. Před 
budovou bývalého nádraží Bílina – město stála ještě kolem roku 1900 
mariánská socha přenesená sem asi v roce 1862 ze starého mostu přes 
Bělu před Mosteckou branou. Na místě dnešní školy v Lidické ulici 
ještě stojí škola ve stodole. Za povšimnutí stojí i holé pláně nad Újez-
dem zastavěné v 1. polovině 20. století rodinnými domky a v 70. letech 
sídlištěm Pražské předměstí.

Na fotografii z roku 2013 je možné vidět, jak moc se pohled na Bí-
linu z místa Kostrlíku změnil. trať se posunula o několik desítek 
metrů doleva, volné pláně zaplnily domy a sídliště a tato městská 
část naprosto změnila svůj ráz. Při bližším zkoumání je ale možné 
najít stěžejní budovy, které dominují oběma obrázkům a to budova 
gymnázia a bývalé SEBY. Dominantou obou od sebe sto let vzdále-
ných pohledů zůstává kopec Bořeň.

Josefův	pramen
O proslulost a široké využití minerálních zdrojů na Kyselce se podstat-
ně zasloužili otec a szn Reussovi. Geolog a balneolog Franz Ambros 
Reuss (1761 – 1830) se narodil ve Vídni a po studiích lékařství a filo-
zofie v Praze a saském Freibergu se kolem roku 1786 dostal do Bíliny, 

kde se nejprve stal městským, později panským a lázeňským lékařem. 
jako lázeňský lékař potvrdil léčivé účinky Bílinské kyselky a hořké 
Zaječické vody. Je autorem díla o horopisu severozápadního středo-
hoří a Mineralogického zeměpisu Čech. Knihou Přírodopis Bílinské 
kyselky  rozšířil věhlas lázní v Bílině až za hranice mocnářství. O tom, 
že byl uznávaným vědce svědčí i jeho korespondence s významnými 
osobnostmi, například s A. Humboldtem či J.W. Goethem, kteří Bíli-
nu v jeho doprovodu navštívili. Také jeho syn August Emanuel Reuss 
(1811 – 1873) se stal proslulým vědcem. Narodil se v Bílině a zde také 
v letech 1834 – 1849 působil jako lázeňský lékař. Později vyučoval 
na univerzitách v Praze a ve Vídni. Za svou vědeckou práci byl povýšen 
do šlechtického stavu a získal titul Rytíř z Reussu. Na štítu Reussova 
erbu je zobrazena i hora Bořeň. 

Na staré i nové fotografii je zabrán průhled lázeňským altánem 
na pramen. Datace černobílého snímku nám bohužel není známa. 
Na první pohled se toho příliš nezměnilo, snad jen stromy a keře po-
vyrostly a když lázně neslouží svému účelu, není ani nijak výrazně 
okrasně upravována zeleň v areálu. Josefův pramen je nyní stejně 
jako lázně uzavřen. Lázeňský altán, který dominuje nádvoří před 
lázeňským domem, momentálně prochází důkladnou rekonstrukcí. 
Dohlíží na ni památkář. Altánek se v posledních letech stal oblíbe-
ným místem pro svatby, ale také různé akce při velkých kulturních 
akcích města. Opravu si tak zaslouží.

Z historie Bíliny
Po čtrnácti dnech opět otevíráme Bílinský kalendář na rok 2006 a přinášíme další informace a zajímavé obrázky. Černobílá fotografie 
Josefova pramene není z kalendáře, doputovala spolu s mnoha dalšími do redakce Bílinského zpravodaje elektronickou poštou. Postupně 
tak pro vás budeme vybírat historické pohledy a pořizovat k nim současné srovnání. Autorkou současných pohledů je Katka Žofková.

Foto: K. Žofková

Foto: K. Žofková
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JUMPING 
- nová sportovní aktivita v DDM Bílina

Prázdniny v Itálii

Jumping je nová sportovní aktivita pro děti, mládež i dospělé. 
Tento sport se provozuje na speciálních trampolínách s řidítky. 

Dům dětí a mládeže pořádal 
dětský tábor u moře. V letoš-
ním roce jsme se vydali do Itálie 
na Palmovou riviéru do letovis-
ka Alba Adriatica. Město bylo 
krásné s promenádou lemující 
palmami a kvetoucími olean-
dry. Nádherné pláže a průzrač-
né moře. Celý týden jsme si 
užili sluníčka, koupání v moři 

a večerních výprav. 
Ochutnali jsme ně-
kolik druhů zmrzlin 
a výbornou italsku pizzu. Také 
jsme se podívali na italský trh 
a celý den jsme strávili v ob-
rovském aquaparku Onda Blu. 
Užili jsme si kousek prázdnin 
a všichni jsme se v pořádku vrá-
tili domů.

Jumping	pro	děti
Cvičení plné zábavy a písniček pro-
bíhá za doprovodu skvělé hudby 
a samozřejmě skákání na trampolí-
ně. Cílem cvičení je vytvořit hravou 
a zábavnou formou kladný vztah 
dětí k pohybu. Je zaměřený na vy-
trvalost, koordinaci, ohebnost a re-
dukci váhy. Toto cvičení je vhod-
ným doplňkem k jiným sportovním 
aktivitám dítěte. Děti se učí ovládat 
své tělo, procvičovat svaly a praco-
vat s dechem. Zbavují se ostychu, 
uvolňují napětí a příjemně stráví 
volný čas a najdou si i nové kama-
rády. Jumping je prostě legrace.
Mnoho dětí trpící s obezitou se stydí 
sportovat, protože se bojí, že to ne-
zvládnou. Trampolína dětem trpící 
nadváhou pomáhá při odrazech, 
dětem se šetří klouby, které jsou při 
jiných aktivitách velmi zatěžovány. 

Pro	koho	je	jumping	určen?
Pro každého! Nezáleží na věku, 
hmotnosti ani fyzické zdatnosti! 
Jumping nemá složitou choreo-
grafii – skáče se na místě, vychází 
z aerobiku a jeho jednoduchých 
cviků, proto se nemusíte učit žád-
né složité kombinace cviků, abys-
te s tímto krásným a energickým 
sportem mohli začít.
Instruktor udává tempo, mění cho-
reografii a kombinuje cviky tak, 
aby se procvičilo celé tělo, a upo-
zorňuje na správné držení těla.

Cíl	jumpingu
Každý má svůj konkrétní cíl. Jed-
no mají však všichni, co jej pro-

vozují, společné: dělají něco pro 
sebe - svoji kondici, svůj vzhled 
a především pro své zdraví. 
Jumping má za cíl zvýšit fyzic-
kou zdatnost, sílu, rychlost, odol-
nost a vitalitu a používá se také 
jako příjemný a zábavný způsob 
ke snížení tělesné hmotnosti. Cíle 
mohou být různé, ale Jumping 
především poskytuje relaxaci, 
uvolnění, rekondici a čas k od-
počinku od práce, školy a stresu. 
Slouží též jako prevence proti 
onemocnění jako většina sportů.
Zhubnout - většina dnešních dětí 
i dospělých má problémy s udrže-
ním optimální hmotnosti, kdy ide-
ální podíl tuku na tělesné hmotnos-
ti (zhruba 10 - 25%) má vedle es-
tetického hlediska důležitější část 
a to zdravotní. Toto je takzvaná 
nemoc moderní doby, kdy jezdíme 
všude autem, prosedíme celé dny 
u počítače a televize- zkrátka chy-
bí nám pohyb. Kdo chce dělat něco 
pro to, aby tomu tak v jeho případě 
nebylo a mohl se lépe hýbat, vy-
padat, být zdravý a cítit se dobře, 
je Jumping tou nejlepší příležitostí 
jak toho dosáhnout.
Při pravidelném provozování Jum-
pingu (2 až 4 týdně) jsou znatelné 
výsledky nejen viditelné, ale i měři-
telné (kaliperační měření) a to v rela-
tivně krátkém časovém horizontu (4 
až 6 týdnů). Je to také proto, že při 
50 minutách Jumpingu spálíte 500 
až 650 kcal, což je zhruba 10krát 
více než spálíte při aerobiku a při 
tom šetříte svoje klouby, protože je 
chráníte před zbytečnýmy otřesy.

Od září můžete přihlásit své děti do nového zájmového krouž-
ku Jamping v Domě dětí a mládeže v Bílině. Tento kroužek je 
určen pro děti od 8-14 let, platba je 800 Kč na celý školní rok. 
Každé úterý a čtvrtek od 19 hodin je připraven Jumping pro 
mládež a dospělé, platba za jednu hodinu 40 Kč. První hodina 
3.9.2013.  Těšíme se na vás a na vaše děti.
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Kulturní servis
AREÁL	

LÁZNÍ	KYSELKA	BÍLINA	
Sobota 7. září
DEN	HORNÍKŮ

Kulturní program na 4 scénách. 
Součástí programu budou jako 

vždy dětské atrakce, stánky, 
koně, poníci. Více informací 
na www.kckaskada.cz, nebo 
na samostatných letácích. 

KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA
KURZ	TANCE	2013	

Kurz tance a společenského 
chování pro začátečníky. 

Vyučovat se budou: tradiční 
společenské tance, latinsko-

americké tance, blues, rock&roll, 
twist, lambada, merengue aj. 
Kurzovné lze hradit ve dvou 

splátkách. Doklad o zaplacení 
přineste ke kontrole v den 

zahájení kurzu. Výhodou pro 
přijetí přihlášek do kurzu jsou 

přihlášené páry. 
Vyučují Petr a Lucie Dufkovi. 

Cena kurzovného: chlapci 
a dívky 1050,- Kč

Přihlášky a platby: Informační 
centrum Bílina, Mírové 

náměstí, tel. 417 810 985, 
e-mail: info@kckaskada.cz; 

www.kckaskada.cz. 
Informace o kurzu:  

dufkovi.tanec@centrum.cz; 
www.tanecdufkovi.cz. 

ROZPIS TANEČNÍCH HODIN
Úterý 24. 9. 19.00 – 21.30
Úterý 1. 10. 19.00 – 21.30
Úterý 8. 10. 19.00 – 21.30
Úterý 15. 10. 19.00 – 21.30
Úterý 22. 10. 19.00 – 21.30
Sobota 26. 10. 18.00 – 21.00

– I. PRODLOUŽENÁ
Úterý 5. 11. 19.00 – 21.30
Úterý 12. 11 19.00 – 21.30
Sobota 16. 11. 18.00 – 21.30

– II. PRODLOUŽENÁ 
Úterý 26. 11. 19.00 – 21.30
Úterý 3. 12. 19.00 – 21.30
Sobota 7. 12. 18.00 – 22.30

– ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK 
Fa Drahoslava Kabourková – 

oděvy (Seifertova ul. 19, Bílina) 
nabízí: Po předložení dokladu 
o zaplacení kurzovného 10% 

sleva na nákup společenského 
pánského oblečení a doplňků, 
včetně rukaviček dle výběru. 
Úprava oděvů dle potřeby.

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
FRANTIŠEK	BODLÁK	–	OBRAZY

Prodejní výstava olejomaleb 
s nádechem surrealismu - 

výtvarníka Františka Bodláka 
z Mostu. 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.

Sobota 31. srpen 21.00 hodin
PERCY	JACKSON:		
MOŘE	NESTVŮR	–	2D
USA/Akční/Dobrodružný/Drama/
České titulky.
Percy Jackson, doprovázený svými 
přáteli Annabeth Chase, Clarissou 
La Rue a Tysonem, jeho nevlastním 
bratrem, jde k Moři netvorů získat 
legendární Zlaté rouno a zachránit 
CampHalf-Blood. 
Hrají: Logan Lerman, Sean Bean, 
Alexandra Daddario …
Vstupné: 120,- Kč/124 minut P-12

Čtvrtek 5. září 15.30 hodin
JÁ	PADOUCH	2	–	3D
USA/Animovaný/Komedie/Rodinný/
Český dabing.
Může být napravený padouch 
vůbec ještě zábavný? Když vypráví 
pohádky na dobrou noc? Když se 
bojí o nevinnost své nejstarší dcery? 
Když už nechce vůbec nic ukrást? 
Gru naštěstí neskončí jako obyčejný 
civil, protože v jeho nitru se stále 
ukrývají schopnosti, které by leckdo 
rád využil. 
V českém znění: Jiří Lábus, Veronika 
Žilková, Ota Jirák …
Vstupné: 130,- Kč/98 minut MP

Čtvrtek 5. září 17.30 hodin
MILLEROVI	NA	TRIPU	–	2D
USA/Komedie/České titulky. 
David Burke (Sudeikis) je drobný 
obchodník s nádobím, jehož 
zákazníci jsou kuchaři v restauracích 
i matky v domácnostech… 
Hrají: Jennifer Aniston, Ed Helms, 
Jason Sudeikis …
Vstupné: 100,- Kč/110 minut P-15

Pátek 6. září 17.30 hodin
RED	2	–	2D
USA/Akční/Komedie/Krimi/Thriller/
České titulky.
Nabitá akční komedie RED 2 je 
pokračováním celosvětově úspěšného 
filmu o bývalém agentovi CIA, který 
stále leží někomu v žaludku. 
Hrají: Bruce Willis, Anthony 
Hopkins, John Malkovich …
Vstupné: 100,- Kč/97 minut P-12

Pátek 6. září 20.00 hodin
LÍBÁNKY	–	2D
ČR/Drama/České znění.
Líbánky se odehrávají v čase dvou 
dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich 
– Tereza (Anna Geislerová) a Radim 

(Stanislav Majer) tvoří půvabný pár, 
navzdory tomu, že oba již prošli 
manželskou zkušeností a odnesli si 
z ní své šrámy… 
Hrají: Aňa Geislerová, Stanislav 
Majer, Kristýna Nováková-Fuitová 
…
Vstupné: 120,- Kč/98 minut P-15

Pátek 6. září 22.00 hodin  
V	ZAJETÍ	DÉMONŮ	–	2D
USA/Horor/Thriller/České titulky.
Hrůzostrašný případ z domu 
v Amityville nebyl první – ještě dříve 
došlo k záhadným děsivým událostem 
v Harrisville. V nejhrůzostrašnějším 
případu svého života jsou Warrenovi 
nuceni utkat se s mocnou démonickou 
bytostí. Podle skutečné události.
Hrají: Vera Farmiga, Patrick Wilson, 
Ron Livingston …
Vstupné: 100,- Kč/112 minut P-15

Sobota 7. září 17.30 hodin
RIDDICK	–	2D
USA/Sci-Fi/Akční/Thriller/České 
titulky.
Zrazen vlastními druhy a ponechán 
napospas smrti na pusté planetě. Riddick 
bojuje o přežití proti cizím predátorům 
a stává se silnějším a nebezpečnějším, 
než kdykoliv předtím. 
Hrají: Vin Diesel, Karl Urban, Katee 
Sackhoff …
Vstupné: 100,- Kč/109 minut P-15

Sobota 7. září 20.00 hodin
REVIVAL	–	2D
ČR/Komedie/České znění.

„Ještě jednou si pořádně . . .“ Smoke, to 
byli čeští Rolling Stones. Za nejasných 
okolností se ale v roce 1972 rozpadli 
a každý ze čtyř bývalých muzikantů se 
s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal 
po svém. Každý z nich má teď za sebou 
svůj život a svůj vlastní příběh. A nyní 
se chtějí dát opět dohromady…
Hrají: Bolek Polívka, Zuzana 

Bydžovská, Miroslav Krobot …
Vstupné: 100,- Kč/116 minut P-12

Neděle 8. září 15.00 hodin
ŠMOULOVÉ	2	–	3D
USA/Animovaný/Rodinný/Komedie/
Dobrodružný/Český dabing.

V pokračování rodinné komedie 
Šmoulové vytvoří zlý čaroděj 
Gargamel pár nezbedných stvoření 
podobných Šmoulům tzv. Neplechy 
a doufá, že s jejich pomocí získá 
všemocnou kouzelnou šmoulí esenci. 
V českém znění: Tereza Voříšková, 
Václav Noid Bárta, Ondřej 
Brzobohatý …
Vstupné: 130,- Kč/105 minut MP

Neděle 8. září 17.30 hodin
PERCY	JACKSON:		
MOŘE	NESTVŮR	–	3D
USA/Akční/Dobrodružný/Drama/
České titulky.

Ve druhém dílu se syn Poseidona 
vydává na výpravu za zlatým rounem 
ve snaze zabránit povstání zla.
Hrají: Logan Lerman, Sean Bean, 
Alexandra Daddario …
Vstupné: 130,- Kč/124 minut/zvuk 
DD 5.1/P-12/

Čtvrtek 12. září 17.30 hodin
ELYSIUM	–	2D
USA/Akční/Sci-fi/Thriller/Drama/
České titulky.
V roce 2159 existují dva druhy 
lidí: velmi bohatí, kteří žijí 
na nedotčené umělé kosmické stanici 
s názvem Elysium, a zbytek živoří 
na přelidněné zničené Zemi… 
Hrají: Matt Damon, Jodie Foster, 
Diego Luna …
Vstupné: 120,- Kč/109 minut P-12

Dozvuky	9.	Roots	&	Blues	festivalu	se	ruší
Omlouvám se všem, ale plánovaná akce 7. 9. 2013 na Kafáči  

- dozvuky 9. Roots & Blues festivalu anebo ukončení sezóny na Káfáči se ruší pořadatelem.
Tomáš Bobrovniczký
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Rada města na své 16. schůzi, konané 14. srpna 2013 mimo jiné:

Člověk v tísni: 
V Bílině jsme pomáhali řešit dluhy a najít lidem práci

Uložila:
■ Tajemníkovi městského úřadu 
pověřit vedoucí odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví připravit 
do zářijového zasedání zastupi-
telstva města dodatek ke smlouvě 
o podmínkách provozování lé-
kařské pohotovostní služby uza-
vřené 04.03.2013 mezi městem 
Bílina a Hornickou nemocnicí 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, kdy 
předmětem dodatku bude navýše-
ní odměn pro zdravotnický per-
sonál dle návrhu předloženého 
MUDr. Jaroslavem Čermákem. 
  

Schválila:
■ Uzavření darovací smlouvy 
ve výši 10.000 Kč mezi měs-
tem Bílina jako poskytovatelem 
a panem Karlem Bažantem jako 
příjemcem na uspořádání 9. roč-
níku amatérského nohejbalového 
turnaje o pohár starosty města 
Bíliny, který se koná 21.09.2013 

v Bílině. 
■ Rozpočtovou změnu č. 
111/2013 – přesun finančních 
prostředků v rámci schváleného 
rozpočtu odboru nemovitostí a in-
vestic ve výši 500.000 Kč do re-
zervy na opravu chodníků.
■ Přijetí daru od Severočeských 
dolů, a. s., Chomutov, na hudební 
festival TRACK BRACK OPEN 
AIR ve výši 80.000 Kč a přijetí 
daru od firmy PRODECO, a. s., 
Bílina, pro KC Kaskáda na Den 
horníků ve výši 200.000 Kč.
■ Normativní ukazatele ostatních 
neinvestičních výdajů na žáka/
dítě, podle kterých bude zpraco-
ván rozpočet v mateřských a zá-
kladních školách zřizovaných 
městem na rok 2014, ve výši 
2.634 Kč/dítě v MŠ a ve výši 
1.943 Kč/žák v ZŠ.
■ Pravidla pro prodej movitého 
majetku příspěvkových organi-
zací zřízených městem Bílina, 

s účinností od 01.09.2013, dle 
návrhu předloženého vedoucí fi-
nančního odboru. 
■ Se žádostí Petra Baudyše – 
UNISOFT, Bílé Poličany, o pou-
žití znaku města na Informačních 
plakátech. Znak města bude pou-
žit v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou města Bíliny č. 2/2011 
o městských symbolech a jejich 
užívání. Znak lze užívat v barev-
ném i monochromním provedení 
v podobě dané popisem dle čl. 
I této vyhlášky, či ve shodě s jeho 
obsahem.   

Projednala	
a	doporučuje	ZM	schválit:

■ Uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Bílina jako prodávajícím 
a Českou republikou – Úřadem 
práce ČR, Praha 2, jejímž před-
mětem je prodej souboru movité-
ho majetku za cenu dle znalecké-
ho posudku, která činí 71.660 Kč. 

Vzala	na	vědomí:
■ Informaci zástupkyně vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví ohledně aktuální situace 
v Červeném Újezdě.
■ Informaci vedoucí finančního 
odboru o hospodaření KC Kaská-
da za II. čtvrtletí 2013.
■ Výzvu starostů měst Duchcova, 
Lahoště, Šluknova a Varnsdorfu, 
týkající se dohody na společném 
postupu při řešení problémů vy-
loučených lokalit s tím, že po-
věřuje Mgr. Zdeňka Svobodu, 
Ph.D., člena rady města, kon-
taktováním iniciátorů se žádostí 
o konkretizaci této výzvy. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekreta-
riátu starosty města a dále 
i na webových stránkách 

města (www.bilina.cz)

Situace na trhu práce je v Ústeckém kra-
ji jedna z nejhorších v České republice. 
Mnoho lidí nemá práci a nedaří se jim nové 
zaměstnání sehnat, dostávají se do tíživé 
životní situace. Bílinská pobočka organiza-
ce Člověk v tísni po tři roky nabízí službu 
pracovního poradenství, která si klade dva 
základní cíle: podpořit mladé lidi při získá-
vání vyšší kvalifikace a těm starším pomo-
ci v úspěšném návratu na trh práce. 
„Nedostatečné vzdělání a nízká motivace 
ke zvyšování kvalifikace patří mezi velké 
překážky při vstupu na pracovní trh. Proto 
jsme pro mladé lidi ve věku od 15 do 26 
let, připravili různé workshopy, semináře 
a jiné aktivity, které se snaží ukázat cestu 
z dlouhodobé nezaměstnanosti. Společně 
pracujeme na tom, aby co nejvíce z nich 
úspěšně sehnalo zaměstnání či dokončilo 
učňovské obory nebo střední školy,“ vy-
světluje Miloš Hrubý, zástupce ředitele bí-
linské pobočky společnosti Člověk v tísni, 
o. p. s. 
Složitá situace na trhu práce postihuje 
také lidi středního a důchodového věku. 
Velmi častým případem jsou lidé, kteří 
pracují na stejném místě i několik desí-
tek let a ve chvíli, kdy o něj přijdou, se 
jim nedaří najít místo v oboru, pro kte-

rý jsou kvalifikování. „Se staršími lidmi 
jsme pracovali na rozšiřování schopnos-
tí, které většina zaměstnavatelů považuje 
za důležité. Jedná se zejména o základní 
obsluhu počítače, tabulkových editorů 
a tvorby jednoduchých textů. Věnovali 
jsme se také přípravě na pracovní poho-
vor. Mnoho lidí nikdy v životě nepsalo 
profesní životopis a neumělo prezentovat 
své schopnosti, bylo tedy nutné pracovat 
na zdokonalení i těchto schopností,“ do-
dává Miloš Hrubý.  
Dluhový byznys útočí i na chudé a seniory
Ruku v ruce s problematikou zaměstnanosti 
jde „dluhový byznys“. Mezi jeho časté obě-
ti patří lidé, kteří již problémy s dluhy mají 
či senioři. Těm prvním nabízejí nepoctiví 
poskytovatelé úvěrů finanční prostředky 
za velice nevhodných podmínek či jim růz-
né oddlužovací agentury slibují nemožné. 
A lidé jim pod tlakem nepříznivé situace 
nebo na základě neznalosti uvěří a své pro-
blémy ještě více prohloubí. „Naším hlav-
ním cílem bylo pomoci lidem stabilizovat 
jejich nepříjemnou situaci, sestavovali 
jsme s nimi jejich rodinné rozpočty rodiny 
a všemožně jsme je podporovali při jejich 
cestě z dluhové pasti. Na základě zku-
šeností práce se zadluženými lidmi jsme 

také začali pracovat na zvýšení „dluhové 
gramotnosti“ u osob, které jsme vnímali 
jako nejrizikovější. Pro děti a mládež jsme 
například připravili semináře, ve kterých 
jsme jim formou prožitkových her ukáza-
li, jaké to je být dlužníkem a jak těžké je 
se z této situace dostat,“ vysvětluje Miloš 
Hrubý.
Senioři jsou také často cílem podvodných 
podomních prodejců, podivných zástup-
ců poskytovatelů energií nebo navštěvují 
prodejní akce, ze kterých se z příjemného 
výletu na zámek vyklube předváděcí akce. 
Tam často čelí nepřijatelnému nátlaku pro-
dejců, kteří jim vnucují předražené zboží. 
Pracovníci organizace proto pro starší lidi 
připravili speciální semináře, ve kterých 
s nimi začali o těchto problémech komuni-
kovat. Vysvětlovali jim, jaké mají možnos-
ti obrany, jak se zachovat, když se setkají 
s jakoukoliv pochybnou nabídkou či kam 
se obrátit, když podepíšou nevýhodnou 
smlouvu.
Projekt, jenž byl v Bílině realizován od září 
2010 do srpna 2013 má název Preventivní, 
motivační a podpůrné programy sociální 
integrace v Bílině a je financován z ESF 
prostřednictvím OP LZZ a ze státního roz-
počtu ČR.
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Bílina se bavila hokejem a padl návštěvnický rekord!

První příprava Draků byla vítězná

Zimní stadion v Bílině zažil v úte-
rý 20. srpna velký hokejový svá-
tek. Historicky první utkání dvou 
extraligových celků HC Verva 
Litvínov – HC Energie Karlovy 
Vary přilákal na tribuny histo-
ricky nejvyšší návštěvu. Zápas, 
ve kterém Litvínov prohrál 0:2 
v sestavě s Jiřím Šlégrem a Mar-
tinem Ručinským, sledovalo cel-
kem 1 528 diváků.

Branky  a  nahrávky: 47. Dole-
žal (Vlach), 57. Gulaši (Vlach, 
Flek) Rozhodčí: Turčan – Hau-
ser, Rozlílek Vyloučení: 4:7, na-
víc Kva zaviněné TS-Majdan ne-
proměnil Využití: 0:0 Oslabení: 
0:0 Diváci: 1528

Poprvé,	ale	ne	naposled
Přípravné utkání dvou extraligových celků se v Bílině hrálo po-
prvé v historii. A pro všechny fanoušky ledního hokeje, zejména 
pro ty z Bíliny a okolí máme dobrou zprávu. Podrobnosti prozra-
dil prezident HC Draci René Štěpánek. "Hokejový Litvínov se 
zde v Bílině neobjevuje rozhodně naposledy, vedení HC Draci 

Bílina a HC Verva Litvínov se domluvili, že z podobných zápasů 
by měla vzniknout tradice. Vždy v letním přípravném období by 
Litvínovská Cheza odehrála jednu přípravu zde na ZS v Bílině," 
uvedl po utkání s Litvínovem na ZS v Bílině René Štěpánek, 
prezident HC Draci Bílina.

Litvínov: Francouz – Stříteský, Zeman 
– Pavlík, Chaloupka – Gula, Pavelka – 
Šlégr, Kousalík – Majdan, Hübl („A“), 
Lukeš – Martynek, Pšurný, Trávníček 
(„C“) – Černý, Piroš, Ručinský („A“) 

– Bojer, Gerhát, Jurčík. Připraven Franěk

Karlovy Vary: Habal – Bičánek, 
Šmach, Gulaši, Drtina, Rohan, 
Látal, Schusser, Parýzek, Zaťovič, 
Hruška, Hovorka, Doležal, Vlach, 
Flek, Rohan, Vachovec, Koblasa, 

Harkabus, Vrána, Vaněk. Připraven Závorka.

Bílinští hokejisté úspěšně vstoupili do série 
přípravných zápasů na novou sezónu v II. 
lize. Ve čtvrtek večer na vlastním ledě Draci 
porazili HC Děčín vysoko 6:1. Další příprav-
ný zápas čeká Draky příští čtvrtek od 18 ho-
din s HC Řisuty.  Karel Schön

HC	DRACI	BÍLINA	–	HC	DĚČÍN	
6:1	(0:0,	3:0,	3:1)

Branky a nahrávky: 26. Salač (Malec), 33. 
Kýhos (Malec), 39. Pavlata (Kolčava), 42. 
Šrámek (Hartman, Novák), 44. Malec (Ha-

vlůj), 45. Polák (Hartman) – 47. Zahradník 
(Šetka, Faigl)

HC Draci Bílina: Holzer (Havlůj) – Kunrt, 
Kolčava, Polák, Makovický, Pozděna, Jir-
kovský, Malec – Kýhos, Hrubant, Hrdlička, 
Salač, Urban, Šikl, Myšík, Pavlata, Novák, 
Hartman, Šrámek, Smolík.

HC Děčín: Formánek (Šticha) – Saska, Mol-
nár, Stezka, Zahradník, Nikl – Drnec, Olive-
rius, Zika, Buďa, Chládek, Vacek, Nenadál, 
Faigl, Šetka, Došlý, Fusek, Rubeš.

Skvělý úvod v Proboštově = vítězství 
Začátek zápasu jak z říše snů měla 
Bílina v Proboštově. Běžela 17. 
minuta a stav byl 0:3. Byl to pro 
domácí takový šok, že na světel-
ném ukazateli skóre byl stav stále 
0:0. Vše se událo během pěti mi-
nut. Nejprve se uvolnil v šestnáct-
ce Vlasák a otevřel brankovou 
úrodu zápasu. Jeho radost byla 
obrovská. Za čtyři minuty mu 
z pravé strany nacentroval míč 
na hlavu Masopust a Vlasák se 
radoval podruhé. A o minutu poz-
ději dorazil míč do branky Augus-
ta. Ve 20. minutě po rychlé akci 
Masopusta uklouzl před brankou 
Levý a bylo po šanci. Rychlé 
akce Bíliny dělaly zpočátku do-
mácí obraně obrovské starosti. 
Sympatické na Proboštovu bylo, 

že nehodil flintu do žita a snažil 
se s výsledkem něco udělat. Nad 
střílel Holubička, hra se vyrovna-
la. Ve 34. minutě vypálil Sedláček 
a brankař Vondráček vyrazil míč 
nohou. Z rychlého protiútoku 
centroval Masopust na Levého, 
ale ten mířil nad. Vzápětí vypálil 
z voleje vedle střídající Vavřinec. 
Domácí se dočkali v závěru po-
ločasu. Po žlutém faulu Vosátky 
kopal trestný kop Sedlák a dírou 
ve zdi snížil na 1:3.
To však nebylo vše, hned na úvod 
druhého poločasu po chybě obra-
ny snížil na 2:3 zblízka Sedláček. 
Útočný fotbal pokračoval. Nejdříve 
vypálil z hranice velkého čtverce 
Augusta, ale Račuk střelu vyra-
zil. V 52. minutě vystřelil z dálky 

Mergl, míč před domácím bran-
kařem skočil a bylo 2:4. O čtyři 
minuty později po centru Nováka 
vstřelil Měšťánek branku hlavou, 
ale pomezní rozhodčí mával of-
sajd. Domácí se snažili o tlak, v 65.
minutě se vyznamenal bílinský 
Vondráček, když vyrazil střelu 
Džubana. Do další vážné akce již 
Bílina domácí nepustila a potvrdi-
la vítězstvím výborný výkon proti 
Hornímu Jiřetínu. V sobotu ji doma 
čeká Děčín, který porazil poslední 
Litvínov a má také šest bodů.
„Zápas rozhodla fantastická dva-
cetiminutovka, mohli jsme dát 
ještě dvě branky. Vlasák podtrhl 
výborný výkon dvěma góly, pro-
stě paráda,“ užíval si výsledek 
bílinský trenér Jaroslav Kovačka 

a ze šatny hostů se ozýval obrov-
ský křik. Zdroj: www.fkbilina.cz

Branky: 12., 16. Vlasák, 17. 
Augusta, 52. Mergl – 44. Sedlák, 
47. Sedláček
ŽK: 2-2 Rohy: 4-1 Rozhodčí: 
Ipser – Roháč, Suchánek Diváci: 
250
Proboštov: Račuk- Šváb, Váňa 
(65. Novák), Džuban, Sedlák – 
Nosek, Memeti, Holubička, Pelc 
(21.Vavřinec) – Sedláček, Blažek
Bílina: Vondráček – Žemba, 
Vosátka, Pavlíček, Mergl – Zá-
hradský (88. Chouta O.), Augus-
ta, Vlasák, Levý (61. Choutka 
M.) – Měšťánek (83. Bečvařík), 
Masopust (46. Novák, 90. Roče-
novič)
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AK Bílina famózním výkonem zachránila ligu!
Na poslední kolo skupiny B první atletické ligy jel klub ohrožený se-
stupem bojovat do Hradce Králové. Hodně vyrovnaná skupina (po 3 
kolech TJ Sokol Hradec Králové 429,75 b., AC Syner Turnov 423 b., 
TJ Liaz Jablonec n. Nisou 407 b.) vyjadřovala kvalitu soutěže. Jen 
silný Slovan Liberec (558, 5 bodů ) s Jiskrou Litomyšl (466 b.) byly 
ve významnějším vedení. O záchranu v soutěži se ale mělo rozhod-
nout mezi AK Bílina (364,5 b.) a ATC Ústí n. Labem (364,25 b.). 

Bohužel AC Mladá Boleslav (164 
b.) si ani nemohla dávat naději. 
Běžecký tým přijel v takřka nej-
silnější možné sestavě. Chyběli 
jen Filip Hradil (800m) a srdcař 
Martin Sýkora (trojskok). Všich-
ni ostatní dorazili s bojovnou 
náladou. Bílina si s sebou přímo 
na „plac“ přivezla i svého masé-
ra, který pomáhal závodníkům 
od ztuhlých svalů. Tento zodpo-
vědný přístup napovídal o velkém 
odhodlání nenechat nic náhodě. 

„Povinné“ body tak na úvodní 
stovce posbírali Benda (9b), Kří-
žek (8b) a Nejedlý (5b). Tito borci 
bodovali i v běhu na 200m. To, že 
400m stále umí, ukázal Jiří Mužík 
startující za ATC Ústí n. Labem 
a pro svůj klub za 3. místo urval 
krásných 8 bodů. Bílinští měli 
ale na stejné trati jak Pavla Krůtu 
(7b.), tak i Jiřího Doležala (6b). 

Arnošt Holovský (AK Bílina) bral 
za výkon v disku (41,35m) 5,5b. 
Bařtipán s Eiblem v této disciplí-
ně vyšli naprázdno. Bez bodů to 
pro Bílinu bylo i na dálce. Na tyč 
tentokrát z bílinských nikdo nešel. 
Tuto disciplínu zatím v Bílině ni-
kdo na body nezvládá. Z technic-
kých disciplín bral body alespoň 
Šroubek na výšce a na trojskoku. 
Jarda Luč za povzbuzování svých 
příznivců zvládl kvalitně 3000m 
překážek a doběhl si tak i s čers-

tvě umytými tretrami z vodního 
příkopu pro krásné 5. místo, kte-
ré znamenalo 6 bodů. Na kladivu 
dobře zaházel Michal Sekerák 
(5b). Také Arnošt Holovský vy-
bojoval v této disciplíně 1bod. 
Poté, co ústečtí v čele s Jiřím 
Mužíkem ovládli běh na 400m 
překážek a získali celkem 21 
bodů, byl bodový stav s Bílinou 

takřka vyrovnaný. Zhruba v polo-
vině soutěžního dne stále nebylo 
zcela jasné, jestli má bodově na-
vrch Bílina či Ústí. V technických 
disciplínách jsou bílinští slabší, 
takže si to museli uběhat. Vše 
začalo během na 1500m. Filip 
Zižka na této trati kraloval a ja-
koby všechny vyburcoval k ještě 
lepším výkonům. Hned za ním 
skončil na druhém místě ve skvě-
lém finiši Adam Kouba a celkově 
pátý uzavřel bodový zisk pro Bí-
linu Jan Štochl. Dohromady tedy 
za 25 bodů. Veškerá zbylá energie 
se jako vždy soustředila na zá-
věrečné štafety. Vedoucí týmu J. 
Mairich postavil jak na 4x100m 
tak i na 4x400m 3 štafety s poten-
ciálem bodového zisku. Čtveřice 
Křížek, Jonáš, Nejedlý, Benda 
zaběhli 4x100m za 43,55s a jen 
těsně prohráli ve svém běhu 
s libereckou štafetou ve složení 
Povýšil, Kolář, Drhlík, Svobo-
da (43,45). V souboji na dálku 
je ještě ve druhém běhu předčila 
štafeta B Liberce (43,51). Tato 
bílinská brala 8 bodů. Ve druhém 
běhu štafeta Húska, Šroubek, 
Krůta, Strnad vybojovala 3body. 
Třetí štafeta ve složení Podrou-
žek, Košt´ál, Prchal, Kouba bo-

hužel vyšla na prázdno. Ozdobou 
ke konci kola jsou vždy dlouhé 
štafety. Štafeta Křížek, Doležal, 
Krůta, Kouba po boji podlehla 
liberecké štafetě a časem 3:29.51 
brala 8 bodů za celkové třetí mís-
to. Druhá štafeta Bíliny ve složení 
Nejedlý, Prchal, Štochl a Žižka si 
za výkon 3:32.76 odnesla celkové 
7. místo a 4 body pro mužsto. Po-
slední bílinská štafeta Podroužek, 
Húska, Strnad, Luč ani na dlouhé 
štafetě těsně nebodovala. 
Tentokrát to všem štafetám nevy-
šlo, ale všichni zúčastnění ukázali 
bojovnost , nasazení a odměnou 
bylo celkově druhé místo v tomto 
kole a záchrana druhé nejvyšší at-
letické soutěže v Bílině! Dobře po-
skládaný tým s bojovným srdcem 
si zaslouží nejen pokračování v lize 
příští rok, ale také jedno ligové kolo 
na domácím stadionu v Bílině! To 
ovšem není v moci samotných zá-
vodníků, tak nezbývá než všem 
popřát hodně zdraví a sportovních 
úspěchů v příštím ligovém ročníku.
 Fanda Podroužek

Bodový stav 4. kola

1 AC Slovan Liberec, o.s. 220.50

2 AK Bílina 170.00

3 TJ Jiskra Litomyšl 161.50

4 Athletic Club Ústí n/L. o.s. 147.00

5 TJ Sokol Hradec Králové 134.50

6 TJ LIAZ Jablonec n/N. 125.00

7 AC SYNER Turnov 066.50

8 AC Mladá Boleslav o.s. 038.00

Celkový bodový stav

1 AC Slovan Liberec, o.s. 779.00

2 TJ Jiskra Litomyšl 627.00

3 TJ Sokol Hradec Králové 564.75

4 AK Bílina 534.50

5 TJ LIAZ Jablonec n/N. 532.50

6 AC SYNER Turnov 489.50

7 Athletic Club Ústí n/L. o.s. 510.25

8 AC Mladá Boleslav o.s. 202.00

Bílinští borci na společné fotce.

Běh na 100 metrů s výrazným bílinským zastoupením.

Jarda Luč.




