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● Dopis od čtenáře - psí exkrementy ● Naděje pro Červený Újezd ● MDŽ v režii dobrovolníků z Čtyřístku ●  
● Prázdninový provoz bílinských MŠ ● Martin Hartman: Sokolov si čtvrtfinále zasloužil ●

Martin Jirkal ozdobil úspěšnou halu bronzem z MČR
Atletické závody, to nejsou jen souboje na dráze. Během zimních 
měsíců patří k atletice neodmyslitelně také souboje v hale. Veřejné 
závody, krajské přebory a Mistrovství ČR - takový program mají 
ti nejlepší atleti. Např. dorostenec Martin Jirkal, který vybojoval 
bronz ve vrhu koulí na MČR.

O krajských přeborech žactva jsme 
již psali, budeme se proto věnovat 
dorostencům, juniorům a dospě-
lým. Na krajských přeborech mužů 
a žen se jasně ukázalo, proč je náš 
oddíl tak úspěšný v rámci první 
ligy. Jako jeden z mála jsme měli 
skutečné dospělé, nebo juniory, 
kteří u atletiky vydrželi a „nevy-
ždímali se“ v mládežnických ka-
tegoriích v honbě za medailemi. 
Bronz vybojovali Hakim Saleh 
(400m), Filip Hradil (800m), Jan 
Štochl (1500m), Vendy Žitná (kou-

le), Jiří Perkner (tyč), Michelle 
Cristina - Colaco (tyč, 400m)  
a Petr Šroubek (dálka, trojskok). 
Stříbro si z Prahy odvezli Filip 
Žižka (1500m), Libor Bařti-
pán (koule), Lucka Lokšanová 
(1500m), Vendy Žitná (60m př.) 
a Pavel Strnad (dálka, trojskok). 
Přeborníky Ústeckého kraje se 
pak stali Aleš Filingr (800m)  
a Vojta Košťál (dálka, trojskok). 
Ovládli jsme tak téměř všechny 
vypsané disciplíny.

Dokončení na straně 12

Bílina realizuje projekt pro seniory

Přátelství bez bariér věku a národnosti, tak zní název pro-
jektu, který připravilo město Bílina pro své seniory. Jde  
o třídenní (24.3. – 26.3.2013) setkání bílinských seniorů a je-
jich vrstevníků z partnerského města Dippoldiswalde. Pro-
jekt připravilo oddělení regionálního rozvoje města ve spo-
lupráci s vedoucí pečovatelské služby Bc. Markétou Kalivo-
dovou a podpořil jej Euroregion Krušnohoří prostřednictvím 
Fondu malých projektů Cíle 3.

Celkové náklady projektu činí 
zhruba 8 300 Eur, z toho 85 % 
pokryje dotace a zbylých 15 % 
zaplatí Bílina ze svého. „Protože 
jsme projekt podávali vloni na 
podzim, se spoluúčastí počítalo 
město již při sestavování roz-
počtu. Jsme velmi rádi, že Eu-
roregion Krušnohoří náš projekt 
podpořil,“ sdělila Ing. Jana Šim-
ková, která žádost připravovala. 
I když mnozí senioři v Bílině žijí 

díky klubům důchodců velmi ak-
tivní život, podobná příležitost 
by se jim asi jen tak nenaskytla. 
Akce tohoto typu, tedy projekt 
zaměřený na seniory, proběhne  
v Bílině poprvé. 
Cílem je umožnit i starší gene-
raci kontakt se zahraničím a to 
díky společným aktivitám. Pro 
dvacítku bílinských a třináct 
německých seniorů je připra-
ven bohatý program se zábavou 

v podobě kapely, kuželek nebo 
třeba výletu do muzea a Chrámu 
chmele a piva v Žatci. Jak vy-
světlila Bc. Markéta Kalivodo-
vá, program se snažila sestavit 
na základě znalosti svých klien-
tů, jejich zájmů a přání. Pečo-
vatelská služba totiž také nabízí 
různé volnočasové nebo vzdělá-
vací činnosti. Velkou přidanou 
hodnotou této akce je účast seni-
orů z Německa. Název projektu 
napovídá, že věk ani národnost 
by neměla být bariérou k navá-
zání přátelství. 
Mnozí bílinští senioři němčinu 
ovládají velmi dobře a pokud by 
přece jen občas bylo potřeba po-
moci, měli by být k dispozici stu-
denti vyšších ročníků bílinského 
gymnázia, kteří pomohou s cizím 
jazykem a jistě i zpestří celou 
akci svým pohledem na svět. Těš-
me se tedy na zážitky a popřejme 
organizátorům hladký průběh  
a seniorům skvělou zábavu. simi
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Prostory klubu důchodců I umožňují i tanečky. Senioři se umí bavit.

Bílinský zpravodaj



 Využil chvilky nepozornosti
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který včera v Bílině 
okradl starší ženu o kabelku. 
Využil chvilky její nepozornos-
ti, kdy překládala věci z vozíku 
do tašky, zezadu k ní přistoupil 
a z nákupního vozíku jí odcizil 
odloženou kabelku, se kterou se 
dal na útěk. Poškozená vyčíslila 
škodu na téměř tři tisíce korun, 
v případě dopadení bude lapka 
čelit trestnímu stíhání pro přečin 
krádeže.
 
Vykradená garáž
Elektrocentrálu, dvě vrtačky, ko-
loběžku a několik dřevěných soch 
si odnesl zatím neznámý pachatel 
z garáže v Bílině. Zloděj odstranil 
visací zámky z vrat garáže a ná-
sledně z ní odcizil věci v hodnotě 
téměř 14 tisíc korun. Policisté ve 
věci zahájili úkony trestního říze-
ní pro přečin krádeže a po pacha-
teli i odcizených věcech intenziv-
ně pátrají.

Z deníku Policie ČR

Odcizil 300 litrů nafty
Bílinští policisté dopadli zloděje, 
který kradl koncem loňského pro-
since v katastru Ledvic. Podezře-
lý 41letý muž využil nefunkčního 
zámku na víčku palivové nádrže 
zaparkovaného kamionu, ze které 
následně odčerpal minimálně 300 
litrů motorové nafty, čímž poško-
zené společnosti způsobil škodu 
přes deset tisíc korun. Dnes mu 
policisté sdělili podezření z přeči-
nu krádeže, který ho může stát až 
dva roky svobody.
 
Kradl barevné kovy
Z přečinu krádeže se bude před 
soudem zodpovídat 28letý muž, 
který kradl v Bílině barevné kovy. 
Z budovy poškozené společnosti 
odcizil tři okapové žlaby a ople-
chování římsy. Celková škoda 
byla vyčíslena na čtyři tisíce ko-
run, vzhledem k tomu, že to není 
první porušení trestního zákoníku 
ze strany podezřelého, bylo jeho 
jednání kvalifikováno jako trestný 

čin, za který mu soudce může ulo-
žit až tříletý trest odnětí svobody.

Chatky opět cílem zlodějů
Přes opakované preventivní akce  
i zvýšenou hlídkovou činnost 
policistů v zahrádkářských kolo-
niích a lokalitách, kde se nachá-
zí rekreační chaty, stále dochází  
k vloupáním do těchto objektů.
Během sobotního odpoledne se 
neznámý pachatel vloupal do za-
hradní chatky a kůlny v Dubí, ze 
kterých odcizil sklokeramickou 
varnou desku, vzduchovku a ná-
řadí v hodnotě necelých devět ti-
síc korun, dalších přibližně sedm 
tisíc bude muset majitel investo-
vat do oprav poškozeného objek-
tu. Ve věci byly zahájeny úkony 
trestního řízení pro přečiny kráde-
že a poškození cizí věci.
K podobnému vloupání došlo  
i v Bílině, kde se zatím neznámý 
zloděj v zahrádkářské kolonii 
vloupal do rekreační chaty, ze 
které odcizil svářečku, motoro-
vou pilu, různé elektrické ruční 
nářadí a prodlužovací kabel, cel-
ková škoda dosáhla částky téměř 
deset tisíc korun. Pokud bude pa-
chatel dopaden, bude čelit trest-
nímu stíhání pro přečiny krádeže 
a porušování domovní svobody.

Zmizely kabely i řetěz
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který se v Bílině vlou-
pal do čerpací stanice odpadních 

vod. Z té následně odcizil na-
pájecí, ovládací a datové kabe-
ly, přibral si i čtyřmetrový řetěz  
a součást čerpadla. Celková škoda 
byla vyčíslena na více jak 16 tisíc 
korun, policisté ve věci zahájili 
úkony trestního řízení pro přečin 
krádeže, za který trestní zákoník 
stanoví až dvouletý trest odnětí 
svobody.

Odcizená nafta
Motorovou naftu v hodnotě přes 
pět tisíc korun odcizil v Bílině 
zatím neznámý pachatel. V noč-
ních hodinách poškodil zámek 
víčka palivové nádrže u zapar-
kovaného nákladního vozidla  
a následně z ní odčerpal přibliž-
ně 150 litrů pohonných hmot. 
Pokud bude pachatel dopaden, 
hrozí mu trestní stíhání pro pře-
čin krádeže.

Zadrženi na místě činu
Z přečinů krádeže a porušování 
domovní svobody jsou podezřelí 
dva mladíci ve věku 18 a 19 let. 
Včera po půlnoci se v Bílině 
vloupali na chodbu panelového 
domu a následně se v suterénu 
násilím vloupali do sklepních 
kójí. Než však stačili něco od-
cizit, zadrželi je na místě činu 
strážníci městské policie. Oba 
zadržení strávili noc v policej-
ní cele a následně byli obviněni  
z přečinů, za které mohou strávit 
až tři roky za mřížemi.

Pojeďte na dovolenou s klubem důchodců I.
Vedoucí klubu důchodců 
I. paní Eliška Fialová sr-
dečně zve všechny na červ-
nový pobyt v maďarských 
termálních lázních Tapolca  
u Balatonu.

Termín zájezdu je ve dnech 
1. –  6. 6. 2014, cena 7 900 Kč. 
Cena zahrnuje ubytování, 
dopravu a stravu formou po-
lopenze. Ubytování bude ve 
dvoulůžkových pokojích (na 
vyžádání možnost jednolůžko-
vých či více). Pobyt zahrnuje 
také výlet k Balatonu a mož-
nost využívání wellnessového 
zázemí hotelu.

V případě zájmu kontaktujte 
prosím paní Fialovou na tel. 
721 934 941.

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:

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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Ústecký kraj se připravuje na EXPO 2015. 
Bílinská kyselka nesmí chybět.

Dopis od čtenáře

Bílinská kyselka a Zaječická hořká voda, výtěžky z přírodních 
léčivých zdrojů, budou součástí prezentace Ústeckého kraje na 
světovém veletrhu EXPO 2015 v italském Miláně. 

Zdroje spravuje naše společnost 
BHMW CZ a.s. a ohledně účasti 
jsme byli osloveni přímo Ústec-
kým krajem. Je nám velkou ctí, že 
máme šanci zapojit se do prezenta-
ce našeho kraje. Téma EXPA 2015 
zní „Potraviny pro planetu, energie 
pro život“ a hodnota, kterou mo-
hou přírodní minerální vody s ob-
divuhodnou historií přidat prezen-
taci nejen kraje, města Bíliny ale  
i celé České republiky, je obrov-
ská. O postupu v přípravách bude-
me pravidelně informovat.

Dobrý den, pálí mě toto:
Po sídlištích je plno psích exkrementů, až je to děs ,i po celé Bílině, děti to rozšlapou, natahají 
to do chodby a uklidit to nikdo nechce. Mě by zajímalo, zda s tím to nešvarem hodlá město něco 
udělat. Zároveň má plno lidí psa, aniž by za to platili poplatky a uklidit po nich? No to už vůbec!

Nevím, kdo toto má na starosti 
z radních, ale připadá mi , jako 
když buď nikdo nechodí ven a 
nebo všichni jsou slepí.
Tak toto je to, co mně hodně 
vadí a myslím si, že nejenom 
mně, určitě vice lidem. Ko-
likrát vidím  lidi venčit a po 
svém pejskovi to nemohou 
uklidit, asi se za to stydí.
Někde jsou upravené záhony 
kolem vchodů a uprostřed zá-
honu je ho...
Moc by mě potěšilo, kdyby se 
toto už nějak konečně začalo 
řešit.
Nevím, zda jsem toto poslala 
na správné místo a nebo zda to 
mám poslat pánům radním?

Vážená čtenářko,
stejně jako Vy vnímá situaci 
v Bílině nejspíš mnoho dal-
ších obyvatel. Dali by Vám 

za pravdu jistě i mnozí politici. 
Bohužel jde o takový problém, 
který i když se řeší, výrazně vi-
ditelné výsledky to často nemá. 
U civilizovaných lidí je samo-
zřejmostí, že majitel psa po svém 
mazlíčkovi exkrement uklidí. 
Celý problém tak vytváří lidé 
bez morálních zásad a slušné-
ho vychování. Městská policie 
samozřejmě může zasáhnout, 
když nepořádného občana uvidí 
a také zasahuje, ale pořád platí 
to, že musí daného člověka přímo 
přistihnout. A bohužel to je často 
problém. O tom, že situace není 
vedení města lhostejná, svědčí 
vydání vyhlášky, která upravuje 
pravidla pro pohyb psů ve měs-
tě. Informovala jsem o Vašem 
dopisu strážníky. K problematice 
pohybu psů po městě se obecně 
níže vyjadřuje také preventista 
městské policie František Krejčí.

POZOR: 
Pes bez vodítka či náhubku může 
znamenat pokutu
Když se ke stařence s malým psí-
kem na vodítku přiřítí obrovský 
hafan bez vodítka a náhubku,
může jít klidně o milé setkání, ale 
také o velký problém. Bílina proto 
jasně vyhláškou vymezila
podmínky pro pohyb psů na ve-
řejném prostranství a také na 
plochách určených k volnému 
pohybu
psů. Pokud jdete se psem na ve-
řejné prostranství, musí být zvíře 
na vodítku, mít náhubek a znám-
ku jako doklad, že je řádně veden 
v evidenci psů. Pokud psa venčí-
te na plochách k tomu určených 
(jsou vymezeny ve vyhlášce měs-
ta), může zvíře pobíhat bez vo-
dítka, ale stále musí mít náhubek  
a známku. Vždy je samozřej-
mostí, že po svém psovi uklidíte. 

Strážníci Městské policie Bíli-
na „pejskaře“ kontrolují a bu-
dou své kontroly zintenzivňo-
vat díky vzrůstajícím tenden-
cím lidí pořizovat si velké psy. 
Za nedodržování uvedených 
pravidel mohou majitelé psů 
dostat na místě pokutu až do 
výše tisícikoruny a v případě 
správního řízení je horní hra-
nice 30 tisíc korun. Situace je 
nutné posuzovat individuálně 
vzhledem k výši společenské 
nebezpečnosti. fk
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Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Naděje pro Červený Újezd

Dne 12. března uplynul rok, co navždy odešla 

Růžena Halmichová.
S láskou vzpomínají Václav Niš, Standa, Petra a Lenka 

Halmichovi.

Dne 13. března 2014 uplynul rok od úmrtí,  

co od nás navždy odešel pan Leopold Veselý
Kdo jste ho znali,  

zavzpomínejte s tichou vzpomínkou s námi
Manželka Vlasta a brat Josef s rodinou.

Dne 19. 3. 2014 vzpomeneme druhého výročí  
od úmrtí naší drahé maminky, babičky, prababičky,

sestry, tety a paní Běly Bennové.
Nikdy nezapomeneme.dcera Hana s rodinou.

Areál bývalého uprchlického 
tábora v Červeném Újezdu 
vzbuzuje v posledních měsí-
cích mezi obyvateli okolí vel-
ké emoce. Nekontrolovatelný 
příliv sociálně slabých ob-
čanů a zvýšení kriminality,  
z toho mají lidé strach. Areál 
byl nabídnut k odkupu. Ne-
daleká obec Hrobčice tuto 
možnost zvažuje.

Objekt, který je v soukromém 
vlastnictví a měl sloužit jako 
domov se zvláštním režimem, 
tedy pobytové zařízení s posky-
tovanými sociálními službami, je 
nyní obyčejnou ubytovnou. Kdo 
platí, může bydlet. Ideálními ná-
jemníky jsou pro majitele areálu 
lidé, kteří pobírají různé typy 
příspěvků a dávek od státu. Lidé 
v okolních obcích zaznamená-
vají zvýšení drobné kriminality  
a přestávají se ve svých domovech 
cítit bezpečně. Když se o podiv-
né dění v areálu a různá povolení  
k činnosti začaly zajímat úřady  
a také Ústecký kraj, svitla lidem 
naděje. Majitelka však doložila 
vše potřebné, konkrétně kolau-
daci z roku 1993 a je velká šan-
ce, že původní azylové zařízení 
bude zkolaudováno na objekt k 

bydlení. Pak by podnikavé ma-
jitelce už nic nebránilo rozjet 
výdělečný byznys ve velkém. 
Možná by k tomu ale vůbec ne-
muselo dojít, pokud by areál 
koupila obec Hrobčice, která  
o něj projevila zájem. „V sou-
časné době probíhá anketa mezi 
obyvatelstvem na Hrobčicku, zda 
koupit či nekoupit areál. Vrací se 
mi nyní vyplněné anketní lístky 
a většina obyvatel si zatím přeje 
jeho nákup,“ upřesnila starostka 
Hrobčic Jana Syslová. Anketa 
probíhá až do 15. března a se-
znam míst, kam mohou lidé svůj 
hlas odevzdat, je k dispozici na 
webu obce.
I když současní majitelé koupili 
areál za částku kolem osmi milio-
nů korun a výrazněji do něj nein-
vestovali, nyní by za prodej chtě-

li 15 milionů, tedy téměř dvoj-
násobek. Může si to ovšem obec 
se zhruba tisícovkou obyvatel  
a tomu odpovídajícím rozpočtem 
dovolit? „Hrobčice samozřejmě 
celou sumu 15 milionů nema-
jí. Oslovujeme proto v těchto 
dnech Ústecký kraj, město Bíli-
nu a obce Měrunice, Libčeves, 
Mukov a Štěpánov, zda by se na 
případné koupi nepodíleli,“ vy-
světlila starostka.
Kdyby se areál dostal do dobrých 
rukou Hrobčic a okolních obcí, li-
dem by se jistě velmi ulevilo a situ-
ace se výrazně zklidnila. Obyvatelé 
okolních obcí by v areálu rádi viděli 
třeba domov důchodců, turistická 
ubytovna, škola v přírodě, byty nebo 
startovací byty pro mladé rodiny.

simi,
Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Vážení 
spoluobčané,

Dovolte mi, abych tímto 
veřejně vyjádřil poděko-
vání Městskému úřadu  
v Bílině za dotaci bílinské-
mu mysliveckému sdruže-
ní Bořeň v roce 2013. 

Účelem dotace bylo poří-
zení krmiva a prostředků  
k zabránění tvorby škod zvě-
ří, na zvěři a nákup léčiv pro 
zvěř. Celkové náklady na 
nákup krmiva činily v loň-
ském roce cca 37 tisíc korun. 
Medikament pro zvěř byl 
pořízen v hodnotě 6,5 tisíc 
korun. Dotace od Města Bíli-
ny ve výši 15 tisíc korun byla  
s vděčností přijata a s čistým 
svědomím lze konstatovat, 
že byla i účelně využita.

Za Myslivecké sdružení 
Bořeň Bílina, o.s. předseda 

MS Josef Horák

V loňském roce proběhla 
oprava stávajícího 
krmného zařízení.
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Pobaví Janžurová, Paulová a Zedníček
Městské divadlo v Bílině Vás zve na další ojedinělé divadelní před-
staví. „Po hře Jistě pane premiére s Karlem Heřmánkem a Danou 
Morávkovou, či po představení s Ivanou Chýlkovou bych rád po-
zval do Bíliny každého, kdo má rád divadlo. Povedlo se nám po-
zvat do Bíliny herecké osobnosti: Ivu Janžurovou, Janu Paulovou 
a Pavla Zedníčka s hrou Sbohem, zůstávám,“ říká a zve ředitel KC 
Kaskáda Bílina Martin Berger. 

Komedie o tom, jak šeredně se 
mýlíme v okamžicích, kdy si mys-
líme, že jsme neporazitelnými pány 
situace a svůj život svíráme pevně  
v rukou. Odpověď na otázku, kdo je 
oběť a kdo šťastný vítěz, se v tomto 
příběhu mění každou chvíli...
Půjde o mimořádnou divadelní udá-
lost, neboť tato hra svede poprvé do-

hromady na jedno jeviště tři skvělé 
komiky – Ivu Janžurovou, Janu Pau-
lovou a Pavla Zedníčka. Výjimečné 
herecké obsazení doplňují ještě 
Jaromír Dulava v alternaci s Anto-
nínem Procházkou. Divadelní před-
stavení můžete v Bílině navštívit  
a shlédnout 12. března od 19 hodin. 
Vstupné: 320,- 270,- 220,- a 150,- Kč. 

Oslavy Dne žen v HNsP pod taktovkou Čtyřlístku

Šaška Vaška mají děti rádyOslavy MDŽ v Klubu důchodců II.

První březnovou středu se v HNsP konala akce, věnovaná všem 
ženám. Ano, klientky léčebny pro dlouhodobě nemocné byly po-
zvány dobrovolnickou organizací Čtyřlístek k malému posezení. 
Duší celé akce byla paní Naděžda Maurerová se svými spolupra-
covnicemi. Ty připravily pro všechny přítomné malé pohoštění, 
dámy si odnesly i květinu. 

Bývá tradicí, že úvod obstarávají 
děti z mateřských škol a ani ten-
tokrát tomu nebylo jinak. Děti 
zarecitovaly několik básniček, 
sklidily velký aplaus a pak už 
je střídal „ověřený“ moderátor  
a zpěvák Josef Lébr. Ten zazpíval 
několik hitů doby dávno i nedáv-
no minulé. A protože i výběr pís-
ní má Josef Lébr ověřený, nebylo 
s podivem, že některé seniorky si 
s ním skladby zpívaly, jiné po-

brukovaly. Celá produkce trvala 
asi hodinu a v obecenstvu se ne-
našel nikdo, komu by se posezení 
nelíbilo.
I tentokrát se touto cestou obra-
címe na bílinské občany, kteří by 
měli zájem pomáhat jako dobro-
volníci Čtyřlístku. Přijďte mezi 
nás! Podrobnosti vám sdělí vrchní 
sestra nebo recepce HNsP.

Za tým koordinátorů 
Mgr. Martin Sýkora

V neděli 23. února 2014 se 
uskutečnil každoroční dět-
ský karneval v kulturním 
domě Fontána v Bílině. 

Nedělní slunné odpoledne plné 
soutěží, písniček, sladkostí, přilá-
kalo spousty dětí a rodičů. Hlav-
ně malí diváci vyzkoušeli „ pod 
vedením“ šaška Vaška z divadla 
Pohádka Praha například přeta-
hovanou, balonkovou soutěž ,ale 
nakonec i vyhodnocení o nejlepší 
karnevalovou masku. pb

Oslava proběhla v úterý 4. března v Klubu důchodců č. 2  
v Havířské ulici.

Naše pozvání přijali představi-
telé města místostarosta Mgr. 
Zdeněk Rendl a tajemník Ing. 
Ladislav Kvěch.
Hosté nám předali květiny  
a popřáli hodně zdraví a život-
ního elánu do dalších let. Při 
malém pohoštění ženy využily 
návštěvy našich představitelů  
a vznášely různé dotazy týkají-
cí se dění v našem městě, čímž 
se rozvinula družná debata, na 

kterou naši hosté ochotně od-
povídali.
Na naše pozvání nás přišli 
pozdravit také senioři z pečo-
vatelského domu v Teplicích  
a prožili s námi hezké slav-
nostní chvilky.
Za všechny přítomné seniory 
mohu říci, že to bylo báječné od-
poledne strávené v dobré náladě.

Venuše Vachalcová
Vedoucí klubu důchodců 2

Obecenstvu se vystoupení Josefa Lébra líbilo.

Krátce před patnáctou hodinou se koncertní sál zaplnil.

Vzpomínka
Dne 23. 3. 2014 uplynulo již 10 let  

co nás navždy opustil  

pan Milouš Vinter. 
Kdo jste ho znali měli rádi  

věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná dcera Jana s rodinou.

Vzpomínka
Dne 4. 2. 2014  

by se dožila 90 let maminka a babička  

paní Božena Vinterová. 
Kdo jste jí znali vzpomeňte s námi.

Děkuji dcera Jana s rodinou.

inzerce 0414/Bz
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Maškarní karneval

Vycházka za hasičiBlahopřejeme

Dne 11. března oslavila své 
krásné narozeniny naše 
maminka Helena Solarová

Vše nejlepší, hodně zdraví 
přejí dcery s rodinou, 
vnoučata a pravnoučata

Máme Tě rádi

V pondělí dne 3. 3. 2014 pořádal Klub důchodců PP.I 
„Maškarní karneval“. 

Celé odpoledne důchodcům hrála 
muzika, která mezi přítomnými 
přivítala průvod masek. Masky 
vyzvaly každého k tanci, v klubu 
vládla příjemná nálada. Také byla 

připravená tombola, přítomní 
se zdrželi v klubu až do veče-
ra. Bylo vidět, jak dobře se umí 
bavit i ti dříve narození.

Růžičková Eliška

Ve středu 26. 2. 2014 se děti  
z MŠ Chlum ze třídy Kytiček 
a Sluníček spolu s paní učitel-
kami vypravily za bílinskými 
hasiči. 

Ti nám ukázali hasičská auta, 
člun, vysílačky, záchranné mas-
ky, hydraulické kleště a stříkač-
ky. Děti měly možnost prozkou-
mat vnitřek aut, vyzkoušet si 
ovládaní volantu a práci s kleš-
těmi. Všem se poučná exkurze 
líbila a tímto bychom chtěli po-
děkovat bílinskému hasičskému 
sboru za jejich čas, který nám 
věnovali.

Paní učitelky MŠ Chlum 
H. Gojdičová a V. Hybášková

Fotografie dokazují, že i lidé v seniorském věku se umí pěkně 
odvázat a udělat si ze sebe legraci.
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Kulturníservis
Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

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

Pátek 14. březen/17.30 hodin
KRÁSKA A ZVÍŘE – 2D
Francie/Fantasy/Romantický/
Thriller/. Český dabing.
Poté, co ztratil své štěstí na moři 
je zdrcený obchodník nucen ode-
jít na venkov se svými šesti dět-
mi. Mezi nimi je i Kráska, jeho 
nejmladší dcera, která je velmi 
milá a veselá dívka. Jednoho dne 
narazí obchodník na magickou 
říši Zvířete, který ho vyzve ke 
smrti za krádež jeho růže. Krás-
ka, která se obviňuje za jejich 
strašlivé rodinné neštěstí, se pro-
to rozhodne obětovat svůj život 
místo svého otce.
Hrají: Vincent Cassel, Léa Sey-
doux, André Dussollier …
Vstupné: 110,- Kč/112 minut  
P-12/

Pátek 14. březen/20.00 hodin
BABOVŘESKY 2 – 2D
ČR/Komedie/. České znění.
Letní komedie Zdeňka Trošky je 
úsměvným obrázkem ze života  
v současné vesnici.
Hrají: Lucie Vondráčková, Jan 
Dolanský, Veronika Žilková …
Vstupné: 120,- Kč/110 minut  
P-12/

Sobota 15. březen/17.30 hodin
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ – 2D
USA/Komedie/Drama/. České ti-
tulky.
Film Grandhotel Budapešť je 
dobrodružstvím Gustava H, le-
gendárního recepčního věhlasné-
ho evropského hotelu, a jeho po-
mocníka Zero Moustafy, který se 
stane jeho nejdůvěryhodnějším 
přítelem. Příběh je zasazen do 
období mezi světovými válkami.
Hrají: Tony Revolori, Saoirse Ro-
nan, Edward Norton …
Vstupné: 110,- Kč/100 minut  
P-12

Sobota 15. březen/20.00 hodin
KANDIDÁT – 2D
ČR/SR/Thriller/. České znění.
V dnešní době jsou nejcenněj-
ším zbožím informace. Film 
Kandidát ukazuje velkou moc 
médií, která manipulováním  
s událostmi mohou ovlivňovat 
celý svět. Příběh sleduje zákulisí 
politické kampaně kandidáta na 
prezidenta.
Hrají: Michal Dlouhý, Pavel 
Nový, Ján Jackuliak …
Vstupné: 120,- Kč/106 minut  
P-12

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Pátek 14. 3. od 20:00 hodin

PLES DOMU DĚTÍ  
A MLÁDEŽE

Neděle 16. 3. od 15:00 hodin
DECHOVKA NA FONTÁNĚ

Zveme všechny příznivce 
dechovky na další pravidelné 

odpolední setkání. K tanci 
a poslechu hraje DUO 

HVOZDOVI. 
Vstupné: 30,- Kč

Pátek 21. 3. od 20:00 hodin
DIVADELNÍ PLES

Téma plesu „RETROMIX  
20. STOLETÍ “. Program plesu 

zajistí Bílinské Divadelní 
Minimum. Hraje skupina 
WINDI BAND. Moderuje 

VLADIMÍR HRON 
(Moderátor, zpěvák, komik  

a imitátor. ). 
Vstupné: 150,- Kč bez masky; 

100,- Kč s maskou

MĚSTSKÉ DIVADLO
Úterý 17. 3. od 19:00 hodin

Isabelle Mergault
SBOHEM, ZŮSTÁVÁM!

Divadlo Kalich Praha
Hrají: Iva Janžurová, Jana 

Paulová, Pavel Zedníček, Jaromír 
Dulava, Antonín Procházka 
Režie: Antonín Procházka 

Komedie o tom, jak šeredně se 
mýlíme v okamžicích, kdy si 

myslíme, že jsme neporazitelnými 
pány situace  

a svůj život svíráme pevně  
v rukou. 

Vstupné: 320,- 270,- 220,- 150,- Kč

Neděle 23. 3. od 15:00 hodin
Divadlo E. Hruškové a Jana 

Přeučila
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Rodinná pohádka Jiřího Chalupy 
a Jaromíra Klempíře pro nejmenší 

děti s mnoha písničkami 
a krásnými loutkami. 

Hrají: Eva Hrušková a Jan 
Přeučil

Vstupné: 60,- Kč, děti do 3 let 
zdarma

Úterý 25. 3. od 8:30 hodin
17. ročník 

PĚVECKÁ SOUTĚŽE 
BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 

2014
Soutěž MŠ, ZŠ, Středních  

a Uměleckých škol ve zpěvu. 
Uzávěrka přihlášek 11. 3. 2014. 

Vstup pouze pro přihlášené 
účastníky.

Neděle 16. březen/15.00 hodin
LEGO PŘÍBĚH – 3D
USA/Austrálie/Animovaný/Akč-
ní/Komedie/Rodinný. Český da-
bing.
První celovečerní animovaný film 
vytvořený z prvků dánské staveb-
nice, která baví děti na celém svě-
tě více než osmdesát let. 
Vstupné: 130,- Kč/95 minut 
MP

Pátek 21. březen/17.30 hodin
KOLEJE OSUDU – 2D
Austrálie/Velká Británie/Drama/
Životopisný. České titulky. 
Colin Firth a Nicole Kidman září 
v silném příběhu pomsty a lásky, 
jejichž osudovost je na plátně 
téměř hmatatelná. Sílu a emoce 
příběhu podtrhuje fakt, že vznikl 
na základě autobiografické knihy 
Koleje osudu.
Hrají: Nicole Kidman, Colin 
Firth, Stellan Skarsgård …
Vstupné: 110,- Kč/116 minut 
P-12

Pátek 21. březen/20.00 hodin
300: VZESTUP ŘÍŠE – 3D
USA/Akční/Drama/Válečný/. 
České titulky.
Pokračování epické ságy podle no-
vého komiksového románu Fran-
ka Millera Xerxes, vyprávěného 
úchvatným vizuálním stylem úspěš-
né série 300, se přesouvá na nové 
bojiště – na moře, kde řecký generál 
Themistokles, usilující o sjednoce-
ní celého Řecka, vede bitvu, která 
zvrátí dosavadní vývoj války. 
Hrají: Lena Headey, Eva Green, 
Rodrigo Santoro …
Vstupné: 140,- Kč/102 minut 
P-15

Sobota 22. březen/17.30 hodin
KRÁSKA A ZVÍŘE – 2D
Francie/Fantasy/Romantický/
Thriller/. Český dabing.
Hrají: Vincent Cassel, Léa Sey-
doux, André Dussollier …
Vstupné: 110,- Kč/112 minut 
P-12

Sobota 22. březen/20.00 hodin

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE 
NEŘÍKÁ – 2D
ČR/Komedie/. České znění.
Smuteční hostina v Bohušově síd-
le. Jsou tu všichni, které známe 
z původního filmu. jízda... i tak 
by se film mohl jmenovat, kdyby 
nenavazoval na už tak proslavený 
název dílu prvního.

Hrají: Bolek Polívka, Ivana Chýl-
ková, Anna Polívková …
Vstupné: 100,- Kč/106 minut 
P-12

Pátek 28. březen/17.30 hodin
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ – 2D
USA/Komedie/Drama/. České ti-
tulky.
Film Grandhotel Budapešť je 
dobrodružstvím Gustava H, le-
gendárního recepčního věhlas-
ného evropského hotelu, a jeho 
pomocníka Zero Moustafy, který 
se stane jeho nejdůvěryhodnějším 
přítelem. Příběh je zasazen do ob-
dobí mezi světovými válkami.
Hrají: Tony Revolori, Saoirse Ro-
nan, Edward Norton …
Vstupné: 110,- Kč/100 minut 
P-12

Pátek 28. březen/20.00 hodin
KANDIDÁT – 2D
ČR/SR/Thriller/. České znění.
Hrají: Michal Dlouhý, Pavel 
Nový, Ján Jackuliak …
Vstupné: 120,- Kč/106 minut 
P-12

GALERIE 
POD VĚŽÍ

Otevírací doba: 
po – čt: 8.00 – 12.00 hodin
 12.30 – 17.00 hodin
pá: 8.00 – 12.00 hodin 
 12.30 – 15.00 hodin
so – ne: zavřeno

6. únor – 30. květen 2014

LETECKÁ VÁLKA  
V SOUVISLOSTECH 
ANEB PLASTIKOVÉ 
MODELY LETADEL 

NEJEN Z 2. SVĚTOVÉ 
VÁLKY

Modely letadel z 2. světové 
války, dobových materiálů 
a knih vystavuje litvínov-
ský spisovatel, sběratel  
a modelář Radovan Helt.

Vstupné zdarma
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BESEDA A AUTOGRAMIÁDA 
S VERONIKOU ČERNUCKOU

Program akcí březen 2014

Pátek 14. 3. 20:00 – 2:00
Ples DDM V rytmu diska 70. a 80. let 
Prodej vstupenek v recepci Ddm 
Cena: 200 Kč 
 
Středa 19. 3. 10:00 – 13:30
Mladý programátor – oblastní kolo
Postupová soutěž pro programátory Baltíka 
Podrobnosti na http://souteze.tib.cz/
Cena: 50 Kč

Čtvrtek 20. 3. 16:30 – 17:30
 Soutěžíme o medaile v aerobiku
Pro děti 4–7 let – soutěž v aerobiku, cvičení dle cvičitelky, 
soutěž o Miss aerobik
Platby do 17. 3. 
Cena: 20 Kč 

Sobota 22. 3. 13:00 – 17:00
Jarní Bazar
Prodej i nákup oblečení, obuvi, hraček, sportovních potřeb
Cena: 50 kč za prodejní místo
Nakupující mají vstup zdarma
 
14:00–16:00
Malujeme zvířátka
Pro děti od 4 let - Malování velkých nástěnných obrázků 
Cena: 50 Kč

Neděle 23. 3. 18:00 – 19:00
Jarní hopsání pro mládež a dospělé
Od 14 let, 60-timinutová lekce jumpingu, losování o ceny
Cena: 50 Kč

Středa 26. 3. 10:00 – 12:00
 Baltie - Krajské kolo (postupová soutěž vyhlášená MšMt) 
Od 6 do 17 let - Pro programátory Baltíka, kteří postoupili 
z okresního kola
Cena: 30 Kč
 
Pátek 28. 3. 16:30. – 18:00
Tři v jednom 
Pro děti od 6 let - Zumba, Jumping a skákání přes švihadlo 
Platby do 27. 3.
Cena: 30 Kč
 
Pátek - Sobota 28. 3. – 29. 3. 14:00-14:30
 Podkrušnohorské setkání Baltíků (9. Ročník)
Pro programátory Baltíka a pozvané skupiny
Cena: 50 K

Sobota 29.3. 10:00 – 12:00 
Keramická dílna pro veřejnost č. 13
Pro děti od 6 let i dospělé - s sebou pracovní oděv
Cena: 30 Kč/Hod.

Od 13:00 
Tiffany – skleněná technika - šperkovnice 
Od 12 let i dospělé - s sebou pracovní oděv, boty s pevnou 
špičkou
Platby do 24. 3.
Cena: 200 Kč 

DŮM DĚTÍ  
A MLÁDEŽE BÍLINA

Březen 2014

Velmi příjemný hlas, milé povídání, úsměvné zážitky a spousta 
knih - detektivek. To bylo setkání s novinářkou a spisovatelkou 
populárních detektivek Veronikou Černuckou, která přijala 
naše pozvání do knihovny na odpolední „Čaj o páté“ 27. února.

Součástí besedy bylo autorské 
čtení z vlastní tvorby spisova-
telky, které vyšla již početná 
řada knih. Takřka všechny jsou 
k zapůjčení v knižním fondu 
knihovny. Na další, které autor-
ka připravuje, se čtenáři do bu-

doucna mohou těšit. Na klavír 
během odpoledne zahráli žáci 
ze třídy p. učitelky E. Šimko-
vé z místní základní umělecké 
školy.

Text: Petra Zaťková
Foto: Jaroslav Vimr

1. - 31. 3. 2014
„Březen - měsíc čtenářů“ 
ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE
Všem čtenářům vyhlašujeme 
tzv. „čtenářskou amnestii“. 
Všichni zapomnětlivci mů-
žou vrátit zapůjčené knížky 
a časopisy bez sankčních po-
platků. Pokud tedy patříte k 
těm, kteří máte nějaký restík 
a nevrátili jste zapůjčené ti-
tuly včas, využijte této mož-
nosti.

1. – 31. 3. 2014
„Březen - měsíc čtenářů“ 
PŘIVEĎ SVÉHO KAMA-
RÁDA
Každý registrovaný dětský 
čtenář, který přivede v prů-
běhu měsíce března svého 
kamaráda do knihovny, aby 
se přihlásil, bude odměněn 
prodloužením své stávající 
registrace o půl roku. 
Nečtenář bude mít registraci 
také půl roku zdarma.

Do konce května
Děti z MŠ Síbova v Bílině 
vystavují
Vystavené výtvarné a ruko-
dělné práce dětí si můžete 
prohlédnout v budově Měst-
ské knihovny - 1. patro.
Vstup volný.

www.knihovnabilina.cz
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Název zařízení
30. 6.

–
6. 7.

07. 7.
–

13. 7.
14. 7.

–
20. 7.

21. 7.
–

27. 7.
28. 7.

–
03. 8.

0. 8.
–

10. 8.
11. 8.

–
17. 8.

18. 8.
–

24. 8.

MŠ Síbova x x x x x otevřeno otevřeno
+ Jesle

otevřeno 
+ Jesle

MŠ Aléská x x otevřeno otevřeno otevřeno x x x

MŠ Žižkovo údolí otevřeno otevřeno x x x x x x

MŠ Čapkova x x x x otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno

MŠ Za Chlumem otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno x x x x

MŠ M. Švabinského 664 otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno x x x x

MŠ M. Švabinského 668 x x x x otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno

Prázdninový provoz bílinských mateřských škol - rok 2014

Zájezdy pro rok 2014

Masopustní veselice v Červeném Újezdu.

 Termín Cíl zájezdu Cena místenky

 26. 4. 2014 Praha – Dejvice ....................................................................................................................................................80,00 Kč
 10. 5. 2014 FLORIA jaro 2014 - Kroměříž, Arcibiskupský zámek, Arcidiecézní muzeum .................................................150,00 Kč
 24. 5. 2014 Pohádkový hrad a zámek Staré Hrady - výlet do pohádek čaroděje Archibalda I. ............................................ 110,00 Kč
 21. 6. 2014 ZOO - Dvůr Králové ..........................................................................................................................................120,00 Kč
 23. 8. 2014 Státní hrad a zámek Český Krumlov .................................................................................................................150,00 Kč
 13. 9. 2014 Podzimní Zahrada Čech - výstaviště Litoměřice  ................................................................................................50,00 Kč 
 6. 12. 2014 Drážďany - předvánoční trhy, 2 autobusy ............................................................................................................80,00 Kč
 13. 12. 2014 Praha - Dejvice, vánoční trhy ..............................................................................................................................80,00 Kč
  Floria 2014 - speciální výstava pro zahradníky, chataře a milovníky květin

O.s. Veselý venkov uspořádalo první březnovou sobotu, již 
„II. Masopust po našem“.

Když na návsi spustila Dračí de-
chovka, daly se do tance typické 
masopustní masky, ale i ty méně 
tradiční nezůstaly pozadu. Sou-
částí masopustního veselí, byla  
i oblíbená obchůzka se staročes-
kou maškarou. Průvod masek 
se zastavil u několika stavení  
a z vesela se dožadoval na hospo-
dáři výslužky. K pobavení míst-
ních obyvatel a návštěvníků při-
spěla i scénka „Poprava prasete“  
a po té následovalo masopustní ho-
dování. Ochutnat jste mohli jitrnič-
ky, jelítka a další dobroty, zvlášť ty 
z kuchyně místních hospodyněk.
K úplnému závěru Masopustu, 

patřilo tzv. „Pochování basy“, 
které se odehrálo v nedaleké hos-
půdce ve Dřevcích. Znázorňuje 
rozloučení s masitým hodováním 
a zahajuje 40 denní postní obdo-
bí před Velikonocemi. Stejně tak, 
jak tomu bylo zvykem v dobách 
dávno minulých...
Velké poděkování patří místním 
obyvatelům, kteří se ochotně do 
této akce zapojili, 
OÚ Hrobčice a Severočeským 
dolům Bílina. A také účinkujícím 
souborům - Třebenická sluníčka a 
Dračí dechovka.

Za O.s. VESELÝ VENKOV
Soňa Jermanová, Červený Újezd

10 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 14. březen 2014



Martin Hartman: Sokolov si čtvrtfinále zasloužil

JUMPING - sportovní aktivita v DDM Bílina

Bílinské hokejisty vedl s kapitánským „C“ do bojů v play off 
útočník Martin Hartman. Právě s ním jsme hovořili po skon-
čení osmifinálové sérii s Baníkem Sokolov. Martin Hartman  
v rozhovoru přiznává, že Sokolov ukázal svou sílu a kvalitu  
a postoupil do čtvrtfinále zaslouženě. 

Jak hodnotíš sérii s Baníkem So-
kolov? 
Série se Sokolovem měla jasné-
ho favorita. První zápas a v něm  
50. minut jsme byli Sokolovu 
rovnocenným soupeřem. Bohu-
žel v závěrečné desetiminutovce 
jsem zbytečně faulovali a zápas 
prohráli. Druhý zápas jsme na 
domácím ledě Sokolov v někte-
rých fázích i přehráli, ale opět 
jsme udělali chyby a zápas pro-
hráli. Třetí utkání v Sokolově 
jsme vydrželi hrát jen jednu tře-
tinu, a pak se ukázala síla Baní-
ku. Musím přiznat že Sokolov 
postoupil zaslouženě.

Bylo ve Vašich silách tak silného 
soupeře alespoň jednou porazit?
Jasně že bylo, ale jak říkám. Udě-
lali jsme bohužel mnoho chyb, 
které Sokolov proměnil a v sérii 
vyhrál.

Jak jste si užili domácí zápas 
play off?
Tak hlavně jsme chtěli doma uspět. 
To se nám nepovedlo, ale myslím 
že pro oko diváka to byl dobrý ho-
kej. Škoda, že se nám nepovedlo 
vrátit sérii ještě jednou do Bíliny.

A co celá sezóna, ta příliš vyda-
řená rozhodně nebyla, souhlasíš?
Vydařená bohužel nebyla. V po-
slední fázi sezony jsme se hlavně 
soustředili abychom zvládli zůstat 
před Milevskem a vyhnout se ba-
ráži. To se nám povedlo a mohli 
jsme slavit postup do prvního 
PLAY OFF v Bílině.

Co nyní, co hráče čeká a co Tebe 
osobně?
Tak PLAY OFF je u konce a tím 
pádem i sezóna. Teď si budeme 
léčit modřiny a někteří se budou 
připravovat na další sezonu. Já 
osobně se budu věnovat rodi-
ně protože se mi před měsícem 
narodil syn Martin a teď na něj  
a na manželku budu mít vice času.  
A moc se na to těším.

Jak to vidíš na příští sezónu? Bu-
deš tady chtít pokračovat?
Jsem hráč Klášterce nad Ohří  
a v Bílině jsem jen na hostování 
do konce března. To co bude pří-
ští sezónu se teprve uvidí. Kdy-

Jumping je sportovní aktivita pro děti, mládež i dospělé. Tento sport se provozuje na speciálních trampolínkách s řídítky.
JUMPING PRO DĚTI

Cvičení plné 
zábavy a pís-
niček probíhá 
za doprovodu 
skvělé hudby 
a samozřejmě 

skákání na trampolíně. Cílem 
cvičení je vytvořit hravou a zá-
bavnou formou kladný vztah 
dětí k pohybu. Je zaměřený na 
vytrvalost, koordinaci, ohebnost 
a redukci váhy. Toto cvičení je 
vhodným doplňkem k jiným 

sportovním aktivitám dítěte. Děti 
se učí ovládat své tělo, procvičovat 
svaly a pracovat s dechem. Zbavují 
se ostychu, uvolňují napětí a příjem-
ně stráví volný čas a najdou si i nové 
kamarády. Jumping je prostě legra-
ce. Mnoho dětí trpící s obezitou se 
stydí sportovat, protože se bojí, že to 
nezvládnou. Trampolína dětem trpí-
cí nadváhou pomáhá při odrazech, 
dětem se šetří klouby, které jsou při 
jiných aktivitách velmi zatěžovány. 
Zájmový kroužek dětského jum-

pingu v DDM je každé pondělí a 
středu od 15 do 16 hodin. Stále ještě 
můžete přihlásit své děti od šesti let. 
Každý měsíc je pro děti připravena 
speciální hodina hopsání. Přihlásit 
se můžete na recepci DDM.

Jumping pro mládež a dospělé
 Jumping nemá složitou choreo-
grafii – skáče se na místě, vychází 
z aerobiku a jeho jednoduchých 
cviků, proto se nemusíte učit žád-
né složité kombinace cviků, abys-

te s tímto krásným a energic-
kým sportem mohli začít.
Instruktor udává tempo, mění 
choreografii a kombinuje cviky 
tak, aby se procvičilo celé tělo, 
a upozorňuje na správné drže-
ní těla. Skáčeme v DDM každé 
úterý, středu, čtvrtek a neděli. Na 
hodiny se musíte objednat. Také 
jsou samozřejmě vítáni muži. 

Přijďte si zahopsat,  
těší se na vás Věrka a Káťa 

(tel. 774 821 091).

by nabídka přišla, byl bych moc 
rad. Také hodně záleží, jak by se 
k tomu postavila má rodina. To 
bude nejdůležitější faktor v mém 

rozhodovaní. Pokud mě samo-
zřejmě vedeni bílinského hokeje 
bude chtít.

Karel Schön

Utkání se Sokolovem pro Draky nedopadlo dobře.
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Pokračování ze strany 1

Vrcholem halové sezóny jsou pak 
Mistrovství ČR pro jednotlivé ka-
tegorie. Mezi žáky sbíral zkuše-
nosti Tonda Janetka, který skončil 
celkově 17. v běhu na 300m, kdy 
doplatil na smolnou první dráhu. V 
kategorii dospělých jsme měli jako 
zástupce naší atletiky Aleše Filin-
gra, který skončil ve svém rozběhu 
sedmý na 800m. Mezi vícebojaři 
zazářil v kategorii dorostu skvělým 
čtvrtým místem Pavel Prchal. Nej-
úspěšnějším Mistrovstvím byl pro 

Počasí přeje, těšme se na bílinskou atletiku

Bílinská sportoviště informují

Tenisová sezona začíná v Bílině většinou v dubnu, třeba ale počasí 
umožní dřívější začátek.  Foto: www.sportbilina.cz

Bílina se jako jedno z mála severočeských měst může 
chlubit atletickým stadionem. Atletika má v Bílině dlou-
hou tradici a již léta se AK Bílina účastní prvoligové atle-
tické soutěže. 

Nejinak tomu bude i letos, kdy 
bílinské atlety čeká jak cesto-
vání pro republice na jednotlivá 
kola soutěže I. ligy, tak i několik 
tradičních mítinků na domácím 
stadionu. Sezonu vždy odstar-
tují zahajovací závody, které se 
konají v dubnu v Bílině. Další 
významnou akcí, která probíhá 
většinou v červenci, je Bílinský 
Polytan. Následuje asi nejvý-

znamnější domácí akce bílin-
ské atletiky a to Bílinská půlka. 
Mezi těmito mezníky je stadion 
využíván pro konání dalších 
závodů, mládeže, různých kraj-
ských přeborů atd. Konkrétní 
rozpis termínů ještě není znám. 
Aktuality z bílinské atletiky 
můžete sledovat na stránkách  
www.akbilina.net

Foto: Deník/Zdeněk Koza

Zimní stadion v Bílině nabízí 
možnost veřejného bruslení. 
Termíny bruslení se mění dle 
rozpisů tréninků hokejistů  
a dalšího využití ledu. Aktuál-
ní plán veřejného bruslení tak 

můžete najít vždy na webo-
vých stránkách www.sport-
bilina.cz/zimni-stadion/. Zde 
se dozvíte také další aktuální 
informace z ostatních sporto-
višť v Bílině.

Hokejový turnaj starých gard 

V sobotu 5. dubna 2014 proběhne na ZS v Bílině turnaj 
starých gard O pohár prezidenta HC Draci Bílina v ledním 
hokeji. 

Turnaje se zúčastní celky: HC 
Draci Bílina, HC Most, HC 
Stadion Louny a HC Děčín. 
Hrát se bude systémem každý 
s každým 2 x 15. minut. 
„Chtěl bych pozvat všechny 
příznivce hokeje. Přijďte se 
podívat na atraktivní hoke-
jovou podívanou,“ říká před 
turnajem jeho ředitel Radislav 
Balín. Ten prozradil i sestavu 
staré gardy HC Draci Bílina. 

„V brance bude Kobrč, do 
hry budou připraveni: Jaro-
slav Anderle, Pavel Babička, 
Pavel Prchal, Václav Raichl, 
Miroslav Doubek, Zdeněk 
Procházka, Jiří Procházka, 
Radislav Balín, Miroslav Sla-
čík a další,“ dodává k sestavě 
Balín. Turnaj bude zahájen  
v 9:00 a poslední zápasy bu-
dou sehrány v 15 hodin. 

Karel Schön

nás tzv. „Gigant,“ tedy Mistrovství 
ČR kategorie dorostu a juniorstva. 
Je to první setkávání se s kvalitní 
a velkou atletikou, o konkurenci 
není pochyb. Náš oddíl zde měl hned  
9 závodníků!
 Filip Hradil skončil třetí v roz-
běhu na 800m, Hakim Saleh třetí  
v rozběhu na 400m a Lucka Lo-
kšanová po velkém souboji  
v cílové rovince nakonec doběh-
la bramborově čtvrtá v běhu na 
1500m. Mezi skokany se před-
stavili Petr Šroubek (13. na dál-
ce), Vojta Košťál (10. na dálce,  
11. v trojskoku) a Pavel Strnad 
(9. na dálce i v trojskoku). Ven-
dy Žitná se nejprve představila  
v rozběhu na 60m, aby pak skonči-
la na hezkém pátém místě v kouli. 
Pavel Prchal se potýkal se silnou 
virózou, a tak se představil jen  
v běhu na 60m překážek a skoku 
dalekém, kde skončil na 10. mís-
tě. Velkou radost nám všem udě-
lal dorostenec Martin Jirkal, který 
vybojoval bronzovou medaili ve 
vrhu koulí. Dobrou výkonnost 

zaznamenal svěřenec Jaromí-
ra Říhy a Jiřího Nechvátala již  
v soubojích s muži. Na přeborech 
kraje skončil pátý. Věděli jsme, že 
medaile bude viset za 14 metry. Tuto 
hranici Martin přehodil v páté sérii  

a za výkon 14,07 si odnesl bronz.
Říká se, že úspěšná hala znamená 
úspěšnou letní sezónu. Podle té 
letošní se máme na co těšit. Držte 
tedy bílinské atletice palce!

Jirka Nechvátal

Martin Jirkal s trenéry Jirkou 
Nechvátalem a Jaromírem Říhou.
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