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Koncertem připomněla Zá-
kladní umělecká škola Bílina 
Den boje za svobodu a demo-
kracii, který připadá na 17. lis-
topad. Koncert se konal o den 
dříve v obřadní síni Městského 
úřadu v Bílině.

ZUŠ koncertem oslavila 17. listopad

Koncertem provázel jako mo-
derátor Adam Šmejkal, kte-
rý zavzpomínal na rok 1989 
a  ocitoval  několik  vět  týkající 
se tehdejšího roku od známých 
osobností,  např.  od  spisovatel-
ky  Jany  Kasalové  nebo  autorů 
Petra Motla a Herberta Slavíka 
z  knihy  Toto  shromáždění  ne-
bylo  povoleno.  Pak  už  přišly 
na  řadu  různé  písně  a  skladby 
v  podání  učitelů  a  žáků  ZUŠ. 
Lidové  písně  Kočka  leze  dírou 
nebo  Okolo  Třeboně  na  kytaru 
zahrála  Kateřina  Chaloupecká, 
na  Dvě  melodie  a  Dětskou  pí-
seň  od  anonymního  skladatele 
se  k  ní  přidala  Jana Müllerová. 
Pěvecký sbor pod vedením Jiří-
ho  Bidrmana  předvedl  lidovou 
píseň  Široký,  hluboký,  Šlitrovu 
Krajinu posedlou tmou nebo 
Sloní  band.  Komořinka  v  čele 
s Veronikou Duchoslavovou 
zazpívala Holoubka od K. Gart-
nera a celou akci uzavřela uko-
lébavkou Spinkej od J. Denvera 
a D. Vančury.
Skladeb zaznělo více a přítomní 
si  v  příjemném  prostředí  nově 
opravené  obřadní  síně  připo-
mněli  21.  výročí  pádu  socialis-
tického režimu.  JaK

● ZUŠ oslavila koncertem na radnici 17. listopad ● Pasovka nad silnicí 1/13 by měla být zbourána ještě letos ● Chodník v Litoměřické 
bude opraven ● Na ZŠ Za Chlumem by mohl začít fungovat přípravný ročník ● Bílinští karatisté byli úspěšní na MS České republiky

Vzpomínka na Jiřího Mušku
PhDr. Jiří Muška, jeden ze zakladatelů Bílinského zpravodaje, zemřel 13. listopadu ve věku 80 let. Žil na 
zámku v Bílině a před důchodem pracoval na bílinském odloučeném pracovišti Okresního muzea Teplice. 
V pátek 19. 11. se konal jeho pohřeb v obřadní síni na hřbitově v Bílině.
Jiří Muška byl milý, inteligentní, pracovitý muž se širokým rozhledem, který bude chybět nejen rodině, ale 
i všem, kdo ho znali.

Pavlína Pokošová zahrála 
Rondo G dur od Ferdinanda 

Carulliho. Foto: Václav Weber

Pěvecký sbor pod vedením Jiřího Bidrmana. 
Foto: Václav Weber

Kateřina Chaloupecká 
zahrála lidovky. 

Foto: Václav Weber
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Z deníku Policie ČR

O čem se chcete
ve zpravOdaji dOčíst?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

Zeptáme se Za vás.

Napište svůj námět nebo dotaz 
na e-mail: bz-namety@seznam.cz

Zvolili si podivnou zábavu
Netradičním  způsobem  si  krátili 
volnou  chvíli  dva  muži  ve  věku 
21 a 26 let. Koncem září u bílin-
ského  supermarketu  najížděli  na 
parkovišti nákupním vozíkem do 
prosklených  přístřešků  určených 
na úschovu vozíků. Tato „zábava“ 
jim nestačila, a tak další skleněné 
výplně rozbili kopáním. Oba byli 
posilněni  alkoholem,  policisté, 
kteří  oba  výtržníky  společně  se 
strážníky  Městské  policie  Bílina 
zadrželi, jim při dechové zkoušce 
naměřili hodnoty 0,23 a 1,23 pro-
mile alkoholu v dechu. Oběma pa-
chatelům  bylo  sděleno  podezření 
z přečinů výtržnictví a poškození 
cizí  věci,  za  které  jim hrozí  trest 
odnětí svobody až na dvě léta.

Ke krádeži auta nedošlo
V  úterý  oznámil  na  policii  muž 
z  Bíliny,  že  mu  byla  odcizena 
v  nočních  hodinách  jeho  Škoda 
Octavia zaparkovaná před domem. 
Ve vozidle měl mít také další věci. 
Policisté  případ  zaprotokolovali 
jako  trestný  čin  krádeže.  Druhý 
den se však na policii dostavil 
oznamovatel a objasnil zmizení 
jeho  auta. V  ranních  hodinách  si 
totiž auto vypůjčila jeho přítelky-
ně,  která  se mu nemohla dovolat 
na  telefon,  a  tudíž  mu  nesdělila, 
že s vozidlem odjela ke svým ro-
dičům. Toto všechno mu řekla až 

druhý den odpoledne, kdy svému 
příteli  auto  i  s věcmi vrátila. Po-
licistům tak ubyl jeden případ do 
statistik krádeží vozidel a majiteli 
spadl kámen ze srdce.

Drážní stoj zůstal na suchu
Celkem 500  litrů motorové nafty 
odčerpal neznámý pachatel  z od-
staveného  drážního  vozidla  na 
bílinském nádraží. Předtím překo-
nal zámky, kterými byly palivové 
nádrže  stroje  zajištěny,  celková 
škoda byla vyčíslena na téměř 13 
tisíc korun. Policisté věc prošetřu-
jí jako přečin krádeže.

Ke krádeži využil lešení

Foto: ilustrační foto 
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který vykradl byt v Bílině. 
Využil k tomu lešení přistaveného 
k panelovému domu, po kterém 
vylezl do čtvrtého poschodí a ná-
sledně oknem otevřeným na ven-
tilaci vnikl do bytu. Z toho odcizil 
poškozenému peněženku s dokla-
dy a penězi a také klíče od osob-
ního vozidla Škoda Felicia. S po-
mocí ukradených klíčů klíčů poté 
vozidlo zaparkované před domem 
také  odcizil.  Celková  škoda  byla 
vyčíslena na 15 tisíc korun. Poli-
cisté varují občany, aby při větrání 
opatrní a zvlášť v případech, kdy 
jejich domy procházejí rekon-
strukcí,  kde  stavebníci  používají 
lešení, aby zvážili otevírání oken 
v nočních hodinách nebo v době, 
kdy nejsou doma.

Prali se s policisty

Foto: ilustrační foto 
Incident,  při  kterém  byli  dvěma 
podnapilými mladíky napadeni 
strážník MP a policista PČR  ,  se 
odehrál v úterý 2. listopadu v Bí-
lině. Strážníkovi konajícímu služ-
bu v mobilní služebně na jednom 
z bílinských sídlišť bylo oznámeno 
napadení řidiče motorového vozi-
dla podnapilým mladíkem. Opilec 
bezprostředně předtím způsobil ři-
diči škodu na vozidle a  ten, když 
se proti jednání mladíka ohradil, 
byl  jím fyzicky inzultován. Když 
se strážník na místo dostavil, zjis-
til  potyčku mezi  řidičem,  podna-
pilým mladíkem a policistou v ci-
vilu, který cestou do služby přišel 
napadenému řidiči na pomoc. Do 
potyčky se posléze vložil i kama-
rád útočníka. Oba podnapilí násil-
níci byli nakonec zpacifikováni 
a  posléze  jim  bylo  kromě  jiného 
sděleno obvinění z trestného činu 
„Násilí proti úřední osobě“. Při in-
cidentu došlo ke zranění strážníka 
MP,  kterému  pachatelé  způsobili 
opakovaným  kopnutím  zranění 
obličeje, jež si vyžádalo pracovní 
neschopnost.  U  soudu  hrozí  pa-
chatelům trest odnětí svobody na 
šest měsíců až šest let.
  
Sociální dávky skončily 
opět v automatech
V  uplynulém  týdnu  prováděli 
strážníci  Městské  policie  Bílina 
opakovaně kontroly heren a zaří-

zení,  kde  jsou  umístěny  výherní 
automaty  a  terminály.  Při  těch-
to kontrolách bylo mimo jiné 
zjištěno  dvaadvacet  osob,  které 
pobírají  dávky  v  hmotné  nouzi. 
Dávky,  které  mají  sloužit  k  po-
řízení  základních  potřeb  osob, 
však  opět  skončily  v  bezedných 
„chřtánech„ automatů. Přistižené 
osoby  budou mít  co  vysvětlovat 
na  odboru  sociálních  věcí  MěÚ 
Bílina, kam bylo zasláno ozná-
mení s podezřením na zneužívání 
dávek. 

Dým nad lesem nepochá-
zel z požáru
Hustý dým nad lesem v prostoru 
zvaném „Na Větráku“ přilákal po-
zornost  hlídky MP Bílina.  Stráž-
níci,  kteří  se  na  místo  dostavili, 
zjistili  namísto  lesního  požáru 
skupinu tří mužů, kteří na otevře-
ném  ohni  vypalovali  izolaci  mě-
děných kabelů, které posléze hod-
lali  prodat  do  výkupu  sběrných 
surovin. Bylo zjištěno, že se jedná 
o přívodní kabely od vyřazených 
domácích  spotřebičů  posbírané 
v odpadu, nikoli tedy o kabely po-
cházející  z  trestné  činnosti.  Nic-
méně  všem  třem  bylo  strážníky 
sděleno  obvinění  z  podezření  ze 
spáchání  přestupku  proti  zákonu 
o ochraně ovzduší a proti lesnímu 
zákonu.  Oznámení  o  podezření 
z  přestupků  bylo  zasláno  odboru 
životního  prostředí  MěÚ  Bílina. 
Obviněným  hrozí  sankce  až  do 
výše sto padesáti tisíc korun. 

Z deníku Městské policie Bílina

Termín Cíl zájezdu 
27.11. Drážďany
04.12. Praha – Dejvice
18.12.  Praha – Dejvice

měSto Bílina
Zá

je
Zd

y 
20

10

Hledáte mazlíčka?
Zatoulaní psi odchycení v Bílině a okolí se odvážejí do útulku v Jimlíně na Lounsku. Pokud se i vám zaběhl mazlíček, může být právě tam. Na foto-
grafiích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, který o ně bude dobře pečovat.

Kontakt na útulek v Jimlíně:
www.utulek-jimlin.wz.cz, tel.: 604 451 258

Tonča je nejspíše kříženec, štěně, asi 3 měsíce stará fena, 
v kohoutku cca 15cm, horší zdravotní stav. Potřebovala by 

domácí péči a teplo domova, kvalitní granulky a hodně lásky. 
Je vhodná do teplého domova.

Skokanka je 2,5 roku stará kříženka NO. Živá a hravá. Má 
základy poslušnosti, je učenlivá, hodná a mazlivá, ale velmi 
dobře i hlídá. Ráda by našla hodnou paničku či pána s domeč-
kem a zahrádkou. Nepohrdne ale ani teplým domovem v bytě, 
ale s dostatkem pohybu. Při venčení bezproblémová, velmi 
kontaktní k lidem i psům, fenky si však 
vybírá. V útulku obývá kotec umístěný 
uvnitř budovy. Vhodná k aktivním pá-
níčkům. Po osvojení by (než si zvykne 
na nové prostředí a pokud bude bez 

dozoru) měla být v dobře uzavřeném kotci nebo místnosti.
Bety lišák je kříženka, asi 2 – 3 roky stará 

fena, v kohoutku cca 47 cm, dobrý zdravotní 
stav, nemá ráda děti. K dospělým lidem je 

kontaktní a na procházce na vodítku je bez-
problémová. Je očkovaná a odčervená.

Steisy je nejspíše kříženka dalmatina, asi 7 – 8 
let stará fena, v kohoutku cca 48 cm, dobrý 
zdravotní stav. Je to moc milá a kontaktní fen-
ka, navíc velmi krásná, doufáme, že se jenom 
zaběhla, ale prozatím se na ní nikdo neozval. 
Doufáme 
tedy, že na-
jde u někoho 
teplý domov.
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Poplatek můžete uhra-
dit hotově v pokladně 
Městského úřadu v Bí-
lině, přízemí (vpravo) 
–  pokladna,  č.  101 
v těchto hodinách:

nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad ve  II. pololetí 
2010 je 30. 12. 2010. Poplatek na rok 2010 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

Poplatek  lze  uhradit  i  složenkou 
nebo bezhotovostním převodem na 
účet města  19-1060440379/0800, 
variabilní  symbol:  1337,  kon-
stantní  symbol:  0558,  specifický 
symbol: rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen jed-
norázovým příkazem za  více  po-
platníků,  je  třeba nahlásit  finanč-
nímu  odboru  Městského  úřadu 

v  Bílině  jména  osob,  za  které  je 
poplatek  odváděn,  a  to  buď  tele-
fonicky  na  č.  417  810  957,  417 
810 827 nebo e-mailem na adresu 
financni@bilina.cz. 
Od poplatku na 
rok  2010  jsou 
osvobozeny děti 
narozené v roce 
2010.

Pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00

Středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Pátek 7 – 13.00

Upozorňujeme občany, že v pátek 31. 12. 2010 MěÚ v Bílině bude zcela uzavřen z důvodů čerpání dovolených.
Odbory investic, školství a kultury a stavební úřad bude uzavřen již od čtvrtka 23. 12. 2010 až do pátku 31. 12. 2010.Upozornění

Pasový dopravník nad silnicí 
1/13 bude co nevidět stát pou-
ze ve vzpomínkách obyvatel. 
Severočeské doly, které jsou 
jeho vlastníkem, již nějaký čas 
plánují jeho zbourání. Pasový 
dopravník v těchto místech již 
k ničemu neslouží a jen hyzdí 
vjezd do města od Teplic.

„K demontáži této betonové kon-
strukce  nad  silnicí  1/13  máme 
všechna  povolení,  nyní  upřes-
ňujeme  ještě  organizaci  dopravy 
v průběhu prací tak, aby omezení 
pro  uživatele  této  hlavní  silnice 
byla co nejmenší,“ popsal součas-
nou situaci  ředitel  strategie a ko-
munikace  Severočeských  dolů 
Vladimír Budinský.
Pokud bude přát počasí, mělo by být 
vše hotové do konce roku. Nepříz-

nivé  zimní počasí  by práce mohlo 
prodloužit až do ledna. „Severočes-
ké doly však udělají vše proto, aby 
práce  byly  co  nejrychleji  hotovy,“ 

doplnil Vladimír Budinský.
Po létech, kdy pasovka jen stála 
a nesloužila, už na jednom měsíci 
navíc nesejde, důležité je, že brzy 

bude  pryč,  na  křižovatce  bude 
moci  být  začít  reálněji  plánován 
případný kruhový objezd a silnice 
bude zase o kus bezpečnější.  JaK

Nezaměstnanost  v  říjnu  poklesla  jak  v Bíli-
ně, tak celkově v okrese. V Bílině se drží pod 
14% hranicí, oproti13,95 % se mírně snížila 
na 13,90 %. V okrese tvořila v říjnu 13,27 %. 
Na prvním místě se s  přehledem držela stále 
Krupka, v níž se nezaměstnanost pohybovala 
nad 15 %, i když i tam došlo k poklesu.
Počet  evidovaných  uchazečů  lehce  poklesl 
jak v celém okrese, tak v samotné Bílině. Ne-
bylo to však nijak výrazně – v okrese z 8687 
na 8672, v Bílině pak o pouhých pět ze záři-
jových 1528 na říjnových 1523. Ženy tvořily 
51,6 % ze všech nezaměstnaných. Meziročně 
se počet nezaměstnaných zvýšil o 459. Pod-
poru  pobíralo  1667  uchazečů  o  práci,  což 

představuje 19,2 % z celkového počtu neza-
městnaných v okrese.
Počet volných pracovních míst poklesl v ce-
lém okrese o dvacet – místo zářijových 185 
jich bylo v nabídce „jen“ 165. V Bílině pak 
byl  k  dispozici  skoro  stejný  počet  volných 
míst, a to 22. Na jedno místo připadalo 52,6 
uchazečů  o  zaměstnání,  tedy  o  téměř  sedm 
více než v předminulém měsíci.
Nově se v říjnu na úřadu práce zaregistrovalo 
778 uchazečů, což je o 242 lidí méně než v září. 
Naopak vyřazeno z evidence úřadu práce bylo 
793 zájemců o práci, z nichž 415 nastoupilo do 
pracovního poměru. Pro nedostatečnou spolu-
práci s úřadem práce bylo vyřazeno 217 lidí.

O dva  se  snížil  počet  nezaměstnaných mezi 
zdravotně  postiženými.  V  říjnu  jich  bylo 
1090. Co se týče vzdělanostní struktury, bylo 
mezi nezaměstnanými nejvíce lidí se základ-
ním vzděláním, a to 3998. Následovalo 3029 
vyučených, 1464 bylo středoškoláků a ucha-
zečů  s  vyšším  odborným  vzděláním  a  181 
uchazečů bylo vysokoškoláků.
Počet volných pracovních míst dosáhl v okre-
se  na  165. Z  toho  pět míst  bylo  určeno  pro 
uchazeče  se  základním  vzděláním,  vyučení 
jich měli k dispozici 68, středoškoláci a ucha-
zeči  s  vyšším  odborným vzděláním  vybírali 
ze 65 míst a vysokoškolákům se nabízelo 27 
pracovních pozic.  JaK

Počet uchazečů o práci Míra nezaměstnanosti (%) Počet volných pracovních míst
ZÁřÍ řÍJEN ZÁřÍ řÍJEN ZÁřÍ řÍJEN

Bílina 1528 1523 13,95 13,90 21 22
Okres Teplice 8687 8672 13,45 13,27 185 165

nezaměstnanost v říjnu

Pasovka bude minulostí
Tuto konstrukci už brzy řidiči vídat nebudou. Foto: Václav Weber
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„Cílem projektu je včasné odhalení 
případných  refrakčních  (dioptric-
kých)  vad  u  dětí,  zahájení  účinné 
léčby  a  předcházení  tak  dalšímu 
zhoršování zraku, zejména vzniku 
tupozrakosti“,  uvádí  autor  projektu 
a ředitel organizace Robert Plachý. 
To, že dítě špatně vidí, mnohdy ne-
zjistí  ani  rodiče,  jelikož  dítě  samo 
na problém neupozorní. Důsledkem 
špatného vidění může být zhoršená 
prostorová orientace, špatná mo-
torika  a  koordinace  pohybů  dítěte. 
Oční vada je pak často odhalena až 
ve škole, kdy má dítě problémy se 
čtením a psaním. Pro včasné odha-

lení oční vady  je proto preventivní 
vyšetření zraku nezbytné. 
„Speciální  videokamera,  kterou  se 
vyšetření  provádí,  dokáže  odhalit 
jak dioptrické vady,  tak třeba pato-
logické zakřivení optického aparátu 
oka nebo šilhavost. Pokud je některá 
z těchto vad při screeningovým vy-
šetření  zjištěna,  doporučíme  dítě  k 
podrobnému vyšetření očním speci-
alistou a ten vpřípadě potvrzení na-
šeho nálezu může okamžitě zahájit 
korekci zjištěné vady zraku dítěte,“ 
dodává Robert Plachý. 
Preventivní  vyšetření  se  uskutečni-
lo v 5 mateřských školách v Bílině, 

kde byl kontrolován zrak 298 dětem 
předškolního věku. Oční vada byla 
přístrojem zjištěna celkem u 16 dětí 
a na základě těchto výsledků měření 
lze říci, že u 5 procent předškoláků 
byl zaznamenán určitý druh a stupeň 
refrakční (dioptrické) oční vady. 
V roce 2010 realizuje organizace Pri-
ma Vizus, o.s. vyšetření předškolních 
dětí v mateřských školách ve městech 
s  rozšířenou působností  v Ústeckém 
kraji  (kromě  statutárního města Ústí 
nad Labem, kde již proběhlo vyšetře-
ní v rámci jiného projektu a statutární-
ho města Most a města Louny, které 
účast v projektu odmítly). Ve  spolu-

práci s VZP ČR je plánováno vyšetře-
ní zraku přibližně 11 tisíc dětí ve věku 
3–6  let.  Vyšetření  v  rámci  projektu 
proběhlo  již  v  Lovosicích,  Kadani, 
Chomutově a Varnsdorfu. Dále bude 
vyšetření  pokračovat  v následujících 
městech: Děčín, Litoměřice, Litvínov, 
Podbořany,  Roudnice  nad  Labem, 
Rumburk, Teplice a Žatec. 
Přestože toto terénní preventivní vy-
šetření zraku není hrazeno zdravot-
ními  pojišťovnami,  díky  získaným 
finančním  prostředkům  z  Fondu 
prevence Všeobecné zdravotní po-
jišťovny České republiky může být 
prováděno bezplatně.
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Koukají na nás správně?

Hitem informačního centra je stále 3D film s pravěkými ještěry, 
obdivovali ho návštěvníci z exotických zemí i učitelé z islandu

„Opravdu  to  není  nadsázka.  Je  to 
poměrně  nedávno,  co  k  nám  při-
jeli ministerští pracovníci zabýva-
jící  se  ve  svých  zemích  životním 
prostředím.  Konkrétně  byli  na 
stáži  praktických  cvičení  v  eko-
logickém  plánovaní,  které  pro  ně 
uspořádala  Technická  univerzita 
v Drážďanech, a při  té příležitosti 
zavítali  i k nám do Čech,“ uvedla 
Dita  Červinková,  průvodkyně  v 
Informačním  centru  Ledvice.  Jak 
dodala,  neobvyklí  návštěvníci po-
cházeli z Ázerbájdžánu, Kuby, Sú-
dánu, Keni, Číny, Filipín, Brazílie, 
Toga, Kolumbie, Chile, Guatema-
ly, Tanzanie, Hondurasu, Tchajwa-
nu, Ekvádoru, Indie, Nove Guinei 
a  Sri  Lanky.    Za  zmínku  ovšem 
stojí i třináctičlenná skupina peda-
gogů z Islandu, kteří byli v Česku 
na výměnném pobytu.
Informační  centrum  Ledvice  bylo 
zprovozněno  6.  listopadu  2009,  za 
tu dobu odpověděl odborný průvod-
ce Vladimír Král na stovky dotazů. 
„Nejvíc jich bylo zaměřeno na pro-
voz  hnědouhelné  elektrárny.  Srov-
nával  jsem  pro  návštěvníky  i  ná-
klady na stavbu atomové a uhelné 
elektrárny,  včetně  následné  výroby 
elektrické  energie.  Dost  dotazů  se 

týkalo regulace výroby, tedy snížení 
a zvýšení výkonů výrobního bloku 
a pochopitelně  i ochrany životního 
prostředí, tedy emisí, ukládání ved-
lejších energetických produktů a po-
dobně,“  zavzpomínal  si  Vladimír 
Král.  Za  úsměvný  pak  považoval 
úžas dívky ze Sri Lanky nad tím, že 
kolem elektrárny vede elektrifiko-
vaná trať, takže po ní nejezdí parní 
lokomotivy.
Informační  centrum  je  umístěno 
v prostorách nové administrativní 
budovy Elektrárny Ledvice, Mo-
derní architektonické a výtvarné 
řešení  je  umocněno  akčním  a  in-
teraktivním stylem expozice. Cen-
trum  tak nabízí  zážitkovou  formu 
prezentací  s  využitím  vysoce  vy-
spělé  audiovizuální  technologie. 
Pro  mnohé  návštěvníky  je  tudíž 
nepopsatelným zážitkem zhlédnutí 
3D filmu, v němž se odvíjí děj od 
pravěku až po závěrečné rozsvícení 
oken  domácností  velikého  města. 
Mnozí jsou tak uchváceni virtuální 
realitou, že se snaží pohladit dino-
saury pohybující se mezi plavuně-
mi a přesličkami,
Neméně zdařilou je i virtuální „ná-
vštěva“ všech elektrárenských pro-
vozů s prohlídkou technologických 

zařízení.  Bez  povšimnutí  není  ani 
on-line  měření  fotosyntézy  živého 
stromu.  Vše  doprovází  i  detailní 
popis  technologie  nového  uhelné-
ho elektrárenského bloku, který 
se  momentálně  v  Ledvicích  staví. 
„Virtuální  ztvárnění  expozice  je 
velice  dobrým  řešením.  Dokazu-
je  to  i  nedávná návštěva prarodičů 
s  vnoučaty.  Děda  byl  tak  unesen 
tím, že si může všechno vyzkoušet a 
hrát si s počítačem, že nechtěl vnou-
čata k ničemu pustit,“ poznamenala 
s úsměvem druhá průvodkyně Ane-
ta Šamonilová.
A nějaké „veselé příhody z natáče-
ní“? Také se našly. „Dvakrát jsme se 
tu  všichni  doslova  brodili  blátem. 
Třiadvacet studentů z Prahy nejdří-
ve zavítalo na exkurzi do Dolů Bíli-
na a teprve potom k nám. Znáte to, 
pevná podlaha, tak si každý dupnul, 
aby mu bláto opadalo z bot. Podruhé 

se nám to stalo u sedmačtyřiceti pá-
ťáků, rovněž z Prahy. Ti sice nejdří-
ve přijeli k nám a pak se teprve vy-
dali do dolů, ale následně se vrátili 
s  prosbou,  zda  jim  ještě  můžeme 
jednou pustit 3D film s dinosaury,“ 
líčí  Dita  Červinková.  Ostatně  3D 
film byl příčinou další úsměvné, byť 
vážnější,  situace.  „Jeden  dvouletý 
klučina se tak lekl pravěké ryby, kte-
rá naň vystartovala z plátna, že s bre-
kem utekl ze sálu. Naštěstí jsme ho 
odchytily a vrátily rodičům,“ dodá-
vá Aneta Šamonilová.
Informační  centrum  Ledvice  bylo 
vybudováno v rámci probíhající 
komplexní obnovy uhelných elek-
tráren a výstavby nového zdroje 
v  Ledvicích.  Modernizace  elektrá-
ren přinese další  zlepšení  v  oblasti 
životního prostředí na severu Čech. 
Otevřeno je od úterý do soboty, a to 
v  čase  od 9  do 17 hodin. Skupiny 
nad 10 osob se musejí objednat pře-
dem. Buď prostřednictvím telefonu 
na čísle 411 10 2313 nebo e-mailu: 
infocentrum.ele@cez.cz.  Běžné 
ovšem  také  je,  že  rodina na výletě 
jede kolem a při té příležitosti se za-
staví na prohlídku.
„Už nyní se nám zaplňuje kalendář 
na prosinec. Dokonce máme objed-
návky na příští rok. Za všechny snad 
jen tu ze Základní školy U Nových 
lázní  z  Teplic,  která  se  zaměřuje 
na  environmentální  výchovu.  Od 
31. května do 3. června 2011 k nám 
zavítá 370 dětí z 1. až 9. tříd,“ uzaví-
rá Dita Červinková.
Ota Schnepp, mluvčí Skupiny 
ČEZ pro severní Čechy

Ledvice – První rok své existence má za sebou Informační centrum 
Ledvice, v němž Skupina ČEZ seznamuje návštěvníky interaktivní 
formou s historií, současností i budoucností klasické energetiky.  Do 
přízemí administrativní budovy Elektrárny Ledvice, kde se informač-
ní centrum nachází, již zavítalo 3 304 osob. Krom Austrálie pochá-
zeli ze všech obydlených kontinentů, nejvíce jich pochopitelně bylo z 
Česka.  O informační centrum je takový zájem, že zde již přijímají 
objednávky jeho prohlídky v roce 2011.

V září 2010 se uskutečnil projekt „Koukají na nás správně?“, který jako preventivní vyšetření zraku předškolních dětí na území města 
Bílina realizovala organizace Prima Vizus, o.s. Vyšetření se mělo možnost zúčastnit 298 dětí ze všech bílinských mateřských škol. 
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Chodník v Litoměřické ulici není zrovna v příkladném stavu. 
Je rozbitý, nevyhovující, s množstvím děr. Chůze po něm není 
pohodovou procházkou.

525. listopadu 2010

Na páteční zácpu z 29. října 
nebude mnoho řidičů vzpomí-
nat zrovna s úsměvem. V ko-
lonách mnozí strávili i hodinu 
a odbor dopravy všem veřejně 
poděkoval za trpělivost. Teď 
už chodci i řidiči mohou mít 
zas naopak klidný pocit z dal-
šího prvku, který přispívá ke 
zvýšené bezpečnosti na frek-
ventované silnici.

Systém LED diod, které v Bílině 
fungují, se řadí do první generace, 
která vznikla v roce 2004 a poprvé 
byla  instalována  v  Litoměřicích. 
Jedná se o bíle svítící body. „Ten-
to  způsob  bezpečnosti  je  pasivní 
dopravně-bezpečnostní  systém 
mající  za  úkol  optické  zvýrazně-
ní  vodorovné  dopravní  značky. 
Druhá  a  třetí  generace  jsou  sys-
témy aktivní bezpečnosti. Zvláště 
výrazná  je  třetí  generace,  která 
změnou  barvy  a  intenzity  světla 
vytvoří silnou velmi světelnou ná-
věsť a řidiče tím upozorní, že je na 
přechodu chodec,“ vysvětlil rozdí-
ly a možnosti značení Jaroslav Lá-
tal z firmy PDSystems, která dio-
dy instalovala. O systém diod třetí 
generace,  který  daleko  výrazněji 
na  chodce  upozorní,  mělo město 

Další děti v Bílině by se mohly do školy podívat o rok dříve, než 
je obvyklé. Na ZŠ Za Chlumem by mohl od září 2011 začít fun-
govat přípravný ročník, který bude určen pro děti v posledním 
roce před zahájením povinné školní docházky. Takové ročníky 
fungují již na ZŠ Lidická i ZŠ Aléská.

litoměřická ulice
projde úpravou

Přípravný ročník na ZŠ Za Chlumem

Přípravný ročník na ZŠ Za Chlu-
mem  odsouhlasila  Rada  města. 
Nyní záleží na rozhodnutí Kraj-
ského  úřadu,  bez  jehož  souhla-
su by tento ročník nemohl začít 
sloužit.  Druhou  podmínku  sdě-
luje ředitelka školy Eva Flende-
rová: „Podstatné také je, aby se 
v  této  třídě vzdělávalo nejméně 
sedm dětí,  jinak  ji  nelze vytvo-
řit.  Ale  očekáváme,  že  o  pří-
pravný ročník bude zájem.“
O  zařazení  dítěte  do  přípravné-
ho  ročníku  rozhoduje  ředitelka 
školy  na  základě  žádosti  zá-
konného zástupce a písemného 
doporučení  školského  poraden-
ského zařízení. „Tento ročník se 
otevírá pro děti, které jsou soci-
álně  znevýhodněné  a  u  kterých 
je  předpoklad,  že  zařazení  do 
přípravné  třídy  vyrovná  jejich 
vývoj,“  doplnila  Eva  Flendero-

vá.Zároveň  uvedla,  proč  zažá-
dala o jeho zřízení: „Chceme ho 
zřídit,  protože  v  našem  obvodu 
přibývá  dětí,  které  nejsou  do-
statečně  tělesně  nebo  duševně 
přiměřeně  vyspělé,  přibývá  od-
kladů  školní  docházky  i  doda-
tečných  odkladů.  Při  odkladu 
školní  docházky  vždy  doporu-
čujeme  zařazení  do  mateřské 
školy  či  přípravného  ročníku, 
ale  v  mateřských  školách  není 
dostatek místa a přípravné třídy 
na ZŠ Lidická či ZŠ Aléská bý-
vají  obsazené  či  rodiče  nechtě-
jí  či  nemohou  s  dětmi  dojíždět 
nebo  docházet  a  samotné  děti 
nechtějí přes město pouštět.“
Lze tedy jen doufat, že Krajský 
úřad  vydá  kladné  stanovisko, 
aby  zase  další  děti  měly  mož-
nost  lépe  se  na  školu  připravit.
 JaK

To by se však na levé straně ulice 
mělo  začít  brzy  měnit.  „V  sou-
časné  době  je  vyvěšena  výzva  k 
veřejné  zakázce  a  podána  žádost 
o  stavební  povolení.  Rozhodnutí 
o  přidělení  zakázky  přijde  zhru-
ba  do  čtrnácti  dnů.  Pokud  bude 
nevyhovující počasí, stavba bude 
zahájena  při  nástupu  jara  2011,“ 
řekl Petr Kaucký z odboru nemo-
vitostí  a  investic.  Samotná  opra-
va pak bude trvat asi šest až osm 

týdnů.  Chodník  bude  opraven 
bezbariérově  všude  tam,  kde  to 
šířka  vozovky umožňuje,  a  bude 
vytvořen ze zámkové dlažby. Pod 
křižovatkou Bezovka je plánován 
značený přechod.
V plánu je i rekonstrukce pravé 
strany  chodníku.  Ta  bude  moct 
být  provedena  po  připravované 
kabelizaci  nízkonapěťového  ve-
dení firmou ČEZ pravděpodobně 
v letech 2011 – 2012.  JaK

Chodník v Litoměřické ulici 
projde opravou. Foto: JaK

na přechodech fungují diody první generace

velký  zájem  a  původně  mělo  li-
dem sloužit právě toto nejmoder-
nější  zařízení.  Vlivem  krajského 
policejního  dopravního  inženýra, 
který  Krajskému  úřadu  nedopo-
ručil užití systému třetí generace, 
byl původní záměr degradován na 
úroveň  první  generace.  Pokud  se 
však situace změní a Krajský úřad 
v budoucnu bude souhlasit i se 

systémem  třetí  generace,  je měs-
to připraveno do přechodů znovu 
zasáhnout.
Nicméně i systém první generace 
má svůj význam a bezpečnost na 
přechodech zvýší: „Toto nasvětle-
ní pomůže řidičům, kteří jsou tímto 
systémem upozorněni na přechod 
a  na možnou  přítomnost  chodce. 
Díky  těmto  prvkům v kombinaci 

s okružními křižovatkami se sna-
žíme  maximálně  zajistit  bezpeč-
nost  silničního  provozu,“  uvedl 
vedoucí odboru dopravy Miroslav 
Jedlička.
I kdyby LED diody napomohly 
zachránit  i  pouhý  jediný  život, 
mají  svůj  důležitý  význam  na 
silnici  1.  třídy  a  jejich  instalace 
stála za to.  JaK

Instalace diod. Foto: Václav Weber



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ6 25. listopadu 2010

Říkali  jsme  si,  co  všechno  se  dá 
z brambor uvařit a co kdo  rád  jí. 
Rozlišovali jsme i další druhy 
zeleniny a zjistili jsme 
jak se dá zpracovat 
v  potravinářském 
průmyslu.  My 
jsme si brambory  
umyli, oloupali, na-
strouhali  a  usmažili. 
No, a nakonec jsme si na 
nich pochutnali.

Při práci s brambory jsme rozvíje-
li jemnou motoriku, smysly, pra-

covní dovednosti, spolupráci 
s ostatními. Porovná-

vali jsme velikosti 
brambor, zkou-
šeli jsme je po-
těžkat  a  počítat. 

A jak nám to šlo 
vidíte na fotografii.

Děti 3.třídy 
MŠ Síbova

Na zimním stadionu se konala 
14. listopadu další akce – Hippie 
disco. I když se velké množství 
masek na ledové ploše neob-
jevilo, zájemců o soutěže bylo 
dost. Veškerá klání probíhala 
ve dvou náhodně vybraných 
družstvech, většinou formou 
štafet, kdy nezáleželo na pohla-
ví ani na věku bruslících dětí a 
mládeže. Sladkou odměnu zís-
kali vždy vítězové i poražení.

Na závěr byly vyhodnoceny nejlepší 
masky, dá-li se to tak nazvat, neboť 
oblečení a ozdoby z té doby ještě ně-
kteří z nás pamatují a našli je někde 
na půdě či na dně skříně. Dokladem 
toho  byly  krásné  převleky Martiny 
Tuháčkové  a  zaměstnanců  zimní-
ho stadionu. Nejbližší akce nás čeká 

5.  12.  v  plavecké  hale  –  Andělské 
hrátky. Více informací a fotek najdete 
na www.sportbilina.cz.

Mgr. Jan Davignon,
jednatel RSZ Bílina s.r.o.

mistrovství ČR v deskových hrách,
Krajské kolo Ústeckého kraje
DDm Bílina sobota 13. 11. 2010

V tomto školním roce byly vypsá-
ny soutěže ve hrách: Pentago, Car-
cassonne a Ubongo. Tyto hry jsme 
představovali  již  na Májovém  jar-
marku na Kyselce a na Hornickém 
dni. Děti si je zkoušely a trénovaly 
na našich letních táborech i v hráč-
ském  klubu,  který  se  pravidelně 
schází v DDM.
V sobotu 13. listopadu jsme za spo-
lupráce  kolegů  z  DDM  Duchcov 
a DDM Osek odstartovali soutěžní 
klání mezi nadšenci z celého Ústec-
kého kraje. Ti přijeli z Chomutova, 
Oseka, Duchcova, Teplic, Litomě-
řic, Dubí a zastoupení mělo i naše 
město. Soutěžící  byli  rozděleni  do 
tří kategorií podle věku. Vítězila lo-
gika, rozvaha, prostorová představi-
vost  a  v  neposlední  řadě  nesmělo 
chybět štěstí. Ve tvářích soutěžících 
se střídalo napětí, radost i zklamání. 
Kdo zrovna nesoutěžil, mohl si vy-
zkoušet  celou  řadu  dalších  her 
v klubovně u  rybiček,  nebo  si  dát 
malé občerstvení v naší kuchyni.
Bílinu dobře reprezentoval a do fi-
nále v Praze postupují členové hráč-
ského  klubu  DDM Bílina:  ve  hře 

Pentago - Lucie Martinovská, která 
zvítězila v 1. kategorii a Jakub Mar-
tinovský, který obsadil druhé místo 
v téže kategorii. Ve hře Carcassonne 
nás bude reprezentovat paní Hana 
Martinovská, která obsadila 2. mís-
to ve třetí kategorii.
Ve hře Ubongo za Bílinu nastupuje 
Tomáš  Hranička,  který  zvítězil 
v první kategorii a vedoucí hráčské-
ho  klubu  paní  Zdeňka  Špinková, 
která obsadila 2. místo ve třetí kate-
gorii.
Nováček v soutěži – pan Ladislav 
Kvěch obsadil 2. místo ve třetí kate-
gorii ve hře Pentago a taktéž se zú-
častní  republikového  finále,  které 
proběhne  v  sobotu  27.  11.  2010 
v prostorách Domu dětí a mládeže 
ve Slezské ulici v Praze. 
Všem vítězům ještě  jednou blaho-
přejeme  a  přejeme  mnoho  štěstí 
v tomto finále.
Partnery všech soutěžních her mis-
trovství jsou firmy Mindok, Albi 
a  Piatnik.  které  zapůjčily  soutěžní 
hry  a  věnovaly  vítězům  krásné 
ceny.

Krista Sýkorová, ředitelka DDM

Hippie disco na zimáku

„Fouká vítr od hory, pečeme si brambory“
Záměrem tohoto tématu bylo ukázat dětem, jak zajímavou a dob-
rou potravinou jsou obyčejné brambory.

s ostatními.
vali jsme velikosti 

brambor, zkou
šeli jsme je po
těžkat

A jak nám to šlo 
vidíte

zeleniny a zjistili jsme 
jak se dá zpracovat 

a  usmažili.
nakonec jsme si na 

s ostatními.zeleniny a zjistili jsme 

nakonec jsme si na 

s ostatními.

vidíte

Již třetím rokem se v podzimním čase scházejí v bílinském domečku  
milovníci moderních deskových her z celého kraje. Je úplně jedno zda 
navštěvují mateřskou, základní nebo vysokou školu, nebo tam vodí své 
děti a vnoučata. Soutěž nemá omezení věkem – důležité je hrát s radostí 
a znát pravidla soutěžních her.

Foto:
Irena

a Milan
Štrálovi

inzerce 2010/Bz

RYBÁŘSKÉ PotŘEBY

vÝprodeJ 
VEŠKERÉHo ZBoŽí 

Čapkova 851, Bílina, tel.: 773 801 088

otevírací doba:
Po–PÁ: 8.00–12.00hod. • 14.00–17.00hod.

So: 8.00–11.30 hod.

sleva

na vŠecHno!

!

30%
z důvodu ukončení prodeje
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V České spořitelně 
můžete mít až 500 000 Kč
za pár minut
Ne vždy si můžeme dovolit čekat, než našetříme potřebnou částku, a tak se půjčky
stávají nedílnou součástí našeho života. Pokud si přitom necháme dobře poradit,
jak nepře kročit své možnosti, zůstane půjčka dobrým pomocníkem. O tom, jak
vycházejí vstříc v oblasti půjček svým klientům v České spořitelně, jsme si povídali
s Evou Kasalovou, ředitelkou mikrooblasti Pánevní oblast.

Vaši klienti mohou nyní získat peníze z půjčky velmi rychle a s naprostým
minimem administrativy. Je to tak?
Ano, je to pravda. Jednoduchý a rychlý přístup k penězům pro široký okruh našich
klientů umožňují individuální předschvá lené úvěrové možnosti. Při návštěvě klienta
se pak už vě nu jeme jen praktickému nastavení půjčky a podpisu smlouvy. Doložení
příjmů ani ručitele nevyžadujeme. K vyřízení půjčky stačí jeden doklad totožnosti.
Automatickou součástí úvěrové smlouvy je i pojištění schopnosti splácet.

Co si máme pod pojmem „předschválená půjčka“ představit?
Aktivně, ale velmi obezřetně pracujeme s informacemi, které nám dávají sami
klienti – svým chováním, prací s penězi, službami, které u nás využívají. Díky těmto
informacím spolu s kritérii, která uplatňujeme při schvalování půjček, už dokáže -
me stanovit aktuální výši maximální možné půjčky pro konkrét ního klienta.

Kolik peněz tímto způsobem klientům půjčíte?
Výše předschválené půjčky se může pohybovat od 30 000 do 500 000 Kč.
Každému klientovi doporučíme půjčku nejlépe odpo vídající jeho možnostem. Sám
klient si pak výši půjčky může upravit, stejně jako si zvolí dobu splatnosti a výši
splátek, tak aby vše co nejlépe vyhovovalo jeho potřebám.

Je pravda, že nyní Česká spořitelna každý den zaplatí celou půjčku za jednoho
klienta?
Ano! Akce platí do 31. 12. 2010 a výherce bude každý den vybrán na základě
tipovací soutěže. Více informací všem klientům rádi poskytnou poradci v naší
pobočce Bílina, Želivského 52/3, tel.: 417 824 888,
417 823 136, 417 554 186. Detailní soutěžní pravidla
jsou k dispozici také na www.csas.cz/soutezpujcky.

 

Skvělý  humor Woodyho Allena  si 
mohli  vychutnat  návštěvníci  di-
vadla  12.  října.  Do  Bíliny  přijelo 
Divadlo  na  Jezerce  představit  hru 
Zahraj  to  znovu,  Same,  v  níž  se 
promítá  typický  Allenův  humor 
navíc obohacený o projekce z jeho 
známého filmu Casablanca.
Hlavní postavou je Allan Felix, 
kterého potkává nepříjemná  život-
ní situace. Opustila ho manželka a 
on  se  usilovně,  ale  neúspěšně  po-
kouší navázat vztah s jinou ženou. 
Jeho nešikovnost a neschopnost 

dát dohromady kloudnou větu však 
vyznívají spíše komicky než přitaž-
livě.  Na  pomoc  mu  tedy  přichází 
manželský  pár  Dick  a  Linda. Ale 
jejich rady „ničí“ Felixova iluzorní 
postava Humphrey Bogart z  filmu 
Casablanca, kterou si sám vytvořil.
Kromě komediálních prvků nechy-
bí hře, v níž se představili například 
Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová 
či  Zdeněk  Hruška,  také  hlubo-
ké  sondy  do  partnerského  soužití 
a  vtipně  podané  úvahy  o  smyslu 
života.  JaK

splátek, tak aby vše co nejlépe vyhovovalo jeho potřebám.

Je pravda, že nyní Česká spořitelna každý den zaplatí celou půjčku za jednoho
klienta?
Ano! Akce platí do 31. 12. 2010 a výherce bude každý den vybrán na základě
tipovací soutěže. Více informací všem klientům rádi poskytnou poradci v naší
pobočce 
417 823 136, 417 554 186. Detailní soutěžní pravidla
jsou k dispozici také na www.csas.cz/soutezpujcky.

velká výzva 
v knihovně

V knihovně probíhá do kon-
ce roku výstava s názvem 
Velká výzva.

Je součástí stejnojmenné kam-
paně, která si klade za cíl snížit 
český  příspěvek  k  uhlíkovým 
emisím, závislost na dovozu 
surovin  i  enormní  účty,  jež 
podniky a domácnosti platí za 
energii.  Součástí  je  také  dis-
tribuce  ekoletáčků  s  tématem 
obnovitelných  zdrojů  energie 
o d p a d o v é 
problemati-
ky, lokální 
produkce po-
travin apod.

ekoletáčků s tématem
zdrojů energie

Sam to zahrál znovu

inzerce 1910/Bz
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO 
30. listopad – 19 hodin

Marc Camoletti:
MILÁČEK ANNA

Divadlo Palace Theatre Praha
Světově proslulá komedie o tom, 
že není šikovné přivést si domů 

milence právě, když má váš 
manžel v ložnici svou přítelkyni. 

Ještě, že je tu služka Anna. 
Hrají: Martina Hudečková, 

David Prachař, Linda Rybová, 
Saša Rašilov, Vanda Hybnerová, 

režie: Zdeněk Tyc.
Vstupné: 280, 230, 180 Kč

2. prosinec – 19 hodin
Jon Fosse: JMÉNO

Divadlo Pražské konzervatoře – 
6. ročník

Máte jedinečnou šanci vidět 
budoucí herecké hvězdy v jejich 

začátečnických letech.
To dítě se musí nějak jmenovat 
aneb mlčení o rodinném štěstí 

ve vichru norského fjordu.
Hrají: Monika Timková, 

Klára Vajshaplová, Michaela 
Doubravová, Martin Donutil, 

Marek Helma
Vstupné: 50 Kč; studenti, senioři 

30 Kč; abonenti zdarma
3. prosinec – 8.30 a 10 hodin
HVĚZDIČKA BETLÉMSKÁ

Hudební divadlo dětem
Hradec Králové

Vánoční pohádkový koncert pro 
školky, školy i veřejnost.

Vstupné:  60 Kč
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

26. listopad – 18 hodin
DEN SPORTOVCŮ

Tradiční vyhlášení nejlepších 
sportovců města Bíliny. 

Hosty gala večera budou 
překážkář PETR SVOBODA, 

trenér teplických fotbalistů 
JIŘÍ PLÍŠEK a mistr světa v 

kulturistice MARTIN KASAL. 
Celým večerem bude provázet 

ROBERT NAVARO, který 
také vystoupí s žonglérskou 
a bublinkovou show. K tanci 
a poslechu bude hrát kapela 

BROKY FRANTIŠKA 
KANEČKA. 

Vstupné pro veřejnost: 50 Kč
KINO HVĚZDA

26. 11. – 18 a 20 hodin
ROMÁN PRO MUŽE

ČR/Komedie. České znění.
Vstupné: 60 Kč 100 minut

3. a 4. 12. – 19 hodin
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE

USA/Sci-fi thriller. České titulky.
Vstupné: 70 Kč 97 minut

9. 12. – 19 hodin
TAJEMSTVÍ MUMIE

Francie/Fantazy dobrodružné. 
České titulky.

Vstupné: 75 Kč 107 minut
10. a 11. 12 – 19 hodin

HABERMANNŮV MLÝN
ČR/ Drama. České znění.
Vstupné: 60 Kč 104 minut

TIPy DO KINA

Změna otevírací doby ve výstavní síni U Kostela
otevřeno vždy:

Úterý – sobota: 10.00 – 12.00 a 12,30 – 16,00 
neděle a pondělí: zavřeno 

KNIŽNÍ TIPy
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

POSPÍCHAL Vladimír, 1956 – Inverze
Román vychází z dětských zážitků autora, který žil v jedné se 
zanikajících severočeských obcí v období pohnutých šedesá-
tých let. Ve dvou dějových rovinách se střídají vzpomínkové 
pasáže se scénami líčícími vypravěčovo bloudění opuštěným 
rodným domem, který má být zanedlouho zbourán, a v těchto 
vzájemně se doplňujících pásmech se v celé pestré škále stří-
dají vypravěčské přístupy od ironicky zlehčujícího přes lyricky 
teskný až k hororově děsivému. Próza má všechny předpokla-
dy k tomu, aby vtáhla čtenáře do příběhu s takovou přesvědči-
vostí, že nepřestane číst, dokud nebude na samém konci.

LITERATURA PRO DĚTI
ŠRUT Pavel, 1940

Lichožrouti se vracejí. 2.
Kniha nás zavede do tajemného světa lichožroutů - tvorů, kte-
ří žijí v našich domácnostech a živí se ponožkami...

TOMSOVÁ Kamila
Ewa. Příběh (ne)obyčejné hvězdy 

Kniha je věnována jedné z nejvýraznějších českých zpěvaček 
Ewě Farné. Autorka v ní líčí Ewiny první krůčky v muzice, 
vstup do velkého světa showbyznysu i její úspěchy korunova-
né cenou Anděl za rok 2009.

Román pro muže

Román pro muže vypráví 
příběh tří sourozenců – Cy-
rila, Bruna a Anety. Pevné 
pouto, které se mezi nimi 
utvořilo po tragické smrti 
rodičů, kdy starost o výcho-
vu mladšího bratra a sestry 
převzal výrazně starší Cyril, 
prochází zvláštní zkouškou. 
Sourozenci odjíždějí na tra-
diční výlet do hor v zádech 
se stínem neodvratně se 
blížící Brunovy smrti. Výlet, 
který má být jakousi cestou 
posledních splněných přání 
– včetně tajných erotických 
fantazií, se však mění v tra-
gikomickou konfrontaci zá-
kladních hodnot a životních 
postojů.

Podle scénáře a literární-
ho bestselleru Román pro 
muže, nejprodávanějšího 
českého spisovatele Micha-
la Viewegha, vzniká další 
z adaptací jeho románů. 
Filmy podle Vieweghových 
předloh patří již řadu let k 
divácky nejúspěšnějším ti-
tulům. První adaptaci jeho 
knihy Báječná léta pod psa 
natočil již před třinácti lety 
režisér Petr Nikolaev. Násle-
dovaly Výchova dívek v Če-
chách (r. Petr Koliha, 1997), 

Román pro ženy (r. Filip 
Renč, 2005), Účastníci zá-
jezdu (r. Jiří Vejdělek, 2006) 
a Nestyda (r. Jan Hřebejk, 
2008). Film Báječná léta pod 
psa byl nejnavštěvovanějším 
českým filmem roku 1997. 
Román pro ženy vidělo přes 
600 tisíc diváků a film získal 
Českého lva pro divácky 
nejúspěšnější snímek roku 
2005. Film Účastníci zájez-
du se stal s téměř 800 tisíci 
diváky nejnavštěvovanějším 
filmem roku 2006 v ČR. 
Podle knihy Povídky o man-
želství a o sexu natočil Jan 
Hřebejk komedii Nestyda, 
kterou v kinech vidělo na půl 
milionu diváků.

Resident Evil: 
Afterlife

Čtvrtá filmová adaptace pod-
le stejnojmenné hry od firmy 
Capcom. Jde, jak už název 
napovídá, o svět po apokalyp-
se. T- virus už zpustošil celý 
svět a přeměnil lidi na zombie. 
Alice pokračuje a snaží se 
nalezené přeživší dovést do 
bezpečí. Pomoci se jí rozhod-
ne i starý přítel. Vyrážejí do 
Los Angeles, které jak záhy 
zjistí, je plné zombie. Čeká je 
boj o přežití v pasti způsobené 
společností Umbrella. 

Tajemství mumie

Píše se rok 1912 a mladá 
šarmantní reportérka Adèle 
Blanc-Sec je ochotna uči-
nit vše, aby dosáhla svých 
cílů. Neohroženě se vrhá do 
boje s podvodníky, šílenými 
vědci, ale i zkorumpovanými 
politiky. Ve chvíli, kdy Paříž 
ohrožuje 136 milionů let 
starý ptakoještěr, je to právě 
ona, kdo přispěchá městu 
světel a jeho obyvatelům na 
pomoc. 

Habermannův 
mlýn

Legendární režisér Juraj 
Herz se rozhodl otevřít jednu 
z nejkontroverznějších kapi-
tol českých dějin, poválečný 
odsun Němců, při němž se 
spravedlivý hněv často mísil s 
těmi nejnižšími pudy a spolu 
vytvářely nesmazatelnou kr-
vavou stopu. Jednou z obětí 
dějin psaných vítězi měl být i 
německý průmyslník Haber-
mann, který žil s rodinou na 

severní Moravě. Okolnosti 
jeho konce zůstávají dodnes 
nejasné. Filmový příběh 
se jeho životním osudem 
pouze volně inspiroval, ale 
paradoxy nejšílenějších let 
dvacátého století prezentuje 
hrůzně dokonale.

Život před válkou v pohraničí 
nebyl dvakrát idylický. Doba 
si žádala, abyste se přiklonili 
na jednu či druhou stranu 
a  jen ti nejsilnější dokázali 
zůstat nad věcí. Patřil k nim 
bohatý podnikatel August Ha-
bermann (Mark Waschke), 
který bez předsudků dával 
práci Čechům i Němcům, 
a jeho nejbližší přítel Březina 
(Karel Roden). Po začleně-
ní Sudet do Třetí říše tlak 
ještě zesílí, na tomto místě 
personifikovaný esesákem 
Koslowskim (Ben Becker). 
Habermann i přesto dál vy-
tváří pro své české zaměst-
nance ochranný štít a odmítá 
se plně podvolit „mateřské“ 
ideologii. Jenže šílená doba 
nakonec dostihne i jeho. Při 
volbě ze dvou možností, 
z nichž ani jedna není dob-
rá, učiní rozhodnutí, které 
se stane záminkou k tomu, 
aby se bezprostředně po 
válce stal hlavním cílem na 
seznamu „českých vlasten-
ců“, z nichž většinu tvoří jeho 
bývalí chráněnci. Samozva-
ným soudcům a katům jde 
ale spíš o jeho majetek než 
o spravedlnost. Dokáže před 
nimi Habermann zachránit 
alespoň ženu a dítě?
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Gymnazisté a středoškolští 
studenti v celé České repub-
lice si mohli vyzkoušet nově 
připravovanou státní ma-
turitu. V říjnu proběhla její 
generálka na jarní ostrou 
verzi.

Bílinské gymnázium  ji  technicky 
zvládlo dobře:  „Z hlediska  logis-
tiky  splnila  očekávání  a myslím, 
že ačkoliv je tento model maturity 
překombinovaný a zbytečně kom-
plikovaný,  funguje  a  gymnázium 

je připraveno na jeho ostré spuště-
ní,“ řekl ředitel Podkrušnohorské-
ho  gymnázia Karel Vacek,  dodal 
však také kritickým tónem, „Je to 
doprovázeno  mnohdy  zbytečnou 
spoustou administrativy a pro uči-
tele  je  to  zátěž, kterou  jim nikdo 
nezaplatí.  Školství  předpokládá, 
že  se  spousta  věcí  udělá  zadar-
mo.“
Také, co se týče výsledků, neved-
lo si bílinské gymnázium špatně. 
Průměrný počet dosažených pro-
cent byl z češtiny 65, přičemž mi-

nimum pro složení zkoušky bylo 
45.  Všichni  studenti  si  vybrali 
vyšší  obtížnost.  Z  angličtiny  na 
vyšší úrovni dosáhl průměrný po-
čet dosažených procent  téměř 58 
a na nižší úrovni skoro 66. Z něm-
činy to bylo 77,4 na nižší úrovni 
a  50,8  na  vyšší.  Z  obou  jazyků 
bylo minimum 40 %. Žáci,  kteří 
si  vybrali  matematiku,  uspěli  na 
nižší úrovni na 75 %, vyšší si ne-
vybral  nikdo. Minimum  bylo  33 
%. „Výsledky jsou slušné. Někdo 
sice  propadl,  ale  celkově  prošla 

škola dobře,“ zhodnotil ředitel.
V  celé  České  republice  neuspěla 
třetina studentů a Ústecký kraj pa-
tří mezi tři kraje, které v generálce 
dopadly nejhůře. Předčil ho pouze 
Karlovarský  kraj,  třetí  následuje 
Moravskoslezský  kraj.  Naopak 
nejlépe dopadl Kraj Vysočina, Ji-
hočeský  kraj  a  Pardubický  kraj. 
Nejen podle regionů byl sestaven 
žebříček. Nejlépe dopadly veřejné 
školy, za nimi se umístily školy 
církevní  a  na  posledním  místě 
skončily školy soukromé.  JaK

Občanské sdružení Bílina 2006 začalo od října setávání, ze kterého 
by chtělo udělat tradici. Jmenuje se Setkání u Křídla a principem 
je povídání s lidmi, které mají něco společného s Podkrušnohořím, 
ať už se tu narodili, nebo pro něj něco zajímavého udělali. Prvním 
hostem v klubovně ZUŠ na náměstí byl v říjnu Vladimír Kořen, 
redaktor České televize a rodák z Teplic.

KULTURNÍ CENTRUM KASKÁDA ZVE:
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
PROgRAM: 

Digitální kino
14.00

MOST DO ZEMĚ TERABITHIA
USA/Dobrodružný. Rodinný. Český 
dabing. Jess a Leslie vytvoří imagi-
nární království Terabithia, plný kou-
zelných bytostí, v kterém se stanou 
králem a královnou. Hrají: Josh Hut-
cherson, Anna Sophia Robb, Robert 
Patrick... (90 minut, MP)
Vstupné: 10 Kč

Mírové náměstí
15.15

ZAHÁJENÍ + FANFÁRy
(studenti teplické konzervatoře)

15.30
ŠRUM ŠRUM

(staropražské písně)

16.00
ČERTOVSKy POPLETENÉ VÁNOCE

soutěžně zábavný dětský pořad
16.45

FANFÁRy
(studenti teplické konzervatoře)

17.00
VÁNOCE S ČERTÍKEM FERDOU

dětský blok plný zábavy
17.45

FANFÁRy
(studenti teplické konzervatoře)

18.00
VySTOUPENÍ JIŘÍHO ZONygy

18.30
FANFÁRy Z RADNIČNÍ VĚŽĚ 
+ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 

STROMU + OHŇOSTROJ
Večerem bude provázet Jiří Kraus (člen 
uměleckého souboru divadla v Mostě).

Kostel sv. Petra a Pavla 
17.15

gOSPEL TIME Zuzany Stirské
skvělá, rytmická a životem nabitá

muzika založená na sborovém zpěvu.
Vstupné: 30 Kč

Výstavní síň U Kostela 
14.00 – 18.00

ŽELEZNICE OČIMA
SBĚRATELŮ A MODELÁŘŮ 

Výstava modelové železnice KŽM Molda-
váček, modelů vláčků, fotografií a předmě-

tů bílinských sběratelů. Vstupné: 10 Kč

galerie pod Věží 
14.00 – 18.00

JIŘÍ ČÁP – STRUKTURy
Výstava fotografií teplického fotografa 

Jiřího Čápa. Vstupné zdarma

Generálka státních maturit úspěšná

Vladimír Kořen: Bořeň je jedinečná botanická zahrada

Vyprávění  začal  od  začátku  své 
kariéry, když na gymnáziu proží-
val rok 1989, který se pro něj stal 
symbolem nebát se ozvat. Zároveň 
psal  v  rámci  studia  články,  proto 
se rozhodl pro studium žurnalisti-
ky a posléze se dostal do televize.
Vladimír  Kořen  je  v  poslední 
době  však  známý  spíše  z  pořadu 
Zázraky přírody či několikaminu-
tovky  Tajemství  vody.  „Pracoval 
jsem  nejdříve  ve  zpravodajství  a 
publicistice jako editor nebo ve-
doucí vydání, až postupně jsem si 
vybral, co mě baví. Příroda a věda 
je moje srdeční záležitost,“ popsal 
Vladimír Kořen. Principem mode-
rátora je pak podle něj přitáhnout 

lidi k zajímavým věcem a šířit in-
formace.
Přírodě pak byla věnována značná 
část  besedy.  Obzvláště  vyzdvihl 
Bořeň  jako  jedinečnou  sbírku  je-
dinečných  rostlin:  „Na  Bílině  je 
z přírody mimořádný Bořeň. Je to 
obrovská botanická zahrada, kde 
se nacházejí jedinečné druhy hor-
ských květin jako například hvěz-
dice andská,“ popsal.
Mluvil  také  o  tom,  že  v  přírodě 
je  důležitá  diverzita,  že  i  mrtvý 
strom  je  pro  přírodu  velkou  pří-
ležitostí  a  vyjádřil  i  svůj  názor 
na  rekultivaci:  „Rekultivací  se 
může udělat krásná krajina, upra-
ví  se,  postaví  se  na  ní  například 

různé  areály. Ale  je  potřeba  ale-
spoň část nechat  i  samovolnému 
vývoji, aby se  tam usadila různá 
zvířata  a  rostliny,  která  krajina 
naváže.“

Povídání  bylo  zpestřeno  i  něko-
lika  vystoupeními  učitelů  ZUŠ. 
Setkání bylo zajímavé, různorodé 
i zábavné a bylo příjemným pose-
zením se známou osobností.  JaK

Vladimír Kořen besedoval v Bílině
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Schválila:
■ Výjimku z místa konání dle 
obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 
k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku (pyrotechnické 
efekty a ohňostroje) na veřejných 
prostranstvích na akci Rozsvícení 
vánočního stromu. Ohňostroj pro-
běhne dne 27.11.2010 v cca 18.30 
hod na Mírovém náměstí. 
■ Záměru výpůjčky pavilonu č. 5 
v  bývalé  ZŠ  Teplické  Předměstí 
na dobu určitou, od 1. 1. 2011 do 
31. 12. 2011. 
■ Konání schůze rady města dne 
29. 11. a 8.12. 2010. 

Rozhodla:
■ Vypsat  výběrové  řízení  na  za-
kázku malého rozsahu dle směrni-
ce č. 04/2007 pro akci Domu dětí 
a mládeže: „Autobusová doprava 
DDM v roce 2011“. 
■ Vypsat  výběrové  řízení  na  ve-
řejnou  zakázku  malého  rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007, na akce:

a)  Provádění  elektroinstalačních 
prací  a  revizí  elektroinstalač-
ních zařízení dle pokynů

b)  Provádění zednických a obklá-
dačských prací dle pokynů

c)  Provádění  truhlářských  prací 
dle pokynů

d)  Provádění  čištění,  prohlídky 
a opravy kanalizace dle pokynů

e)  Provádění  vodoinstalačních 
prací  vč.  oprav  domovní  ka-

nalizace dle pokynů
f)  Provádění  topenářských  prací 
dle pokynů

g)  Provádění podlahářských prací 
dle pokynů

h)  Provádění  kominických  prací 
včetně  pravidelných  revizí  dle 
pokynů

i)  Provádění  klempířských  a  po-
krývačských prací dle pokynů

j)  Provádění  plynoinstalačních 
prací  včetně  revizí  odběrného 
plynového zařízení dle pokynů

k)  Přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2010.

■ Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu a to jako specializovanou 
dle  směrnice  č.  04/2007,  č.  VIII 
odst. 5 na akci:
•  „Výměna kotle v kotelně plavec-
ké  haly  v  Bílině“,  firmě  PORT 
teplená technika, s. r. o., 

•  „Dodávka a montáž komunikač-
ního  zařízení  v  LDN-R“,  firmě 
DATACOM  Systems,  s.  r.  o., 
Valašské Meziříčí

■ Nejvýhodnější  nabídkou  za-
kázky malého rozsahu dle směr-
nice č. 04/2007 na akci „Oprava 
chodníku  ulice  Litoměřická  – 
levá  strana,  Bílina“  je  nabídka 
firmy  Petr Arpáš,  s.  r.  o.,  Bíli-
na.  

Vzala na vědomí:
■ Výpověď z nájemní smlouvy 
paní  Martinou  Uldrychovou  z 
pronájmu nebytových prostor, 
Mírové  nám.  č.  87  –  prodejna 
knihkupectví, dohodou k datu 
31.  1.  2011.  Nebytový  prostor 
bude  zveřejněn  k  dalšímu  pro-
nájmu  za  cenu  dle  Směrnice 
MěÚ. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

S úplným zněním usnesení  se 
lze  seznámit  na  úřední  desce 
MěÚ Bílina  nebo  v  sekretari-
átu  starosty města  a  dále  i  na 
webových  stránkách  města 
(www.bilina.cz)

Rada města Bíliny na 22. schůzi konané v mimořádném 
termínu dne 16. listopadu 2010 mimo jiné:

V rámci vyhlášeného preventivního programu Ústeckého kraje zís-
kala naše škola finanční částku 16 000 Kč na zajištění  projektu Stop 
kouření!! Našim cílem je ve spolupráci s odborníky nabídnout žákům 
dostatek kvalitních informací z různých zdrojů a pracovat  na změně  
jejich postojů k závislosti a k užívání legálních drog, zejména ke kou-
ření, které se často stává spouštěčem dalších nežádoucích jevů. 

Projekt Stop kouření!! na ZŠ lidická

V rámci tohoto projektu se na naší 
škole uskuteční interaktivní progra-
my „Típni svou cigaretu“, které jsou  
zajištěny lektory České koalice proti 
tabáku a na ně pak navážeme  pro-
gramy zaměřené na prevenci užívá-
ní alkoholu a dalších drog ve spolu-
práci s KC Most,  Most k naději o.s.
Kromě  setkávání  s  odborníky  jsou 
pro žáky připravené i další  aktivity  
-  výtvarná soutěž ,   třídní a školní 
kolo  Stop  závislosti    a  celoroční 
práce s pracovními  sešity  „Unplug-
ged“  a Vím, co chci?!
Není to první preventivní projekt, 
který  na  naší  škole  uskutečňujeme. 

Dlouhodobě  se  nám  daří    získávat  
příspěvky  v  rámci  preventivních 
programů Ústeckého kraje a také ve 
spolupráci s městem Bílina. Otázku 
prevence považujeme za velmi dů-
ležitou,  protože  návyk  na  kouření 
u dětí na sebe nabaluje pozdější mno-
hem vážnější komplikace. Výsledky 
preventivních programů ukazují, že 
tyto aktivity mají svůj smysl. Důleži-
té je také poskytnout žákům dostatek 
volnočasových  aktivit  a  jsme  rádi, 
že se nám to ve spolupráci s městem 
Bílina v rámci programu na podporu 
sociálního začleňování daří.

Marie Sechovcová, ZŠ Lidická
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Na prvním místě bude po podzimu přezimovat v 1.A třídě FK Bílina a může dále snít o návratu 
do krajského přeboru. Ale díky remíze s předposledním SK Kopisty, se náskok snížil na dva body. 
V posledních třech zápasech s mužstvy z konce tabulky, získala pouhé čtyři body. Proto jsou v Bílině 
rádi, že fotbalový podzim skončil.

Martina Tuháčková ve spolupráci  
s RSZ Bílina s.r.o. pořádají

ANDĚLSKÉ
HRÁTKY
PLAVECKÁ HALA BÍLINA

neděle 5. 12. 2010
15.00 – 17.00 hodin

Andělské soutěže 
o nebeské ceny spojené 
s nadpozemským 
tancem…

Běžné 
vstupné 
do plavecké 
haly a jako 
bonus:
zábava, 
tanec, 
soutěže, 
drobné 
dárky a dobrá 
nálada nejen 
personálu

FK Bílina – SK Kopisty 2:2 (1:1)
Hrálo se na umělé  trávě a za  sil-
ného  větru.  Ten  v  prvním  polo-
čase  tlačil  dopředu  hosty.  Úvod 
patřil  tradičně  domácím  a  první 
střelu  vyslal  na  branku Bari. Ale 
postupně  se  jednalo  o  neplodnou 
převahu, kdy hosté využívali kaž-
dé  příležitosti  k  rychlému  útoku. 
V  21.minutě  zachraňoval  Pohl. 
Neuběhla ještě půl hodina a hosté 
mohli vést. Lovíšek vysunul Fiše-
ra,  ale  ten místo  střely  přihrával. 
Bílina se dočkala po rohu Pavlíč-
ka,  kdy  Augusta  hlavou  vstřelil 
branku.  Potom  měl  šanci  Hasal, 
ale kopal se  jen roh. Vedle střílel 
Žemba, hostující Zaspal pálil nad. 
Netrvalo dlouho a Zaspal si střelu 
zopakoval, když s přispěním větru 
zavěsil z 20 metrů k  tyči. V   po-
slední  minutě  po  rohu  Pavlíčka 
hlavičkoval Augusta,  ale  brankař 
hostů Salač bravurně vyrazil. Do 
druhého poločasu překvapivě ne-
nastoupil  Levý. Úvod  patřil  opět 

domácím.  V  55.  minutě  kopal 
Pavlíček  trestný  kop  a  Augusta 
doklepl  míč  do  branky.  Potom 
zatáhl  míč  po  levé  straně  Milo, 
přihrál před branku a Augusta míč 
netrefil. Přišla 68.minuta, nejdříve 
vypálil z pravé strany Fišer a Pohl 
míč chytil. Po rozehrání a po chy-
bě ve  středu hřiště dostal míč do 
uličky opět Fišer a tentokrát nedal 
Pohlovi  šanci. Potom  ještě ukva-
peně  střílel  nad  domácí Augusta 
a  Bílina  úplně  vypadla  z  tempa. 
Řada  nepřesných  přihrávek  ve 
středu  hřiště,  kdy  hráči  honili 
sami sebe, a každý útok hostů byl 
nebezpečný. Přesto mohli domácí 
rozhodnout.  V  88.minutě  dostal 
míč za obranu Gutsch, ale na de-
sítce  nevystřelil…  „Šance  byly 
na obou stranách, nám se bohužel 
nedařilo branky vstřelit. Nakonec 
jsme rádi za bod. Ve druhém po-
ločase  byla  naše  hra  rozháraná, 
nebyly  dvě  přihrávky  za  sebou, 

z toho hosté těžili při ohrožování 
naší  branky,“  byl  z  výkonu  Bí-
liny  rozčarovaný  její  prezident 
Petr Procházka. Na otázku, co do 
jarní  části,  odpověděl:  „Ve  dru-
hé části podzimu se z naší strany 
ztratila  lehkost,  cítíme,  že  her-
ní  projev  není  ono.  Uvažujeme 
o  posílení  týmu  a  samozřejmě  je 
cílem postup do krajského přebo-
ru. Budeme chtít posílit v záložní 
řadě  a  v  útoku.  Útočníci  nedali 
branku již řadu kol, branky padají 
z nohou nebo hlaviček záložníků 
a obránců.“  Oldřich Bubeníček

Branky: 31. a 55. Augusta – 43. Zaspal, 
68. Fišer, ŽK: 0 – 3, Diváci: 120
Rozhodčí: Kyncl – Černý, Svoboda
Bílina: Pohl – Žemba, Karel, Hasal, Mergl 
– Filo (76. Čula), Pavlíček, Augusta, Levý 
(46. Gutsch) – Milo, Bari (62. Hronek)
Trenér: Josef Tichý
Asistenti: Bedřich Hulínský, Jaroslav 
Kovačka
Vedoucí mužstva: Luboš Macek

Outdoorové sporty jsou plné adrenalinu. Foto: Václav Weber

Minulý týden se uskutečnil již 8. ročník Mezinárodního festi-
valu outdoorových filmů. Festival filmů nejen o adrenalino-
vém sportu hostila Bílina již třetím rokem. Netradiční doku-
mentární snímky, natočené samotnými aktéry - nejen sportov-
ci, které putují po celé České republice a mají u návštěvníků 
velký ohlas.

outdoorové filmy opět v Bílině

Digitální kino v Bílině, kde pro-
bíhaly cca dvouhodinové večer-
ní projekce skoro po celý týden, 
navštívilo  cca  260  lidí.  Diváci 
mohli využít i doprovodný pro-
gram  v  podobě  výstavy  foto-
grafií  Jiřího Reissiga  s  názvem 
NEPÁL.  V  pátek  12.listopadu 

od  17,00  hodin  se  uskutečnila 
beseda polárníka a cestovatele 
Václava  Sůry.  Povídání  o  ne-
tradiční,  ale  velmi  zajímavé 
cestě  po  zamrzlém  jezeře  bylo 
doplněné  fotografiemi  a  doku-
mentem  Václava  Sůry  a  Pavla 
Blažka.  Petra Běhálková

Součástí festivalu byla 
i výstava Jiřího Reissiga 

s názvem Nepál.
Foto: Václav Weber
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25. listopadu 2010

V sobotu 6.11. 2010 
proběhlo v pražské 
sportovní hale Slavie 
mistrovství České re-
publiky karate JKA 
a mezi nominovanými 
závodníky byli i zástup-
ci Shotokan karate do 
Masopust Bílina.

Vzhledem k dosavadní 
úspěšné  sezoně,  odjíž-
děli  bílinští  karatisté 
na letošní mistrovství 
s  očekáváním  dob-
rých  výsledků.  Sou-
těž  začala  kategorii 
seniorů,  ve  které 
bylo hned několik 
želízek.  Zejmé-
na Jarmila Ma-
sopustová, Da-
niel  Engler  a  dále 
pak nasazený kata tým. 
A  byl  to  právě  tým  ve 
složení  Hampejs-Chlad-
ný-Engler,  který  získal 
první medaili, a to hned 
stříbrnou.  Dan  Engler 
pak ještě nastoupil v kata 
individual, a také v ku-
mite.  V  kumite  předvedl 
kvalitní výkon, a tak si po 
zásluze odnesl bronzovou 
medaili.  Jarmila  Maso-
pustová tentokrát mezi 
seniorkami na medaile 
nedosáhla, ale vzhledem 
ke konkurenci je 5. místo 
v kata a 6. místo v kumite úspěch. 
Náladu si  však spravila mezi juni-
orkami, kde získala stříbro a bronz, 
a  tím  také vítězství v kombinaci. 
V kategorii mladších žákyň zastu-

povala bílinský klub Daniela 
Zálešáková.  Nevedla  si  roz-
hodně špatně a ve své silnější 
disciplíně,  kterou  je  kumite, 
vybojovala  krásné  třetí 

místo. Další  třetí místo 
přidal David Charvát 
v  kata mladší  žáci. 

Mezi mladšími 
dorostenci byl 
úspěšný  Anto-
nín Jenč, a  to 
i  přes  boles-
tivé  zranění 
r a m e n e . 
Své kvali-
ty  předve-
dl v obou 
kategoriích, 

když zejména v kumite 
to byl vzhledem k pře-
máhané bolesti v pravdě 
hrdinský  výkon.  Dvě 
třetí místa jsou tedy jistě 
zasloužená.  Svou  prv-
ní individuální medaili 
z mistrovství republi-
ky si odvezl také Filip 
Schäfer,  když  v  kata 
starších  žáků  obsadil 
třetí místo. Další medai-
le pak ještě přidaly jed-
notlivé kata týmy, a tak 
se celkový počet zastavil 
na  čísle  12.  Přestože  se 
letos  nepodařilo  získat 
žádný  z  mistrovských 
titulů,  vyjádřil  hlavní 
trenér Roman Masopust 

spokojenost s vystoupením svých 
svěřenců. Výprava  se  tedy  nako-
nec domů vrátila se čtyřmi stříbr-
nými a osmi bronzovými medaile-
mi.   Václav Hampejs

Po letní prázdninové přestávce vyjeli karatisté bílinského Shoto-
kan karate do Masopust na druhé kolo Národního poháru kara-
te JKA, které se konalo 9. 10. 2010 v Českém Krumlově.

Mladé krasobruslařky se představí na závodech v Bílině. V sobotu 
27. listopadu pořádá oddíl krasobruslení z HC Draci Bílina čtvrtý 
ročník celostátního závodu Podkrušnohorský pohár.

o Podkrušnohorský pohár v Bílině

Koná se na zimním stadionu 
a představí se na něm malé slečny 
od čtyř do dvanácti let a v kategorii 
juniorek i patnácti- či šestnáctiletá 

děvčata. Pohár bude  trvat  plných 
dvanáct  hodin,  než  vzejdou  vítě-
zové. Přijďte se podívat na umění 
mladých dívek na ledě, bude na co 
se dívat. Vstupné se nevybírá.
Hlavními sponzory jsou SD – 
1.  strojírenská,  nábytek  Paul 
a město Bílina. Mezi  další  spon-
zory patří TRANS EXPERT s.r.o., 
Signum  -  Jiří  Řežábek, Kolmano-
vá Kamila – www.krasopotreby.cz 
a Hospůdka na Zimáku.

Horní řada zleva: Nicole Křehlová, 
Eva Kozáková, Vanessa Paulová, 
Valérie Vondráčková, Natálie 
Vondráčková, Marie Švarcová 
a Eliška Hladíčková Spodní 
řada zleva: Klára Pechanová, 
Alexandra Bezruková, Eleonora 
Koševaja a Dominika Kolmanová

mistrovství České republiky karate JKa

Bílinští karatisté bojovali na jihu Čech

Do sportovní haly se v tento slu-
nečný den sjeli karatisté z celé re-
publiky, aby zde změřili své síly 
v  kategoriích  dorostu,  juniorů  a  
seniorů.  Mezi  závodníky  byla  i 
řada  reprezentantů,  včetně  me-
dailistů  z  letošního  mistrovství 
Evropy, a tak konkurence byla 
silná. Soutěž začala kategoriemi 
seniorů a seniorek, kde měl sice 
bílinský klub své zastoupení, ale 
do  finálových bojů svěřenci  tre-
néra Romana Masopusta  nepro-
mluvili. V juniorech se již bojov-
níkům ze severu dařilo mnohem 
lépe, když Jarmila Masopustová 
obsadila v kata i kumite třetí mís-
to. Daniel  Engler  k  tomu  přidal 
ještě  páté  místo  v  kumite  a  Ja-

kub Jeřábek sedmé místo v kata. 
Jeřábek  pak  ještě  mezi  staršími 
dorostenci  vybojoval  třetí  mís-
to  v  kumite.  Nejúspěšnějším 
závodníkem bílinského oddílu 
byl Antonín  Jenč,  který  nenašel 
přemožitele v kata mladších do-
rostenců. Ke zlaté medaili v kata 
přidal bronz v kumite a prokázal 
tak nejen všestrannost, ale i sluš-
nou  poprázdninovou  formu.  Do 
celkového  hodnocení  přispěly 
i kata týmy mladších dorosten-
ců,  a  to  ziskem  zlaté  a  stříbrné 
medaile. Celkový součet tak pro 
členy Shotokan karate do Maso-
pust Bílina představuje dvě zlaté, 
jednu stříbrnou a čtyři bronzové 
medaile.  Václav Hampejs
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Vpravo Jakub Jeřábek. 
archivní foto




