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HC DRACI BÍLINA OZDOBIL KONEC
HOKEJOVÉ SEZÓNY SÉRIÍ TURNAJŮ

Pro všechny děti bylo velkou 
ctí, že jim ceny předávala le-
genda českého hokeje, olympij-
ský vítěz, mistr světa a držitel 
Stanley Cupu Jiří Šlégr. Ústec-
ký kraj zde reprezentoval zá-
stupce ředitele Krajského úřadu 
Ing. Jaroslav Pikal, Město Bíli-
nu starosta Josef Horáček, za-
stupitel Mgr. Zdeněk Svoboda, 
Ph.D., který akci zároveň mo-
deroval, a zastupitel René Ště-
pánek, viceprezident HC Draci 
Bílina. Ke zdárnému průběhu 
akce přispěla nezištnou pomocí 
i řada rodičů mladých hokejistů 
a jejich trenérů. Za všechny pa-
tří poděkování zejména Tomáši 
Vernerovi a Pavlu Dolanskému. 
Pohár pro vítěze si po fi nálovém 
vítězství nad HC Stadion Tepli-
ce odvezli hráči HC Stadion Li-
toměřice, třetí místo vybojovali 
hráči HC Mariánské Lázně. HC 
Draci Bílina obsadil šesté místo. 

20. března se uskutečnil turnaj 
neregistrovaných mužstev, pře-

14. března proběhl zahajovací 
turnaj hokejové série pro žáky 
třetích tříd. Zúčastnilo se ho 
osm týmů a svou účastí jej pod-
pořila řada významných hostů.

zdívaný po místním obětavém 
pořadateli Miroslavu Slačíkovi 
„Sláča cup“. Jeho moderování se 
ujal zastupitel Oldřich Bubeníček. 
„Náročných“ osm dní, ve kterých 
v Bílině proběhly tři hokejové tur-
naje, završila neděle 21. března, 
kdy se uskutečnil turnaj pátých 
tříd (reportáž v příštím čísle).

Významný díl práce pro spoko-

Společná fotografi e týmů HC Draci Bílina, KLH Chomutov, HC Stadion Litoměřice, HC Mariánské Lázně,
HC Most, HC Rakovník a HC Stadion Teplice, bílinských organizátorů a hostů úvodního turnaje

Slavnostní ceremoniál zahajovacího turnaje, jehož vrcholem bylo pře-
dávání cen. Převzít pohár z rukou Jiřího Šlégra, jednoho z nejúspěš-
nějších hráčů české historie, bylo pro každého z mladých hokejistů 
mimořádným zážitkem

jenost diváků odvedla i obsluha 
na stadiónu či nový sekretář klubu 
Jan Perný. 

Posláním turnajů bylo nejen 
konání samotných utkání, ale také 
nábor nových talentů. Velké podě-
kování náleží všem zúčastněným, 

protože především díky obětavé 
práci podobných nadšenců žije 
naše naděje na další zlatou éru 
českého hokeje. A třeba se v ní 
dočkáme i reprezentanta, který 
prošel líhní HC Draci Bílina.

Zdeněk Rendl ml.

Cesta recitační částí bílinské Bořeňské čarodějnice pro vítěze pokra-
čovala směrem do Teplic. Děti, které se umístily na prvních třech mís-
tech čtyř postupových kategorií, bojovaly 10. března v okresním kole 
v Regionální knihovně v Teplicích.

V něm se bílinští recitátoři opravdu neztratili. V Teplicích reprezen-
tovalo své školy celkem 39 žáků, z toho 14 jich přijelo z Bíliny. V první 
kategorii spíše sbírali zkušenosti, ale pak už doslova dominovali. V dru-
hé obsadil první místo Petr Pavlíček ze ZŠ Aléská a druhé Jiří Šperk ze 
ZŠ Lidická. Prvenství si Bíliňané odvezli i ve zbylých dvou kategoriích. 
Ve třetí zabodoval Ondřej Kvěch z Podkrušnohorského gymnázia Bílina 
a za stejnou školu zvítězila ve čtvrté kategorii Leona Šredlová.

Všichni zmínění tak postoupili do krajského kola, které se uskutečnilo 
minulý víkend Městské knihovně v Lounech, kde Ondřej Kvěch a Petr 
Pavlíček získali čestná uznání. Cesta Bíliňanů tam však bohužel skon-
čila a v následném státním kole nebude mít Bílina zastoupení. I tak si 
mladí reprezentanti kultury města zaslouží velkou gratulaci. 

Jana Karlová

Úspěchy bílinských recitátorůÚspěchy bílinských recitátorů
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Chyceni při činu

Operační středisko Městské 
policie v Bílině bylo v pátek 
krátce před třetí hodinou ranní 
telefonicky upozorněno obča-
nem, že okolo zaparkovaných 
vozidel na jednom bílinském 
sídlišti se podezřelým způso-
bem pohybuje neznámá osoba. 
Hlídka MP která na místo do-
razila, zadržela přímo v násilně 
otevřeném vozidle ženu, která 
se do něho vloupala. Ze strany 
pachatelky, šlo patrně o zoufa-
lý čin, neboť předmětem jejího 
zájmu byla lékárnička, výstraž-
ný trojúhelník a další věci z po-
vinné výbavy vozidla. Strážníci 
provedli širší prohlídku místa 
činu, kde zadrželi další osoby, 
které pachatelka označila za své 
kumpány. Na místě byl případ 
předán přivolané Policii ČR.

Čokoládoví zloději
Při běžné hlídkové činnosti 

v centru města si hlídka MP Bí-
lina všimla podezřelého chování 
dvou mladíků. Oba běželi směrem 
od jednoho z místních supermar-
ketů, přičemž jeden z nich nesl 
kartonovou krabici. Oba výtečníci 
v okamžiku, kdy spatřili strážníky, 
změnili běh ve sprint a pokoušeli 
se zmizet. Hlídka strážníků se roz-

dělila, nadběhla jim a oba zadržela. 
Krabici však během útěku odhodili. 
Šetřením bylo zjištěno, že v krabici 
byly čokolády v hodnotě více než 
dva tisíce korun. Krabici se zbožím 
mezitím náhodný svědek události 
odnesl zpátky na prodejnu. Vzhle-
dem k výši škody byla věc vyřešena 
na místě blokovou pokutou ulože-
nou v maximální možné výši.

Kamerový systém pomohl
usvědčit vandaly

Bylo chvíli před druhou hodi-
nou ranní, když hlídka MP Bílina 

zjistila dvě rozbitá okna u výstav-
ní síně „U kostela“. Na základě 
šetření, které na místě strážníci 
provedli, byli jako možní pachate-
lé vytipováni dva mladíci z Bíliny. 
Následně byl vyhodnocen záznam 
z kamerového systému, který po-
dezření strážníků potvrdil. Při ná-
sledném podání vysvětlení k věci 
se mladíci přiznali k vandalskému 
činu, jehož motiv však zůstal ne-
jasný, protože ani jeden z vandalů 
nedokázal příčinu svého jednání 
vysvětlit. Pachatelé nejenže musí 
způsobenou škodu nahradit, ale 
čeká je i nepříjemná pokuta.

Tři v jednom…
I tak by se s trochou nadsázky 

dala nazvat událost, kterou v úterý 
16. března zaznamenali strážníci 

Městské policie 
v Bílině. Stráž-
níkům se podařilo 
zadržet a Policii ČR 
předat tři celostátně hledané 
osoby. V prvním případě se jed-
nalo o muže, jehož totožnost byla 
strážníkům známa a o kterém 
věděli, že po něm Policie ČR vy-
hlásila pátrání. V druhém případě 
se jednalo o osobu, jejíž popis od-
povídal popisu osoby v celostát-
ním pátrání, přičemž následnou 
kontrolou totožnosti osoby byla 
tato skutečnost potvrzena. Třetí 
zadržení se odehrálo v souvislosti 
s narušováním občanského souži-
tí, kdy hlídka MP Bílina při prová-
dění zákroku zjistila, že muž po-
dezřelý ze spáchání přestupku je 
rovněž v celostátním pátrání.

Z deníku Městské policie Bílina
e 

ilo 
ČR

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 fotografiích 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

Dáreček je kříženec,
štěně, 9 měsíců starý pes, 
dobrý zdravotní stav,
hodný a přátelský.
Vhodný do teplého
domova. Má rád děti,
ostatní pejsky
a je hravý a veselý.

Babča II je kříženka, 9-10 let 
stará fena, v kohoutku cca 
35 cm, dobrý zdravotní stav. 
Vhodná pouze do teplého 
domova jak k mladé rodince, 
tak ke starším lidem.

Skokanka je kříženka 
NO, asi 2,5 roku stará 

fena, velmi živá.
Vhodná k domku se 
zahrádkou a teplou 

boudičkou. Potřebuje 
dostatek pohybu.

Je učenlivá.

Belda je kříženka, štěně,
6-7 měsíců stará, v kohoutku

cca 50 cm, dobrý zdravotní
stav. Vzhledem k velikosti 

doporučujeme k domku
se zahrádkou s teplou

boudičkou a pravidelným
pohybem.

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:

bz-namety@seznam.cz
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Investorem je Jaroslav Třešňák, 
který si na zastupitelstvo města při-
šel pro posvěcení svých záměrů. 
Zastupitelům vysvětlil své plány a ti 
mu k pokračování zbylých etap dali 
souhlas. „Mezi naše zamýšlené plány 
patřilo i odkoupení budovy vlakového 
nádraží, ale tu nám nakonec České 
dráhy neprodají,“ uvedl pan Třešňák 
a na námitku, že novotou zářící cen-
trum bude hyzdit stará budova dodal, 
„s Českými dráhami o tom jednáme. 
Taková budova by skutečně nepůso-
bila dobrým dojmem, proto je naším 
cílem, aby současně s růstem obchod-
ního komplexu byla zrekonstruována 
i budova nádraží.“

Výhodou nového komplexu bude 
vznik většího počtu pracovních míst. 
Interspar jich nabídl 120, zbylé etapy 
jich přinesou přibližně 230: „Realiza-
cí celého záměru se sníží nezaměst-
nanost regionu asi o 350 míst, což je 
podle našeho záměru velice pozitivní 
přínos pro občany a celé město,“ stojí 
ve studii nové obchodní zóny.

Velkou výhradou, která se na zastu-
pitelstvu objevila, bylo hrozící zničení 
menších živnostníků ve městě, proto-
že s novou obchodní zónou se veškerá 
kupní síla přesune tam. Jak pan Třeš-
ňák, tak starosta Josef Horáček tyto 
obavy rozptylovali a nepovažovali 
za relevantní: „Takový je vývoj a ten 

Jednání o jeho případné demolici 
zatím stále probíhají: „Momentál-
ně pasovku posuzujeme z hlediska 
dalšího možného využití. Pokud 
nebude žádné rozumné nové využití 
nalezeno, bude konstrukce postupně 
po etapách demontována a odstra-
něna,“ řekl ředitel strategie a komu-
nikace Severočeských dolů Vladi-
mír Budinský. Už před několika lety 
probíhala jednání, co s nehezkou 
stavbou dělat. Město mělo dokonce 
zájem pasovku odkoupit, ale jednání 
nebyla nakonec dotažena.

Případná demontáž by v budouc-
nosti začala pravděpodobně nejprve 
nad silnicí 1/13. „V letošním roce 
ještě s faktickým odstraňováním 
nepočítáme. Nejprve připravuje-
me průzkumné, projekční práce, 
a následně v dalších letech bychom 
přistoupili k vlastní demontáži a de-
molici,“ popsal perspektivy pasovky 
pan Budinský.

Starosta Josef Horáček doplnil 
plány, které by po odstranění paso-
vého dopravníku následovaly: „Po-
kud dopravník zmizí, budeme na kři-
žovatce pod ním prosazovat kruhový 
objezd.“ Otázka kruhového objezdu 
byla otevřena již také na Ředitelství 

nelze zastavit. Nemůžeme říct, že v Bí-
lině nebude obchodní centrum jenom 
proto, aby nebyli ohroženi menší živ-
nostníci. Pokud obchodní dům nebude 
v Bílině, uvidíte bílinské nakupovat 
v marketu jiného města,“ uvedl sta-
rosta. Konkurenční boj nejde podle 
jeho slov zastavit a ignorovat a lidem 
nelze upírat více nákupních možností 
pod jednou střechou.

Otázkou také bylo odkoupení po-
zemků, které byly předtím investorovi 

Interspar jako obchodní centrum je pro město jenom začátek. První 
etapa velkých plánů. Další dvě etapy budou následovat a obyvatelé 
Bíliny se dočkají ve druhé etapě nákupního centra, které se bude roz-
kládat od Intersparu až k vlakovému nádraží, a ve třetí etapě vyros-
te nové autobusové nádraží, jež bude stát místo pošty. Ta se přesune 
na náměstí do budovy u drogerie. Tam už rekonstrukce probíhá.

Pasovka by postupně mohla 
přestat hyzdit vjezd do měs-
ta od Teplic. Již nepoužívaný 
důlní pasový dopravník, který 
v minulosti sloužil pro trans-
port vytěžené skrývky do vý-
sypky Radovesice, patří Seve-
ročeským dolům.

Po Intersparu bude následovat obchodní zóna

KONEC PASOVKY V BÍLINĚ?

Takto by měla podle představ investora vypadatTakto by měla podle představ investora vypadat
nová obchodní zóna u Intersparunová obchodní zóna u Intersparu

INZERCE 0810/BZ

BÍLINA
LEVNÉ BYTY

nájemní smlouva
 

2+1 Za Chlumem,
balkon, 60 m2, 10. patro, 

odstupné 65 000 Kč
 

3+1 Za Chlumem,
4 balkony, 90 m2, 9. patro, 

odstupné 79 000 Kč
 

Kontakt: 774 951 095

Dům dětí a mlá-
deže Bílina vypisu-
je výběrové řízení 
na získání zakázky 

na uzavření pódia s uzamčením. 
Podmínky výběrového řízení jsou 
následující: jednoduché ovládání, 
maximální zúžení prostoru 40 
centimetrů z každé strany, neroz-
bitnost-odolnost proti jakému-
koliv nárazu a termín realizace 
v květnu 2010.

Do výběrového řízení je možné 
se hlásit jen písemně do 6. dubna 
2010 na adrese: Dům dětí a mlá-
deže Bílina, Havířská 599/10, 
418 01 Bílina. Obálku označte 
heslem tělocvična. Vlasta Vébr

DDM BÍLINA
vyhlašuje výběrové řízení

silnic a dálnic, kde ředitel slíbil vy-
pracování studie na kruhový objezd, 
jako by tam konstrukce bývalé paso-
vé dopravy již nebyla. Silnice 1/13 
patří státu, takže stát, resp. Ředitel-
ství silnic a dálnic by stavbu kru-

hového objezdu také fi nancovalo. 
„Město neovlivní, jestli pasovka 
bude zbourána zítra nebo za rok, ale 
jakmile se tak stane, stavbu čtvrtého 
kruhového objezdu jistě prosadíme,“ 
vyjádřil se starosta. Jana Karlová

Pasový dopravník u výjezdu z Bíliny na Teplice by měl časem zmizetPasový dopravník u výjezdu z Bíliny na Teplice by měl časem zmizet
Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

prodány: „Původní záměr byl jiný, 
proto jsme pozemky prodali, ale pak 
jsme se rozhodli na nich udělat sil-
niční bypass, aby se odlehčilo hlavní 
silnici,“ vysvětloval starosta. Podle 
investora je navíc ve světě běžné, 
že objekty, které nepřímo souvisejí 
s realizovaným záměrem, tj. veřejné 
osvětlení, chodníky, propojovací ko-
munikace atd., se úplatně převádějí 
na město.

Realizace druhé etapy je napláno-
vána již na letošní září. Lidem snad 
přinese zmíněné pracovní příležitosti 
i dostatečné možnosti pro nejrůznější 
nákupy. Jana Karlová

Již několik let přesahuje poptávka ze strany rodičů možnosti dru-
žiny. Zejména rodiče třetích a vyšších ročníků byli nedostatkem 
míst postiženi a toto navýšení má pomoci právě jim: „Iniciativou 
pro navýšení byl především zájem rodičů a také snaha školy při-
jmout více dětí zaměstnaných rodičů a tím zmenšit riziko plynoucí 
z toho, že jsou děti tak nízkého věku ponechány samy sobě, byť 
po nezbytnou dobu,“ vysvětlila ředitelka školy Mgr. Božena Hol-
ková.
Kvůli navýšení se přestěhuje jedna z učeben prvního stupně. Uvol-
něná učebna-herna bude sloužit právě jako nové oddělení školní 
družiny, kterým místnost již kdysi bývala.
Na zmíněnou základní školu chodí celkem 532 žáků, z nichž 340 
navštěvuje první stupeň a 11 přípravný ročník. Navýšení kapacity 
družiny rodiče jistě velmi ocení. Jana Karlová

Družina na ZŠ Aléská přivítá více dětí
Ve školní družině ZŠ Aléská si počínaje novým školním rokem bude 
hrát o 30 dětí více. Z doasavadních 90 žáků se počet zvýší na 120.
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ilustrační foto

Nezamě s tnanos t 
v okrese Teplice stále 
zaznamenává stoupa-
vou tendenci. V únoru 
bylo evidováno celkem 
9233 uchazečů o prá-

ci, tedy o 143 lidí více než v lednu. Meziročně 
stoupl počet nezaměstnaných o 1745 osob. Míra 
nezaměstnanosti vzrostla z 14,21 na 14,44 %. 
Z celkového počtu bylo 4560 nezaměstnaných 

žen, což představuje 49,4 %. Podporu v neza-
městnanosti pobíralo 2490 osob, tj. 27 %.

V únoru stoupl oproti lednu i počet volných 
pracovních míst ze 128 na 133. Pro uchazeče 
se základním vzděláním se jich nabízelo devět, 
pro vyučené bylo k dispozici 58 míst, pro stře-
doškoláky a osoby s vyšším odborným vzdě-
láním měl úřad práce v nabídce 36 míst a pro 
vysokoškoláky 30. Celkově připadalo na jedno 
volné místo téměř 70 zájemců.

Během února se nově evidovalo na úřad prá-
ce 811 lidí, naopak vyřazeno z evidence bylo 
z různých důvodů 668 uchazečů. Jen 397 z nich 
však nastoupilo do pracovního poměru.

V Bílině se počet nezaměstnaných zvýšil 
o 21 na 1647 a míra nezaměstnanosti překročila 
15% hranici. Snížil se počet volných pracov-
ních míst, a to ze 17 na 15. Bílina má po Krup-
ce (15,76 %) druhou nejvyšší nezaměstnanost.

Jana Karlová

NEZAMĚSTNANOST V ÚNORU
Počet uchazečů o práci Míra nezaměstnanosti (%) Počet volných pracovních míst

LEDEN ÚNOR LEDEN ÚNOR LEDEN ÚNOR
Bílina 1626 1647 14,91 15,11 17 15
okres Teplice 9090 9233 14,21 14,44 128 133

Zájem opět převyšoval na-
bídku, o tuto možnost výdělku 
přišlo žádat celkem 80 lidí. Při-
jatí mají jistou osmihodinovou 
pracovní dobu do konce roku. 
Čekají na ně úklidové práce jako 
například zametání, hrabání listí 
nebo další pomoc v zahradnické 
péči. „Pro město je to velmi pří-
nosné, protože díky těmto lidem 
bude hotová základní a nezbytná 
práce v péči o čistotu a vzhled 

města, a pomůže to i samotným 
lidem přijatým na veřejně pro-
spěšné práce, kteří jinak těžko 
shánějí práci a tímto si nema-
lou částkou přivydělají,“ uvedl 
tajemník města Ing. Ladislav 
Kvěch.

Lidé na těchto místech jsou 
zaměstnanci městského úřadu, 
nicméně jejich minimální mzdu, 
včetně odvodů, plně hradí Úřad 
práce v Teplicích. Jana Karlová

Nezaměstnaní, kteří marně hledají práci, dostali opět možnost si 
zlepšit svojí fi nanční situaci. Město ve čtvrtek 11. března vybralo 
20 zájemců na veřejně prospěšné práce.

Město dává šanci nezaměstnaným

Zájemci o veřejně prospěšné práce
Foto: Jana Karlová

Náměty, připomínky, k zamyšlení...
Poctivý učeň aneb příběh 
obyčejného kluka

Ve středu 
20. ledna od-
poledne na sil-
nici u hlavního 
tahu na Tep-
lice blízko 

Dětského domova Tuchlov na-
šel žák SŠS Teplice a obyvatel 
domova Oto Cihlář peněženku. 
Mokrá a špinavá ležela ve sně-
hu po tání. Z vyprávění Oty 
Cihláře tak, jak jsem si jej za-
pamatoval: „Šel jsem ze školy
a na zemi spatřil peněženku. Pře-
jdu a říkám si, ta bude prázdná. 
Přece jen mi to nakonec neda-
lo a vrátil jsem se. Po otevření 
vidím ušpiněné a mokré peníze 
a ne málo. Utíkal jsem do do-
mova a první myšlenka byla nic 
nevracet. Trápilo mě svědomí 
a večer jsem vše oznámil noč-
ní tetě. Po pohovoru a zápisu 
nálezu jsme podle karty pojiš-
těnce a kreditní karty ve zlatých 
stránkách našli majitele. 

Ráno jsem jel do školy 
a po mém návratu mi oznámi-
li, že majitel peněženky byl již 
v domově dětí a nakoupil dětem 
sladkosti. Mně osobně poděko-
val. Za poctivost mi koupil mo-
bil a oblečení. Nezapomněl ani 
na ostatní děti.

Cítím se vnitřně spokojený. 
Hodně mi pomohly vychovatel-
ka paní Košťálová a ředitelka 
dětského domova paní Valento-
vá.“

Ota se učí truhlářem na SŠS 
Teplice v prvním ročníku. Jeho 
přístup k učení je příkladný. Má 
vlastní iniciativu, je šikovný 
a kreativní. Dobře vychází i se 
spolužáky. V domově je od svých 
čtyř let. Jako jeho mistr odborné 
výchovy jsem rád, že je tu takový 
žák. Je vidět dobrá práce pracov-
níků domova, ve kterém vyrůstal. 
Má silný poctivý charakter a mo-
rálku. Už dnes je připraven jed-
nou vstoupit do života jako rovný 
a čestný člověk. Jen tak dál. To ti 
přeje tvůj mistr.

Stanislav Pták

Oproti zimním měsícům v minulých letech mělo poslední zimu město 
o jednu starost více. Připadla mu povinnost udržovat namrzlé a zasněže-
né komunikace a za případné úrazy na nich se zodpovídat. Ulevilo se tak 
mnoha majitelům nemovitostí. Jak svou premiéru město zvládlo?

„Ve srovnání s jinými okolními městy na tom Bílina byla velmi dobře. 
Za to patří poděkování především dobré práci městských technických slu-
žeb, která udržovala silnice i chodníky schůdné. Proto jsme měli i málo 
nahlášených úrazů. Samozřejmě vždy se vyskytnou námitky, že tu či onde 
uklizeno nebylo, ale nelze udělat všechno najednou, to skutečně není v moci 
žádného města,“ zhodnotil situaci v letošní zimě starosta Josef Horáček.

Na městský úřad přišly pouhé dvě žádosti o odškodnění úrazu způsobe-
ného na zledovatělém chodníku. K prvnímu došlo ve Východní ulici, kde 
důchodce upadl tak nešťastně, že si poranil pravou paži a úraz si vyžádal 
operaci se čtyřdenní hospitalizací. Poškozený jako důkaz uvedl svědka své-
ho pádu, což při vyřizování odškodného bude hrát zcela určitě svou roli.

Důchodce, který upadl v Teplické ulici, svědka neměl. Došlo u něj 
ke zlomení levé klíční kosti. Byl ošetřen ambulantně a pobytu v nemocnici 
se vyhnul.

Jaké odškodnění postižení získají nelze zatím odhadnout. Město nej-
dříve předá údaje svému pojišťovacímu makléři, který zjistí podrobnosti 
o počasí a stavu konkrétní komunikace ze zápisu jízd posypových vozů 
technických služeb. „Teprve po skončení léčby poškozeného, která může 
trvat i několik měsíců, předává město celou věc pojišťovně. Ta vyhodno-
tí, zda zraněný dostane odškodné a v jaké výši,“ popsala postup vedoucí 
fi nančního odboru Blanka Peterová. Výše odškodného záleží na mnoha 
faktorech.

Město je pojištěno na několik milionů korun. Lhůta pro vyplacení pojist-
né náhrady se odvíjí od délky léčby poškozeného. Jana Karlová

Zimní úrazy v Bílině nedominovaly
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V současné době činí spotřeba 
baterií v ČR podle odhadů asi 10 
kusů baterií na jednoho obyvatele 
za rok. Z toho lze odhadnout cel-
kovou roční spotřebu baterií v ČR 
na 100 milionů kusů. Problém na-
stává, když se baterie vybije a je 
nám již k ničemu. Nejpohodlnější 
způsob, jak se jí zbavit – vyhodit 
do koše – je zároveň ten nejhorší 
a je zakázaný. Baterie jsou velmi 
nebezpečným odpadem a přesně 

tak bychom s nimi měli nakládat. 
Těžké kovy obsažené v bateriích, 
jako např. olovo, nikl, zinek, man-
gan, kadmium, kobalt a další mají 
prokazatelně škodlivý vliv na lid-
ské zdraví. Toxické kovy mají 
schopnost hromadit se v organis-
mu, především v játrech, ledvinách 
a v kostech, navíc jsou karcinogen-
ní.

Použité články a baterie (např. 
tužkové baterie z dálkového ovlá-
dání, knofl íkové baterky z náram-
kových hodinek, dobíjecí akumu-
látor z mobilních telefonů atd.) 
můžete odevzdat v maloobchodech 
s potravinami, v prodejnách elektro, 
hobby centrech, prodejnách s dro-
gistickým zbožím, na některých 
školách, úřadech a ve sběrných 
dvorech. Nově můžete použité ba-
terie odevzdat také v Ekologickém 
centru Most.

Zpětný odběr baterií zajišťuje 
společnost Ecobat, která provozuje 
v současné době více než 10 tisíc 
míst zpětného odběru a v roce 2009 
zajistila zpětný odběr 409 tun pře-
nosných baterií. Oproti roku 2008 
je to nárůst o 23 %. Toto na pohled 
ohromné množství baterií však 
v přepočtu znamená pouze 1 – 2 
odebrané baterie na člověka.

Třídit použité baterie má nejen 
svůj ekologický význam, ale také 
ekonomický přínos. Vybité baterie 
obsahují cenné druhotné suroviny. 
Recyklací kovových látek obsaže-
ných v bateriích lze dosáhnout vý-
znamných energetických a materi-
álových úspor primárních surovin.

Aby baterie dobře sloužily 
a dlouho vydržely, je nutné je 
uchovávat v původním neporuše-
ném obalu. Všechny baterie mají 
tendenci ztrácet časem energii, 

i když nebyly dosud použity. Pro-
to skladujte i nepoužité baterie 
na chladném a suchém místě. Ne-
nechávejte baterie v elektrických 
přístrojích a zařízeních, pokud je 
nehodláte delší dobu používat, 
vyndejte je. „Ekologicky i ekono-
micky šetrnější volbou jsou dále 
bezesporu dobíjecí baterie, které 
se dají používat opakovaně. Dal-
ším moderním trendem jsou např. 
solární nabíječky baterií, které se 
výborně hodí na delší pobyty v pří-
rodě,“ uvedla Soňa Hykyšová, ve-
doucí Ekologického centra Most. 

Pokud chcete přispět k důklad-
nějšímu sběru, třídění a recyklaci 
baterií, můžete se zapojit do ko-
lektivního systému Ecobat a zřídit 
odběrné místo baterií např. ve vaší 
škole či fi rmě. Potřebné informace 
k tomuto kroku získáte na e-mailo-
vé adrese: ecobat@ecobat.cz.

Třídění základních složek komunálního odpadu do barevných kontejnerů je již dnes běžné. Přesto končí v kontejnerech zcela zbytečně 
spousta odpadu, který je možné dále recyklovat. Příkladem jsou drobné elektrospotřebiče a vybité baterie.

Kromě drobného elektroodpadu se v ekocentru můžete zbavit také baterií

Úpravy se dají svěřit odborníko-
vi, který nehty i ošetří a přesně pod-
le přání klientky nalakuje a ozdobí. 
V bílinském studiu Visage na Tep-
lickém Předměstí na ně nalepí jako 
součást zdobení třeba i kamínky: 
„Nabízíme kromě manikúry neh-
tovou modeláž UV gelem a k tomu 
patří zdobení nehtů jako lakování, 
kresbičky, razítka, nálepky, kamínky 

atd.,“ vyjmenovává možnosti ma-
jitelka studia Michaela Štolpová. 
Razítka mají různé tvary a podoby 
od abstratních po konkrétní kytičky, 
srdíčka, smajlíky apod. Kamínky 
často bývají součástí jiného zdo-
bení, ale používají se i samostatně 
podle vkusu zákaznic.

Klientky, které svěřují své nehty 
odborníkům, mnohdy trápí třepení 

Mnoho žen si už vyzkoušelo zajít na nehtovou modeláž, jiné si 
samy lakují nehty a zkouší různé postupy, úpravy a kresby.

NEHTY SE DAJÍ ZDOBIT RŮZNĚ

P R O D E J  S L E P I Č E K

Případné bližší informace tel. 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.

Stáří slepiček - 17-20 týdnů,
cena 138-148 Kč/ks dle stáří, garantujeme začátek

snášky maximálně do 4 týdnů od data prodeje.
Prodeje se uskuteční:

V SOBOTU 17. DUBNA  V BÍLINĚ
U KRYTÉHO BAZÉNU V 10.30 hod.

INZERCE 0910/BZ

ilustrační foto

nehtů nebo jsou nespokojeny s je-
jich tvarem: „Tím, že si nechají 
udělat nehtovou modeláž, změní se 
nejen tvar nehtů, ale i vzhled celé 
dlaně a ruky,“ vysvětluje paní Štol-
pová.

Studio, které funguje již třetím 
rokem, však nabízí kromě komplet-

ní péče o nehty také turbo solárium, 
kadeřnictví a masáže. „V kadeřnic-
tví máme teď akci – každé třetí stří-
hání mají zákaznice zdarma, a tak 
si zákaznice už jen připlatí třeba 
za barvení či melírování,“ uzavírá 
exkurzi po studiu majitelka.

Jana Karlová

Studio Visage

Předseda přivítal hosty z Moravy, sousedy ze Zlatníků, 
předsedu z Měrunic a zvláště kamarády z Jílového u Děčína, 
s kterými udržujeme přátelství již desítky let, ze zaniklého 
sdružení Břežánky. Po pracovní části, která zhodnotila uply-
nulý rok, zazněla slavnostní fanfára lesního rohu. Zněla na po-
čest odstupujícího hospodáře pana Františka Hájka. Nemoc ho 
donutila odstoupit z funkce hospodáře, jak při poděkování řekl 

předseda, stále ho, i když neofi ciálně, uznáváme a jeho rad si nadále vážíme. 
Dojetí zavládlo při předání obrazu jeho nejmilovanější srnčí zvěře a přípitku 
na jeho počest s přáním pevného zdraví a ještě mnoho chvil mezi námi. Po dob-
rém obědě pokračovalo jednání našeho kamaráda Dušana Hrabáka, který umí 
nejen zvěřinu výborně upravit, ale dle mysliveckých tradic i ulovit. Za ulovení 
prvního srnce a divočáka byl pasován nový člen pan Jaroslav Kotyza. Dodateč-
ně byl předán list Krále honu panu Miloslavu Paušovi.

Po odsouhlasení usnesení předseda ukončil výroční členskou schůzi s po-
zdravem Myslivosti a lovu zdar.

Že vydrží do časných hodin nejen na čekané, předvedli starší i mladší 
myslivci v družné zábavě za účasti manželek a přítelkyň. Rozcházet se za-
čali v čase, kdy jindy odchází na ranní čekanou. Bez tolerance a porozumění 
svých žen by svoji myslivost nemohli provozovat. Bořivoj Kučera

ZVUKY LESNÍHO ROHU
Kolem myslivny v Bílině to na konci února ožilo. V sobotu 27. 
února se tam ozvala fanfára loveckého rohu, která zahájila vý-
roční členskou schůzi MS BOŘEŇ BÍLINA, o. s.

František Hájek
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Na ledě bruslily pohádkové postavy

6 1. dubna 2010

V rámci akce proběhla mód-
ní přehlídka účesů s prezentací 
jednotlivých párů, proč účes 
vytvořily a jeho název. Názvy 
byly velmi originální: Šílená 
Bety, Kudrlinka, Třpytivá lady 
atd. Před vyhodnocením jsme si 
všichni zatančili.

Účesy hodnotila známá módní 
návrhářka Martina Tuháčková.

1. místo – Kateřina Viktorová
+ Tereza Sobotková - Bobinka
+ Vzducholoď
2. místo – Veronika Štrosová
+ Barbora Seifertová – Krasa-
vice s mašlí + Bobková lady
3. místo – Tereza Adamcová
+ Lucie Vaňková – Bláznivá ne-
věsta + Bláznivá kytka

Věra Ryjáčková

Ve čtvrtek 11. 3. v DDM Bílina proběhla akce s názvem Vlasová 
show. Zúčastnilo se jí 14 párů dívek, které měly za úkol si vzájemně 
vytvořit ten nejoriginálnější účes a líčení.

 VLASOVÁ SHOW

Na ledě bruslily pohádkové postavy

Na bruslích se setkaly postavy 
princezen, vodnice, čarodějky, 
bílé paní a také méně tradiční 
želva, beruška, závodník formu-
le nebo tučňák. Kromě volného 
bruslení na děti čekala i soutěž 
ve sbírání míčků nebo klání, 
v němž se jednotlivá družstva 
měla udržet co nejdéle v hadovi. 
Nejočekávanější soutěž však při-
šla na konci. Byly zvoleny čtyři 
nejhezčí masky. Z prvního místa 
se radovala malá princezna, dru-
há byla velmi věrně napodobená 
černoška, na třetí místo dosáh-
la skutečně povedená vodnice 
a čtvrté místo získala roztomilá 
bílá paní. Na vítěze všech soutěží 
čekaly sladké odměny.

Myšlenka na karneval na ledě 
se zrodila v hlavě hlavní orga-
nizátorky Martiny Tuháčkové: 
„Vždy jsem byla zastáncem toho, 
že organizace ve městě by měly 
spolupracovat. Oslovila jsem pro-
to pana Davignona, jednatele bí-
linského rekreačního a sportovní-
ho zařízení, a rozhodli jsme se, že 
jednou za měsíc uspořádáme spo-
lečnou akci buď v plavecké hale 
nebo na zimním stadionu. Nyní 
v březnu to byl karneval. Máme 
takto program na celý rok.“

Děti, které si na karneval našly 
cestu, mají jistě pěkný a nevšed-
ní zážitek, na který budou rády 
vzpomínat.

Jana Karlová

Netradiční karneval zažily děti na zimním stadionu. O sobotním 
odpoledni 13. března se na led rozjely v nejrůznějších maskách.

Vítězná čtveřice masek Foto: Václav WeberVítězná čtveřice masek Foto: Václav Weber

Děti z MŠ M. Švabinského 
v Bílině se byly podívat na růz-
ná zvířátka v DDM v Teplicích.

Ing. Veronika Samsonyová se 
jim plně věnovala. Poutavě jim 
vyprávěla o různých zvířátkách 
– agamě, želvě či mnohonožce. 
Dětem některá zvířátka půjčila 
i do ruky, jiná si aspoň hladily. 

Děti přivezly pro zvířátka suché 
pečivo, jablíčka, banány a hláv-
kový salát. Výlet se vydařil, děti 
byly nadšené a ptaly se, kdy 
zase pojedeme za zvířátky. Ješ-
tě jednou děkujeme Ing. Sam-
sonyové za poutavé vyprávění.

Děti a paní učitelky
z MŠ M. Švabinského

Hurááááááááá za zvířátky…………
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V neděli 7. března se konal druhý ročník dětského turnaje v ken-
dó Bílinská trofej. Samotným závodům předcházel dvouhodinový 
seminář pod vedením pana Jindřicha Ziegelheima (5. dan kendó), 
který je v Čechách nejvyšším technickým stupněm kendó a také má 
z Japonska osobní zkušenosti ze cvičení s dětmi.

Další ročník turnaje v kendó Bílinská trofej 2010

Tak se dětem i dospělým účast-
níkům semináře dostalo speciální 
péče a cvičení. Účastníků semináře 
bylo přibližně 40 a ač na malém pro-
storu tělocvičny v DDM si všichni 
výborně zacvičili. Pan Ziegelheim 
dokázal děti skutečně pozitivně mo-
tivovat a bylo to později vidět i při 
zápasech.

Po krátké přestávce následovaly 
závody dětí. Závodů se zúčastni-
lo 25 dětí z Prahy, Hradce Králové 
a bílinského oddílu. Nedělají se roz-
díly mezi dívkami a chlapci, všichni 
soutěží dohromady, alespoň u dětí.

Soutěžilo se v kategoriích Kihon 
(základy – pro děti cvičící méně 
než 1 rok), šiai (zápas) ve věkových 
kategoriích 7.-9. let, 10-12. let a 13.-
15. let. V každé kategorii šiai byla 
navíc udělena cena za nejlepšího bo-
jového ducha (Best Fighting Spirit), 
kdy rozhodčí hodnotí nasazení v bo-
ji a celkový dojem ze závodníka.

Během zápasů jsme viděli mno-
ho strhujících momentů, děti se ze 
všech sil snažily ukázat to nejlepší 

co umí a mnohdy to předčilo i to, co 
předvádí dospělí. Byl oproti loňské-
mu roku vidět velikánský růst všech 
zúčastněných. 

V turnaji se Bílinské děti neztrati-
ly, i když měly proti sobě často mno-
hem zkušenější borce. V kategorii 
kihon si 3. místo vybojoval Jakub 
Laube, v nejmladší kategorii šiai 
děti z DDM dominovaly a obsadi-
ly všechny stupně vítězů. V dalších 
kategoriích se jim tolik nedařilo, ale 
alespoň své soupeře pěkně potrápi-
ly. Celkové výsledky jsou uvedeny 
níže.

Po závodech se ještě poslední 
nadšenci sešli k cvičným zápasům, 
aby si vyzkoušeli nově nabité zkuše-
nosti a po 5 hodině se všichni rozjeli 
do svých domovů.

Bílinskou trofej organizoval Dům 
dětí a mládeže Bílina, přípravy pro-
bíhaly pod vedením paní Věry Ry-
jáčkové. Při samotném turnaji pak 
pomáhali všichni členové oddílu 
SanDóMon Bílina a rozhodčí po-
skytl spřátelený oddíl SanDóMon 

23172_BilinskyZpravodaj_185x130_CMYK_A.indd   1 3/9/10   2:24:38 PM

INZERCE 0610/BZ

Další ročník turnaje v kendó Bílinská trofej 2010

VŠTJ Technika Praha.
Pro závodníky, rozhodčí i organi-

zátory to byl dlouhý den. Věřím, že 
si ho všichni užili a příští rok se bu-
deme těšit na další zajímavé zážitky.

Dům dětí a mládeže, oddíl Kendó, 
dostal věcný dar od pana Hyroyaki 
Kase z Japonska, který bílinským 
závodníkům zaslal 8 kusů keikogi 
(kabátec), hakama (kalhoty) a šinaj.

Kat. KIHON 
1. místo – Martin Draxler – Praha
2. místo – Michal Pikola – HK
3. místo – Dominik Vágner – HK
1. místo – Jakub Laube – DDM Bílina

Kat: 7 – 9 let
1. místo – Tomáš Červenka – DDM Bílina
2. místo – Vít Máliš – DDM Bílina
3. místo – Jan Fizek – DDM Bílina
1. místo – Martin Dunka – DDM Bílina

Best fi ghting Spirit – Jan Fizek 

Kat.: 10 – 12 let
1. místo – Ondřej Havelka – HK
2. místo – Lukáš Havelka – HK
3. místo – Tamara Kalousová – Praha
3. místo – Lukáš Kopiště – HK

Best fi ghting Spirit – Ondřej Havelka

Kat.: 13 – 15 let

1. místo – Prokop Šimek – Hradec Králové
2. místo – Jakub Dobrovolný – Praha

Foto: Věra Ryjáčková
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

13. dubna – 8:30 a 10 hodin 
 POVÍDEJME SI DĚTI 

Hudební divadlo dětem Hradec 
Králové, představení pro MŠ

a 1. st. ZŠ i pro veřejnost. 
Minimuzikály podle J. Čapka

Vstupné: 60 Kč 
 

15. dubna – 19 hodin 
ZDENĚK IZER – „ZE DVOU 

SE TO LÉPE TÁHNE“ 
Zcela nový zábavný pořad, ve kterém 

se diváci budou moci opět setkat 
s jedinečným a nezaměnitelným 

humorem Zdeňka Izera...
Vstupné: 190, 150, 120 Kč 

 
18. dubna – 15 hodin 

AFRIKA 
Uvádí agentura SECY MUSICall 

Nymburk, dětské představení
s písničkami a veselým výletem

do Afriky. Vstupné: 50 Kč
(děti do 3 let zdarma)

KINO HVĚZDA 
1. dubna – 19 hodin 

VLKODLAK 
USA/Horor. České titulky. 

Kdyţ je měsíc v úplňku, legenda 
ožívá..., vstupné: 65 Kč, 102 min.

6. dubna – 19 hodin 
VYFIČ 

USA/Komedie. České titulky. 
Drsný závod na kolečkových
bruslích a ţivot jedný holky
se rozjede na plný obrátky...
Vstupné: 65,- Kč, 111 minut

7. a 8. dubna – 19 hodin 
THE BOX 

USA/Sci-fi  thriller. České titulky. 
Jste experiment?! Zvláštní krabička, 

milion dolarů, ale také hrozící smrt..., 
Vstupné: 70 Kč, 115 minut

9. a 10. dubna – 19 hodin 
NEW YORKU, MILUJI TĚ! 
USA/Krátké romantické příběhy. 

České titulky. 
Láska můţe začít kdykoliv...... 

Vstupné: 70 Kč, 103 minut – MP 

10. dubna – 15 hodin 
JAK STAŘEČEK MĚNIL 
Pásmo pohádek pro nejmenší.

Vstupné: 20 Kč, 62 minut 
 

13. dubna – 19 hodin 
BRATŘI 

USA/Drama. České titulky. 
Příběh rodiny, kterou čeká trágedie, 
bolest a ostrý souboj dvou bratrů.... 

Vstupné: 70 Kč, 105 minut
 

15. a 16. dubna – 19 hodin 
MORGANOVI 

USA/Romantická komedie.
České titulky. 

Slyšeli jste o Morganových? 
Vstupné: 70 Kč, 103 minut

Dvě hodiny soutěží a tance inspirované velikonočním svátkem o ceny.

 Běžné vstupné (na 2hodiny) do plavecké haly a jako bonus:
zábava, tanec, drobné dárky a dobrá nálada nejen personálu J

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

VELIKONOČNÍ VELIKONOČNÍ 
HRÁTKYHRÁTKY

PLAVECKÁ HALA BÍLINA
neděle 4. 4. 2010 od 15.00 do 17.00 hodin

DOPORUČUJEME! 

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA 
9. dubna – 9. květen 2010 

KAREL GOTT – OBRAZY 
Prodejní výstava reprodukcí nejznámější pěvec-
ké star českého showbussinesu KARLA GOTTA. 
Vstupné: dospělí 50 Kč; senioři, studenti 30 Kč 

KINO HVĚZDA 
19. dubna - 25. dubna 

vždy od 18.30
PROJEKT 100 

Pořádá Asociace českých fi lmových klubů. Putovní 
přehlídka letos představuje kolekci fi lmů věnova-
ných tradičnímu ţánru světové kinematografi e, fi l-
mu noir. Specifi cký ţánr noirových fi lmů měl v dě-

jinách fi lmu řadu předchůdců (německý expresio-
nismus, špionáţní thriller) i následovníků a stal se 
klíčovým zdrojem inspirace světoznámých tvůrců. 
Kolébkou fi lmu noir se staly Spojené státy americké 
po 2. světové válce, jeho obliba se poté rozšířila vel-
kou měrou i do Francie a dalších zemí. 
Program: 
19. 4. - BÍLÁ STUHA 
20. 4. - ZAHRAJ TO ZNOVU SAME 
21. 4. - SMLOUVA S VRAHEM 
22. 4. - HAROLD A MAUDE 
23. 4. - FISH TANK(školní projekce) 
23. 4. - MUŢ Z LONDÝNA 
24. 4. - HLUBOKÝ SPÁNEK 
25. 4. - VTÁČKOVIA, SIROTY A BLÁZNI 

Vstupné: 60 Kč; školní projekce 40 Kč 
Více na: www.projekt100.cz 

Termín a místo: velikonoční neděle 4. 4. 2010
 Zimní stadion v Bílině 
Čas:  dykoli během veřejného
 bruslení v neděli (dle rozvrhu)
Kdo vyhrává: Každý aktivně bruslící
 účastnící se losování
Ceny: oplatky, tatranky, CD
 a velikonoční vajíčka
Věnovali: Občerstvení Kykal
 + Fotoateliér Pospíšil
PŘIJĎTE, JEDNA Z POSLEDNÍCH MOŽNOSTÍ
SI ZABRUSLIT A JEŠTĚ ZÍSKÁTE ODMĚNU!
Těší se na vás zaměstnanci zimáku v Bílině!

Rekreační a sportovní zařízení Bílina s.r.o.pořádají: 

ZAJÍČEK NA ZIMÁKU 
NADĚLUJE!
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Co mám dìlat,
 když....?

Dùm dìtí a mládeže Bílina 
ve spolupráci s 

Mìstskou policií Bílina
poøádá program pro dìti od 
5 let, kde se dìti zábavnou 

formou dozvìdí, jak se 
správnì zachovat v 

krizových situacích a navíc 
shlédnou i ukázky úèinné 

sebeobrany. 

B
Í L I NA

Pøihlásit se mùžete i s platbou
10,- Kè, na recepci DDM Bílina.

Kdy? - 19.dubna 2010 
od 16:00 do 18:00 hodin
K d e ?  -  D D M  B í l i n a

91. dubna 2010

Život Jaromíra Tikovského nezazá-
řil jako meteor. Byl to všední příběh 
nenápadného úředníka pod penzí, kte-
rý se řádného důchodu ani nedočkal. 
Rušivě a dramaticky do jeho života 
zasáhla nacistická okupace a po válce 
vláda komunistů.

Jestli je skutečně hrdinou, ať posou-
dí každý sám. V každém případě však 
prožil život jako statečný chlap, který 
svým mravním postojem a osobní sta-
tečností mohl být tenkrát stejně jako 
dnes příkladem.

Narodil se 7. října 1900 v Bílině – 
Újezdě jako nejstarší ze čtyř dětí krej-
čího Aloise Tikovského a jeho ženy 
Marie, rozené Andrmanové. Za císaře 

Františka Josefa I. chodil malý a křeh-
ký Jaromír do obecné školy. Do rodiny 
mezitím přibyly další tři děti. Na Bo-
řeň to měl Jaromír kousek a měl tam 
svůj dětský svět. V Bořni viděl také le-
žícího lva, který hlídá zemské hranice.
Čas plynul, Jaromír dokončil měš-

ťanskou školu a vypukla první světová 
válka. V jejím průběhu se jako nejstar-
ší z dětí vyučil tátovu řemeslu a stal se 
tovaryšem v Altenburgu, kam mohl 
vycestovat díky pasu, který dostal 
jménem císaře.

Koncem války se rodina Tikov-
ských odstěhovala do Prahy. Z Al-
tenburgu se vrací v době, kdy se 
hroutí Rakousko-Uhersko. Tři neděle 

po svých osmnáctinách slaví narození 
Československé republiky. Pochopil 
tehdy humanistické ideály prezidenta 
T. G. Masaryka a věděl, že nová svo-
boda se musí bránit. Jaromír Tikovský 
ji bránil u 1. polního praporu 1. pluku 
stráže svobody. Pro svůj zdravotní stav 
však armádu předčasně opustil.

V roce 1922 se pak přihlásil na mís-
to státního úředníka, které dostal. 
Z Prahy se přesunul do Hradce Králo-
vé, pak do Plzně, kde se seznámil se 
svou budoucí ženou. Ještě dřív, než 
se vzali, se jim narodila dcera. Byla 
to doba rodinného štěstí a s rodinou 
každoročně navštěvoval Bílinu. Podle 
jeho známých to byl demokrat a velmi 
vzdělaný a humánní člověk.

V druhé polovině 30. let s obavami 

sleduje ohrožení republiky hitlerovským 
nacismem. Z Německa se množí slovní 
útoky a urážky ČSR a jejího prezidenta. 
K tomu se přidávají postupně Němci 
v pohraničí. Zejména po Masarykově 
pohřbu dochází k úplné explozi němec-
kého nacismu pod vedením Konráda 
Henleina. Neradostné zprávy přicházejí 
i z Bíliny. Henleinovci organizují ozbro-
jené bojůvky. Ohrožená republika se při-
pravuje k obraně. Přišel však mnichov-
ský diktát a pražská kapitulace. Jaromír 
Tikovský je otřesen, jeho rodný kraj, 
jeho Bílinu zabírají nacisté.

Mnozí lidé, zejména ti mladší, uva-
žují o odvetě a chystají se na ni. Uva-
žuje o ni i Jaromír Tikovský?

pokračování příště,
zpracováno podle F. Práška

Víte o historii
Hrdina Jaromír Tikovský poprvé

■ Proč jsem se probudil v ne-
mocnici v sádrovém krunýři:

Když se nám nedávno rozbila 
sekačka na trávu, manželka mi 
neustále připomínala, abych jí 
opravil...

Ale já měl na programu pořád 
něco jiného – auto, fotbal, inter-
net, rybaření, kamarády, hospo-
du…

Nakonec přišla s nápadem, 
ve který doufala, že zabere. 
Když jsem přijel včera domů, 
seděla ve vysoké trávě a střihala 
ji malými krejčovskými nůžtič-
kami. Tiše jsem jí chvíli pozoro-
val a pak jsem vešel do domu.

Po pár minutách jsem se vrá-
til a podal jí zubní kartáček se 
slovy:

„Až skončíš se stříháním, dra-
há, mohla bys zamést dvůr.“

A víc už si nepamatuju...

■ Svatý Petr udeří na tří nově 
příchozí: „Rekněte, jak jste ze-
mřeli, podle toho vás pustím do-
vnitř nebo ne.”

První: „Přijel jsem dřív ze slu-
žební cesty, žena v posteli nahá, 
vzrušená, a tak jsem začal hledat. 
Vtrhnu na balkon a vidím visí-
cího chlapa na laně. Vzal jsem 
nůž a odřízl ho. Spadl a plazil se 
pryč. Ve vzteku jsem na něj ještě 
hodil lednici odstavenou na bal-
koně. Až pak mi došlo, že jsem 
ho zabil a skočil jsem sám.”

„A ty?” ptá se svatý Petr dru-
hého.

„Natírám spodek balkonu 
a najednou mě někdo odřízl. Pla-
zím se pryč, a vtom na mě ještě 
spadla lednice.”

„A jak jsi zemřel ty?” ptá se 
svatý Petr třetího.

„Sedím si tak v lednici...”

Koutek zábavy
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Schválila:
Zadání vypracování projektové 
dokumentace na stavbu chodníku 
v úseku poliklinika – čerpací stanice 
s tím, že po vydání stavebního po-
volení bude stavba opětovně před-
ložena radě města ke schválení. 

Účast Ing. Jaroslavy Mrázové 
a dalšího člena zastupitelstva měs-
ta na zahraniční služební studijní 
cestě do Německa a Polska pořá-
dané Severočeskými doly, a. s., 
ve dnech 26. – 29. dubna 2010. 

Žádost společnosti HOBBY RA-
CING klub v AČR k povolení 
konání automobilového závodu 
do vrchu na území města Bílina, 
který se uskuteční dne 10. 4.2010.

Řádnou účetní závěrku a rozděle-
ní zisku za rok 2009 společnosti 

Rekreační a sportovní zařízení 
Bílina, s. r. o., dle předloženého 
návrhu. 

Vydala:
Nařízení rady města č. 08/2010 
o stání motorových vozidel na vy-
mezených místních komunikacích 
ve městě Bílina. 

Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro přípra-
vu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina 
na akci „Kompletní servis vý-
početní techniky DDM“ je na-
bídka firmy Simona Jarolímová 
z Mostu.

Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu, a to jako specializovanou 

zakázku dle směrnice č. 04/2007, 
na akci:
„Záchranný archeologický vý-
zkum kašny na Mírovém náměstí“ 
Regionálnímu muzeu v Teplicích, 
„Zhotovení kovaného oplocení 
mariánského sloupu na Mírovém 
náměstí“, Mgr. Ing. Ondřejovi 
Šimkovi Dis., Nádražní 270/II, 
Jindřichův Hradec 

Jmenovala:
Pana Josefa Horáčka, bytem Bí-
lina, nadále členem správní rady 
společnosti TERRA NATURA, 
o. p. s., se sídlem Hrobčice, pro 
další funkční období, tzn. s plat-
ností od 10. května 2010. 

Pověřila:
Pana Michala Mleje jednáním 
na Ministerstvu kultury za účelem 
získání dotace na obnovu pivova-

ru, ve spolupráci s oddělením roz-
voje města. 

Vzala na vědomí:
Informaci tajemníka městského 
úřadu ohledně obdržení atestu 
na Komplexní informační systém 
Městského úřadu Bílina. 

Výroční zprávu Městského úřa-
du  Bílina o poskytování informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím, 
za rok 2009. 

Ing. Ladislav Kvěch, 
tajemník MěÚ Bílina

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 mimo jiné na své 6. schůzi konané dne 17. 3. 2010

V prvním utkání letošního roč-
níku nastoupí družstvo Sokola 
proti družstvu ELE. Toto utkání 
bude již 759. utkáním naší dlou-
hodobé soutěže. Zmíněná druž-
stva si zahrála i při premiérovém 
turnaji volejbalové ligy 1. května 
1996.

Maraton 66 zápasů letošní-
ho ročníku bude po celý květen 
pokračovat celodenními turnaji 
a vyvrcholí 12. června závěreč-
ným zápasem loňských fi nalistů 
Deto – Bombarďáci. Bude to již 
825. utkání od založení Bílinské 
volejbalové ligy (BVL).

Patnáctý ročník BVL budou 
hrát družstva systémem každý 
s každým. Celkem tedy bude se-
hráno 66 zápasů vždy po dvou 

setech. Celou soutěž budou řídit 
kvalifi kovaní rozhodčí. Novin-
kou letošního ročníku bude hra 
na nově upraveném kurtu s umě-
lým povrchem. Do soutěže se po 
roční přestávce vrací několika-
násobný vítěz – družstvo THE 
GOLDEN STARS.

O pohostinnost Tyršovy zahra-
dy mají kromě bílinských volej-
balistů zájem i agilní nohejbalis-
té autodopravy Severočeských 
dolů. Na třech volejbalových 
kurtech pořádají v sobotu 26. 
června turnaj Pohár ředitele auto-
dopravy. Jde tradičně o výborně 
obsazený i organizovaný turnaj 
spojený s možností příjemného 
posezení na terase areálu, k ně-
muž bude hrát a zpívat oblíbená 

Letos je touto nedělí 4. duben. 
Příští rok si na ně počkáme o něco 
déle a oslavíme je až 24. dubna. 
Naopak například v roce 2013 
je stihneme ještě poslední den 
v březnu.

Dominantní kulturní tradice Ve-
likonoc je spjatá s křesťanstvím. 
Základem je biblická zvěst o ukři-

žování, smrti a zmrtvýchvstání 
Spasitele Ježíše Krista. Na tento 
vznik Velikonoc poukazuje i ná-
zev odvozený od veliké noci, tedy 
od noci, po níž vstal Ježíš z mrt-
vých, noci největšího tajemství 
v duchovních dějinách.

Slavnost vzkříšení Ježíše je 
vrcholem církevního liturgické-

ho roku a současně je obdobím, 
v němž se koncentroval duchovní 
základ lidové kultury.

Velikonoční svatý týden:
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Hod boží velikonoční
Velikonoční pondělí

Jana Karlová

country skupina SVĚTECKÉ 
STŘEPY.

V sobotu 5. června hostí Tyr-
šova zahrada pro změnu kraj-

skou soutěž asociace Sport pro 
všechny. Je to celodenní turnaj 
volejbalu mužů, žen a mixů.

Jaromír Jirásek

Tradičně v prvním májovém víkendu, přesně v neděli 2. května, se 
sejde 12 volejbalových družstev našeho města a okolí k zahájení 
již patnáctého ročníku Bílinské volejbalové ligy. 

Přišlo jaro a s ním se přiblížily i Velikonoce. Jsou pohyblivým 
svátkem a připadají vždy na neděli po prvním jarním úplňku. 

VOLEJBALISTÉ UŽ POPATNÁCTÉ

Velikonoce jsou za dveřmi

Dvojka – nově upravený kurt s umělým povrchem Foto: Václav Weber
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Jak již název napovídá, jednalo 
se o první měření sil badminto-
nových amatérů v Bílině, za což 
především patří dík Stavební fi r-
mě – Autodopravě Petr Arpáš, bez 
jejíž podpory by se turnaj jen stěží 
zrealizoval. 

Do turnaje se přihlásilo krás-

ných devět dvojic, které si to mezi 
sebou rozdaly systémem „kaž-
dý s každým“ na dva hrané sety. 
Z vítězství se nakonec radovaly 
bílinské barvy ve složení Ladislav 
Nedomlel a Lucie Kybalová, kteří 
prošli turnajem bez ztráty kytičky 
a zaslouženě převzali zlaté medai-

Poslední únorový týden se stu-
denti sekundy bílinského gymná-
zia vypravili do blízkých Krušných 
hor, aby se naučili nebo zdokona-
lili své lyžařské nebo snowboar-
dové umění. Dočasným útočištěm 
se jim stal hotel Na Bouřňáku, kde 
strávili příjemný týden. Sněhu byl 
dostatek, jen počasí po většinu týd-
ne ukazovalo spíše svou nevlídnou 
tvář. To však mladé lyžaře a snow-

boardisty neodradilo. V průběhu 
kurzu byly vidět obrovské pokroky 

při nacvičovaných dovednostech 
a v konci týdne, kdy se na chvíli 

ukázalo i slunce, už všichni svou 
sjezdovou výzbroj ovládali téměř 
dokonale. Výcvik se podařilo 
zpestřit ještě přednáškou Horské 
služby o pohybu a chování v ho-
rách. Jeho uskutečnění bylo snazší 
i díky přispění města, kterému 
patří tímto náš dík. Sekunda svý-
mi dovednostmi dokazuje, že se 
investice do jejích oblouků určitě 
vyplatila.

le. Druhé místo obsadila dvojice 
Miroslav Pýcha, Jaroslav Bureš, 
třetí pozici obsadili favorité Petr 
Podhola a Sláva Vachoušek, kteří 

po skončení turnaje netajili zkla-
mání z bronzové medaile. 

Zdeněk Chalupný ml.,
Jan Mikulanda

Multifunkční SportClub aréna, známá také pod názvem Čer-
ná hala, hostila předposlední únorový víkend amatérský turnaj 
v badmintonu pod názvem „I. ročník bílinské debly“.

PRVNÍ BADMINTONOVÝ TURNAJ V BÍLINĚ

SEKUNDA A JEJÍ OBLOUKY NA BOUŘŇÁKU

V sobotu 13. března se utkalo naše, 
v tabulce předposlední mužstvo s lo-
vosickým, které přezimovalo na 5. 
místě tabulky. Hra měla všechny 
příznačné atributy pro: začátek jarní 
sezóny, menší hřiště s umělým povr-
chem, nervozitu plynoucí z postavení 
domácích v tabulce a nutnost bodo-
vat. Četné osobní souboje, váznoucí 
souhra, krátké často se střídající drže-
ní míče. Na druhé straně však nasa-
zení, bojovnost a síla – to byly hlavní 
znaky víkendového duelu.

Po nástupu soků na umělý pažit 
jsem nejprve přehlédl sestavy. U do-
mácích mi chyběl Augusta, který ode-
hrál snad všechna přípravná utkání, 
a Stiller. Naopak v průběhu se objevi-
li Hošek (někteří diváci se ptali, kdo 
to je) a Mika, který, pro mne nepo-
chopitelně, byl po pár minutách zase 
vrácen na lavici – asi zranění. U hostů 
jsou pro hru podle mého názoru ur-
čující jména – Janda, Stejskal a Proft, 
kteří tvoří podélnou středovou osu 
týmu.

Nyní mé postřehy ke hře. Lovosice 
– dobře organizovaná obrana, halvo-
vé celkem nevýrazní, neboť většina 

míčů střed pole vynechávala a šla 
přes ně až k útočníkům. Respektive 
přímo na hlavu Tomáše Jandy.

Podle mne rozhodující pro vývoj 
zápasu byly souboje Janda a jeho 
osobní strážce Hasal. Náš bek byl 
rychlejší, často slavnějšího forvarda 
předskakoval a tím odebíral míče. 
Janda naopak občas vítězil větší silou 
(však je také hmotnější) a výběrem 
místa. Zvýšení na 2:0 pro Lovosice 
zařídil právě vyhraným soubojem 
Janda, když se po jeho hlavě a pro-
dloužení směrem k brance ocitl osa-
mocen před gólmanem spoluhráč. 
Přibližně po hodině hry zkušený hla-
vičkář střídal a hosté se vpředu vytra-
tili. Naši okamžitě převzali iniciativu 
a několikrát v útoku zahrozili.

Varováním pro domácí obranu 
mělo být jasné hraní rukou na zemi 
ve vlastním pokutovém území. To 
naštěstí neviděl jen hlavní rozhodčí 
Mecl (a nutno dodat, že to byla snad 
jediná chyba v zápase). Slabší chvil-
ku si bohužel vybral i brankář Bíliny. 
Mezi diváky to jen zašumělo, když 
se rozhodl vyběhnout do strany pro-
ti útočníkovi vedoucímu míč mezi 

postranní čarou a rohem pokutové-
ho území. Přitom se k naší svatyni 
tryskem blížili další čtyři hráči – dva 
obránci a dva útočníci protivníka. 
Stačilo poslat přihrávku podél vy-
bíhajícího Pohla a on už „to“ někdo 
trefí. Stalo se a padl gól.

Postavení našich v tabulce se ne-
změnilo, ale podstatný vliv na to 
má skutečnost, že se hrála pouze tři 
utkání krajského přeboru, ostatní byla 
pro nezpůsobilý terén odložena. Celé 
utkání v Bílině sledoval tamní trenér 
Karel Chlad. A to je nějaký trenér! 
Mezi jeho nejslavnější „děti“ z té 
doby patří Vachoušek a Voříšek.

Co rozhodlo zápas se Střekovem?
Podle mne tři věci: špatná komuni-

kace obrany s brankářem, vynikající 
hráč hostů Žaba a vyloučení Přibyla. 
To byly hlavní příčiny těsné prohry 
3:4.

Ale popořádku. Do Bíliny přices-
toval Střekov, který je také „namo-
čený“ a jeho třinácté místo v tabulce 
mu v žádném případě nedává jistotu 
setrvání v krajském přeboru.

Co bylo na hře Bíliny výborné? 
Vstup do utkání, vůle udělat něco 
s výsledkem za nepříznivého stavu, 
útok. Co bylo dobré? Množství šan-
cí, hra v oslabení – i v deseti jsme se 
vyrovnali protivníkovi, slibné kombi-
nace. Několikrát naši předvedli tuto 
nenápadnou, ale účinnou kombinaci: 
Filo vhazuje z autu – hlava Karla pro-

dlužuje míč přes sebe na nabíhajícího 
Gutsche – z toho rezultuje nebezpeč-
ná situace. 

Co bylo špatné? Chyby v obranné 
fázi, komunikace gólman – obrana, 
neschopnost uhlídat klíčového hráče 
soupeře, vyloučení Přibyla. K tomu 
nutno dodat, že Žaba byl super a prá-
vě Přibyl ho měl „v úvazku“. Když 
Žaba v útočné fázi „nastartoval“, ne-
byl k zastavení. Pouze za cenu faulu 
a to právě 2x „zařídil“ jeho osobní 
strážce. V prvním poločasu jsem to 
viděl jako „dobrý“ faul, ve druhém už 
si musí dát obránce pozor – následo-
vala nevyhnutelná ČK.

Ještě jedna věc nás ze staré školy 
velice potěšila. Mladý hráč Karel po-
mohl rozhodčímu vyřešit nepřehled-
nou situaci. Byl posledním, kdo se 
dotkl míče před jeho vycestováním 
za brankovou lajnu. Soudce přesto 
jasně ukázal k rohovému praporku 
ve prospěch domácích. Útočník se 
poctivě přiznal. Za to mu rozhodčí 
poděkoval a tak to má být!

   Prohráli jsme. Dva góly jsme si 
dali sami. Přesto jsme v utkání před-
vedli hodně pozitivního! Vzpomeň-
me na ligové přenosy, kdy se na hřišti 
vůbec nic neděje – jedna střela nad 
branku za poločas. Sobotní utkání 
bylo zajímavé! Bílina měla snad tucet 
příležitostí vstřelit branku. A bojova-
la! A to v nás ještě živí naději na udr-
žení. Tak snad příště v Horním Jiřetí-
ně! Jan Davignon

A bohužel neúspěšnou! Všude slýcháme, jak je dů-
ležitý start do soutěže. Podle toho, jak celek na-
šlápne na začátku, lze usuzovat na další průběh 
sezóny. Já bych to tak nepřeceňoval! Víme, že 
Bílina na podzim dokázala střídat špatná obdo-

bí s výbornými. Teď nezbývá než věřit, že se vše 
v dobré obrátí. Samo se však nikdy nic neudělá!

„Efkáčko“ má za sebou premiéru
A b

le
š
s
B

b
v d

KOPaNá - komentáře, postřehy a názory
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Její konečné 3. místo v celko-
vém pořadí je velkým úspěchem a 
příslibem do budoucna. Ve svých 
devíti letech zvládá jistě tři dvojité 
skoky, kombinaci dvou dvojitých 
skoků, její piruety jsou výjimečné, 
zvládá všechny kroky i obraty. Je 
velkým příslibem do příštích let. 
K dalšímu rozvoji však nutně po-
třebuje sponzora. Najde ho?

Bílinu celou sezónu 
vzorně reprezentovala 
i další děvčata: 

• Dominika Kolmanová (do 7 let 
„A“) obsadila v konečném po-

Velkým úspěchem bílinských střelců 
z SSK 0715 MTs skončila dlouhodobá soutěž 
ve střelbě ze Vzduchové pistole 60 ran na 10 
metrů (velikost desítky je 11,5 mm) pořádaná 
SSK 0115 Karlovy Vary na střelnici v Březo-
vé. Z deseti kol se započítávalo pět nejlepších 
výsledků. V kategorii Muži a junioři obhájil 
loňský triumf Jiří Filipovský mladší abso-
lutně nejvyšším nástřelem 2777 kruhů, na 
druhé místo se překvapivě probojoval Milan 
Zábranský s nástřelem 2747 kruhů (oba bílin-
ští), třetí skončil domácí střelec Jaroslv Ku-
čera s nástřelem 2711 kruhů. Na velmi sluš-

Vzduchovkové soutěže se chýlí ke konci 
a před námi je vrchol sezóny Mistrovství ČR 
konané koncem března v Plzni. Držíme palce 
a přejeme všem výborné výsledky.

V neděli 7. března se konal druhý ročník dětského turnaje v kendó Bílinská trofej. Samot-
ným závodům předcházel dvouhodinový seminář pod vedením pana Jindřicha Ziegelheima 
(5.dan kendó), který je v Čechách nejvyšším technickým stupněm kendó a také má z Ja-
ponska osobní zkušenosti ze cvičení s dětmi. Tak se dětem i dospělým účastníkům semináře 
dostalo speciální péče a cvičení. 

Velkým úspěchem skončilo sobotní Mistrovství České republiky ve střelbě ze vzduchových zbraní v Plzni 
pro střelce SSK 0715 MTs Bílina, teprve čtrnáctiletého, Tomáše Fílu. 

v posledním bodovaném závodu sezóny po výborném výkonu získala  překvapivě Nicole Křehlová. Vze-
stupnou výkonnost prokazovala Nicole již od ledna, kdy vozila medaili za medailí a šplhala v celostátním 
žebříčku Projektu BRUSLIČKA stále výš a výš. 

Nejdůležitější zlato sezóny 2009/10

ÚSPĚCHY BÍLINSKÝCH STŘELCŮ
Karlovarskou ligu ovládli bílinští

Střelec Fíla přivezl bronz z Mistrovství ČR

řadí rovněž 3. místo (v Kralu-
pech získala bronz)

• Eliška Hladíková (do 8 let 
„A“) vybojovala v konečném 
pořadí 5. místo (v Kralupech 
skončila těsně pod stupni vítě-
zů čtvrtá). Eliška se letos tak 
trochu „hledala“, a proto je její 
5.místo milým překvapením

• Vanessa Paulová (do 12 let „B“) 
obsadila v konečném pořadí 
6. místo (v Kralupech skončila 
rovněž čtvrtá, a tím si v závěru 
sezóny ještě polepšila)

• Alexandra Bezruková (do 
6 let) ve své 1.závodní sezóně 
obsadila v konečném pořadí 

ném 11. místě se umístil další bílinský střelec 
Martin Veselý.

V kategorii Senioři zvítězil loni stříbrný Pa-
vel Hubáček z Bíliny, nástřelem 2766 kruhů 
před Zdeňkem Isákem z Kadaně s 2735 kruhy 
a Vladimírem Získalem (PSK Cheb) s 2720 
kruhy.

Úspěchy zaznamenali mladí bílinští střel-
ci v disciplíně Vzduchová pistole 40 ran. Na 
medaili ještě nedosáhli, ale díky nadějným 
výsledkům obsadil Tomáš Veselý páté místo, 
nováček Tomáš Fíla výborné sedmé místo 
a Michal Koubek deváté místo.

V disciplíně Vzduchová pis-
tole 40 ran (kde desítka na 10 
metrů vzdáleném terči měří jen 
11,5 mm) v kategorii dorostenci 
do 16 let obsadil fantastické třetí 
místo výborným nástřelem 360 
kruhů. Pozoruhodné na tom je, 
že Tomáš střílí letos svou první 
sezónu a takto vysoký výsledek 
se stal jeho osobním rekordem. 
Dobré výkony naznačoval již 

v průběhu sezóny, kde pod ve-
dením trenéra Vlastimila Kouly 
staršího teprve sbíral zkušenosti, 
které pak v plné míře zúročil na 
těch nejdůležitějších závodech 
roku. Velký dík patří i jeho otci, 
který jej na všech závodech do-
provází a pomáhá na trénincích.

Ani další „Bíliňáci“ se v Plz-
ni neztratili. V mužské kategorii 
Vzduchové pistole 60 ran obsadil 

Milan Zábranský výkonem 554 
kruhů 35. místo, Pavel Hubáček 
s 550 kruhy 44. místo a Jiří Fi-
lipovský mladší skončil těsně za 
polovinou 101členného startov-
ního pole. Družstvo ve stejném 
složení obsadilo šesté místo mezi 
18 družstvy. Dvaadvacáté místo 
mezi staršími dorostenci obsadil 
Tomáš Veselý. 

Milan Zábranský

11. místo, (v Kralupech desátá)
• Starší ze sester Vondráčkových 

Natálie (do 12 let „B“) skon-
čila v celostátním měřítku na 
23. a Valerie (kat. do 10 let „B“) 
na 26. místě.

Vidíte, že v Bílině jsou šikovná 
děvčata, která se díky své snaze 
a díky podpoře města vypracovala 
v průběhu sezóny až do první de-
sítky. A je proto škoda, že KRA-
SOBRUSLENÍ nemá sponzora, 
který by umožnil děvčatům být 
na ledě i v přípravném období tak, 
aby mohla konkurovat ostatním 
soupeřkám již od začátku sezóny. Úspěšná Nicole Křehlová

Trio bílinských medailistů – zleva M. Zábran-
ský, J. Filipovský ml., P. Hubáček

Foto: Martin Veselý

Tomáš Fíla si z mistrovství České re-
publiky přivezl bronz Foto: V. Fíla


