
„Jsme velice rádi, že se nám po-
dařilo koncert Petera Nagyho pro 
bílinské diváky uspořádat, za což 
bych chtěl poděkovat městu Bíli-
na, bez jehož finanční pomoci  by 

takové osobnosti české či česko-
slovenské hudby zde nemohli vy-
stupovat,“ řekl po skončení kon-
certu ředitel KC Kaskáda Bílina 
Martin Berger.  
Bílinské 80´s tak odstartovaly 
tím nejlepším možným způsobem  
a rozhodně budou pokračovat.  
„Obyvatelé města a jeho ná-
vštěvníci se mohou těšit na dal-
ší pokračování tohoto projektu. 
Nemohu nyní stoprocentně při-
slíbit všechny další interprety, 
kteří do Bíliny v nejbližší době 
přijedou, protože o jejich účin-
kování u nás v Bílině se ještě 
jedná, ale prozradím, že se sna-
žíme domluvit s  Petrem Kot-
valdem a Standou Hložkem.  Ze 
skupin jsme v jednání nejdále  
s legendárním Katapultem. 
Nechme se překvapit“.
A pozvat můžeme i milovníky 

divadla na velice zajímavé před-
stavení. To se uskuteční 23. ledna 
od 19 hodin v Městském divadle 
v Bílině. K vidění bude hra Jistě 
pane premiére v podání divadla 

bez zábradlí. V hlavních rolích se 
můžete těšit na Karla Heřmánka 
či Danu Morávkovou. 
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Polovina školního roku  
mají děti za sebou

Bílinské 80´s zahájil Peter Nagy

Ve čtvrtek 30.ledna si převezmou školáci vysvědčení za 
první školní půlrok. 

V pátek pak mají pololetní 
prázdniny. V polovině roku 
mnohé děti známkám příliš 
velký význam nepřikládají, 
mnohem důležitější jsou pak 
známky na konci roku. K nim 

se pak přihlíží třeba při přijí-
macích zkouškách na střední 
školu. Další prázdniny, a to 
jarní, čekají školáky a učitele 
až začátkem měsíce března, od 
3. 3 – 9. 3. 2014.

Hvězda československé hudby Peter Nagy zazářil v Bílině, 
kam zavítal v pátek 10. ledna 2014. Koncert populárního 
zpěváka sledovalo přes 300 návštěvníků, kteří zcela zaplnili 
Kulturní dům Fontána. Zazněly největší hity, nechyběla ani 
velice populární „Kristínka“ či píseň „Aj tak jsme stále fra-
jery“ nebo „Láska je tu s nami“. 

Peter Nagy se do Bíliny vrátil po 
třech letech. Jak nám prozradil, rok 
2014 je pro něj, ale i skupinu Indigo 
velice významný a jubilejní. V plá-
nu je cesta do Ameriky, ale i možná 
návrat do Austrálie, kde Peter Nagy 
v minulých letech působil.    
„V Austrálii jsem byl už dvakrát 
a možná tam opět pojedu. Tam je 
to již trochu jiné. Lidé jsou tam 
z toho sluníčka více optimističtí. 
Evropané by se od nich měli učit, 
i když samozřejmě Evropa je nád-

herná, ale možná bychom si mohli 
toho sluníčka více nalít do hlavy, 
i když v hospodách se toho hodně 
nalévá (smích) 
Ale nyní už i vážně. Letos jsem 
pozvaný do Ameriky hrát pro 
naše rodáky, kteří tam žijí, ale 
jsem také před rozhodnutím, pro-
tože letos skupina Indigo slaví 30 
let, kolik toho odehrát. Víme, že 
budeme dělat koncerty , pojede-
me na festivaly a je dobře, že je 
toho vskutku hodně.“ Zlatý erb: Dejte 

Bílině svůj hlas
I v letošním roce se bude 
Bílina snažit o získání Zla-
tého erbu, tedy ceny pro 
nejlepší webové stránky  
a elektronické služby měst  
a obcí. 

Bílinský web můžete podpo-
řit i vy svým hlasem na strán-
kách www.bilina.cz v pravém 
sloupci „Novinky“, hned prv-
ní zpráva s interaktivním ob-
rázkem.  Děkujeme.

Bílinský zpravodaj



Z deníku Policie ČR

O čem se chcete ve zpravOdaji dOčíst?
Zajímá vás něco konkrétního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí? Zeptáme se Za vás.
Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Pomozte dopadnout  
podvodníka
Žádáme veřejnost o pomoc při pá-
trání po podvodníkovi, který ne-
dávno okradl v Bílině seniorku. Po 
druhé hodině v noci probudilo star-
ší ženu zvonění, proto se oblékla a 
šla se podívat ke dveřím do vchodu. 
Zde stál mladší muž vysoký kolem 
180 cm, silnější postavy, měl krátké 
černé vlasy, na sobě červenou zim-
ní bundu a tmavé kalhoty.
Muž, který se představil jako polici-
sta a ženě ukázal blíže nespecifiko-
vaný průkaz, jí sdělil, že její syn měl 
autonehodu a potřebuje od ní finanč-
ní hotovost 500 korun na poplatky v 
nemocnici. Seniorka podvodníkovi 
uvěřila a šla s ním k bytu, ze kterého 
mu přinesla požadovanou hotovost. 
Muž jí poté navrhl, že počká před 
domem, aby ji vzal za synem, když 
žena sešla ven, byl i s penězi pryč. 
Když následně zavolala synovi, zjis-
tila, že žádnou nehodu neměl a stala 
se obětí podvodníka.
Žádáme případné svědky, kteří 
se 9. ledna mezi druhou a třetí 
hodinou ranní pohybovali v uli-
ci Aléská a mohli by poskytnout 
jakékoliv informace k totožnosti 
pachatele, nebo jeho výskytu, aby 
se obrátili na bílinské policisty, 
nebo na bezplatnou linku 158.
Dále upozorňujeme občany, 
zvláště pak seniory, aby byli při 
jednání s cizími lidmi opatrní  
a vždy si ověřili, zda jsou sku-
tečně těmi, za které se vydávají. 
Také žádáme případné další po-
škozené, kteří se stali obětí pod-
vodníka, který se vydával za poli-
cistu, aby nás neprodleně kontak-
tovali. Zároveň upozorňujeme, že 
policisté nikdy žádné předávání 
peněz nezprostředkovávají ani  
k tomu nejsou oprávněni.

Pachatel boural  
s kradeným autem
Namrzlá silnice byla zřejmě pří-
činou havárie osobního vozidla 
Škoda Fabia, které nedávno na-
lezli policisté u přemostění silnice 
mezi Teplicemi a Bílinou. Prove-
denou lustrací hlídka zjistila, že  
o půl sedmé ráno nahlásil vlastník 
auta jeho odcizení v Ústí nad La-
bem.
Zloděj podle všeho nezvládl říze-
ní a s ukradeným autem boural, 
následně podle psovoda utekl 
směrem k obci Všechlapy. Přiví-
táme jakékoliv informace k pode-
zřelé osobě, která se dnešního dne 
v ranních hodinách pohybovala  
u přemostění silnice 1/13 mezi 
obcemi Křemýž a Všechlapy.
Havarované vozidlo bylo z místa 
nálezu odtaženo a po provede-
ní všech nezbytných procesních 
úkonů bude vráceno právoplatné-
mu majiteli. V případě dopadení 
bude pachatel čelit trestnímu stí-
hání pro přečin krádeže.
 
Vykradená chata
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který v katastru obce 
Světec vykradl zahradní chatu. 
Po překonání plotu vnikl na po-
zemek a následně se vloupal do 
chatky, ze které si odnesl televi-
zor, vysavač, sadu krbového náči-
ní, oblečení a další věci v hodnotě 
téměř 50 tisíc korun. Ve věci byly 
zahájeny úkony trestního řízení 
pro přečiny krádeže a porušování 
domovní svobody, za které trestní 
zákoník stanoví až tříletý trest od-
nětí svobody.

Vloupání do vozidel
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který se v Bílině vlou-

pal do zaparkovaného Superbu.  
Z toho se následně pokusil odcizit 
autorádio, které však nakonec zů-
stalo v autě. Poškozením vozidla 
způsobil neúspěšný zloděj škodu 
kolem 25 tisíc korun.
To další zloděj, který se v Dubí 
vloupal do vozidla stejné značky, 
byl úspěšnější. Po rozbití okna 
vnikl do vozidla, ze kterého od-
cizil středový panel s navigací  
v hodnotě sto tisíc korun. V obou 
případech byly zahájeny úkony 
trestního řízení, zatímco zloději 
z Bíliny hrozí za poškození cizí 
věci a krádež ve stadiu pokusu 
maximálně dvouleté vězení, pa-
chatel z Dubí může v případě do-
padení vzhledem k vysoké škodě 
strávit za mřížemi až pět let.
 
Vykradený dům
Vloupání do rodinného domu v 
Bílině vyšetřují kriminalisté z tep-
lického územního odboru. Pátrají 
po neznámém pachateli, který o 
jednom z minulých víkendů vnikl 
do domu, který prohledal a následně  
z něj odcizil kosmetiku, alkohol, po-
traviny, fotoaparát, DVD přehrávač 
a další elektroniku v hodnotě kolem 
78 tisíc korun. Pokud se podaří zjis-
tit zlodějovu totožnost, bude čelit 
trestnímu stíhání pro přečiny kráde-
že a porušování domovní svobody, 
za které trestní zákoník stanoví až 
pětiletý trest odnětí svobody.

Další krádež nafty
Policisté vyšetřují další krádež 
nafty ze zaparkovaného kamionu, 
ke které tentokrát došlo v katastru 
obce Ledvice. Zatím neznámý zlo-
děj překonal víčko palivové nádr-
že, ze které následně odčerpal asi 
500 litrů motorové nafty, celková 
škoda přesáhla částku 17 tisíc ko-

run, pokud bude pachatel dopaden, 
bude čelit trestnímu stíhání pro 
přečin krádeže.

Rozbitá výloha
Policisté pátrají po neznámém 
vandalovi, který v Bílině rozbil 
výlohu prodejny textilu. Pachatel 
nezjištěným předmětem rozbil 
sklo výkladu, které je zabezpeče-
no mříží, čímž oznamovateli způ-
sobil škodu ve výši tři a půl tisíce 
korun. Policisté věc kvalifikovali 
jako přestupek proti majetku, za 
který může být v případě dopade-
ní udělena pachateli až patnáctiti-
sícová pokuta.

Cizinec přišel o mobil
O mobilní telefon v hodnotě pět 
tisíc korun byl okraden cizinec, 
který v sobotu projížděl Bílinou. 
Muž zastavil na parkovišti, kde 
si k němu přisedla žena, která mu 
nabízela sexuální služby. Cizi-
nec podle výpovědi její nabídku 
odmítl, takže žena vystoupila, 
přičemž nechala otevřené dveře 
spolujezdce. Toho využil 24letý 
muž, který přišel k autu, otevře-
nými dveřmi se nahnul dovnitř  
a z držáku umístěného na čelním 
skle poškozenému odcizil mobil.
Okradený vystoupil z vozu  
a šel za zlodějem, aby získal svůj 
majetek zpět, podezřelý si ale 
nasadil na ruku „boxera“ a začal 
muži vyhrožovat. Ten se raději 
vrátil do auta a jel pro pomoc, na-
štěstí natrefil na hlídku strážníků, 
kteří muže odpovídajícího popisu 
pachatele během chvilky zadrželi. 
Zloděj byl eskortován na policej-
ní služebnu, kde mu bylo sděleno 
podezření z přečinu krádeže, za 
který mu hrozí maximálně dvou-
leté vězení.

Lupička přepadla senioraInformace o odchycených 
psech a kočkách

Z trestného činu loupeže byla obviněna 32letá žena, která  
v pátek odpoledne přepadla v Bílině staršího muže. 

Pachatelka přistoupila k po-
škozenému, který šel po chod-
níku, chytila koženou tašku 
a igelitku, které nesl v ruce a 
chtěla mu je vytrhnout. Senior 
se ale nedal a tašky pevně dr-
žel a to i ve chvíli, kdy upadl 
na zem.
Lupička to nakonec vzdala a z 
místa činu utekla s prázdnou 
a už o dvě hodiny později jí 

na rukou zaklaply pouta. „Na 
základě popisu poskytnuté-
ho přepadeným podezřelou 
ženu zadržela hlídka strážníků 
Městské policie Bílina a pře-
dala ji kriminalistům. Pokud ji 
soud uzná vinnou z trestného 
činu, z něhož byla obviněna, 
může strávit až deset let ve vě-
zení,“ sděluje policejní mluvčí 
Daniel Vítek. 

Městská policie Bílina umisťuje od-
chycené psy a kočky do útulku v Ji-
mlíně. Na webu najdete aktuální fo-
tografie psů a koček včetně informací 
kdy a kde byli odchyceni.

 ►  Útulek Jimlín - Jaroslav a David Kubalíkovi,  
Jimlín 147, Louny1, 440 01,Tel:   604 451 258 (8 – 18h)  
NEPOSÍLAT SMS, e-mail: utulek.jimlin@centrum.cz
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Bílina má zájem zvyšovat kvalitu ve 
vzdělávání na svých základních školách

Revitalizace se dočká i zeleň 
na základních školách

Nemocnou zeleň nahradí nové zdravé stromy

Současná situace na bílinském hřbitově. Je vidět, jak jírovce 
(kaštany) překážejí mladým stromům třešní.

Když Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídící orgán Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost in-
formovalo obce s rozšířenou působností o tom, že mohou žádat evropské peníze pro své školy, rozhodlo se město Bílina této možnosti využít.

Jde o projekt, který je zaměřený 
na zvyšování kvality ve vzdě-
lávání tím, že školy budou více 
pracovat s dětmi ohroženými 
školním neúspěchem či předčas-
ným ukončením školní docházky. 
Vybraní žáci získají podporu ve 
formě individuálního plánu s akti-
vitami a činnostmi, které povedou 
ke zlepšení jeho situace. Pedago-
gové, které se budou těmto dětem 

věnovat nad rámec vyučování, 
budou mít svou práci zaplacenou 
a získají podporu ve formě vzdě-
lávání a například supervize. Žák 
bude mít individuální intenzivní 
péči a získá také potřebné školní 
pomůcky, které mu většinou jeho 
rodina není schopna pořídit. Školy 
budou mít možnost využívat psy-
chologa, etopeda i různé moderní 
metody využívané ke zvyšová-

ní efektivity pedagogické práce. 
Jedním z výstupů projektu bude 
návrh lokální strategie základ-
ního vzdělávání. Do projektu se 
zapojily všechny základní školy 
spadající pod Bílinu jako obec s 
rozšířenou působností, tedy i Hos-
tomice. Významným pomocní-
kem při přípravě projektu byla pro 
město místní pobočka společnosti 
Člověk v tísni, o.p.s, která inten-

zivně spolupracuje jak s městem, 
tak se školami a má přehled o dané 
problematice.  Projekt byl v minu-
lých dnech podán na Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy  
a nyní bude probíhat jeho hodno-
cení. Zda bude podpořen či niko-
liv, se Bílina dozví zhruba v květ-
nu letošního roku. Začátek projek-
tu je plánován od června 2014 na 
dobu jednoho školního roku. simi

Bílina musela řešit velmi špatný stav některých stromů v aleji na 
Kyselce. Vzhledem k tomu, že v rámci Operačního programu život-
ní prostředí (OPŽP) bylo možné požádat o dotaci na obnovu zeleně, 
připravilo město projekt a o peníze zažádalo. 

Součástí žádosti byl samo-
zřejmě znalecký posudek, 
který jasně označil, jaké stro-
my jsou nebezpečné a musejí 
být pokáceny a nahrazeny. Je 
to nezbytně nutné především 
pro bezpečí občanů, které by 
mohly ztrouchnivělé stromy 
zranit. Po odstranění stromů 

bude následovat ošetření stro-
mů, které byly dříve poškozeny 
neodborným řezem, založe-
ní trávníku a výsadba nových 
stromů lípy srdčité. Výběrové 
řízení se blíží ke konci a kácení  
by mělo začít v únoru letošní-
ho roku. Práce by měly skončit  
v létě letošního roku.

Úprava zeleně a výsadba nové čeká také zahrady třech bílinských 
základních škol a to Aléské, Praktické a Za Chlumem. Zde bude 
postup trochu jiný. 

Kde to bude potřeba, budou 
odstraněny poškozené zpev-
něné plochy a nahrazeny za-
travněnými plochami. Poté 
budou pokáceny vybrané stro-
my a keře, ošetřeny stromy 
poškozené, založen parkový 
trávník, vysazeny nové stro-
my a keře a založeny trval-
kové záhony. Vysazena bude 
převážně původní zeleň typic-

ká pro tento region, aby mohla 
sloužit také k výuce žáků.  Akce 
je opět spolufinancována z Ev-
ropské unie (Evropský fond pro 
regionální rozvoj). I zde bude ká-
cení probíhat v únoru a celý pro-
jekt by měl být ukončen v zimě 
letošního roku.
Obnova zeleně momentálně pro-
bíhá také na bílinském hřbitově. 
Podstatou projektu je zde odstra-

nění nemocných stromů kašta-
nů, které brání v růstu stromům 
okrasné třešně. I tento projekt 

byl spolufinancován z EU 
prostřednictvím OPŽP.

simi
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Děti z MŠ Čapkova se těší z nové interaktivní tabule.

Přinášíme přehled vybraných událostí, které se staly v prvních šesti měsících loňského roku. Třeba nejsou nejdůležitější, třeba jsme 
na nějakou zapomněli… Jde o subjektivní výběr z monitoringu příslušných čísel Bílinského zpravodaje.

LEDEN
BÍLINSKÁ NEMOCNICE ZÍSKALA 
SMLOuVu S VZP – důležitým krokem pro 
budoucnost zdravotnictví v Bílině bylo uza-
vření smlouvy s VZP pro Hornickou nemocni-
ci s poliklinikou. Kontraktu však předcházely 
v nemocnici dlouhé přípravy, především mo-
dernizační. Pojišťovny totiž ve většině pří-
padů uzavírají smlouvy pouze se zařízeními, 
která splňují standardy.

BÍLIňANé VOLILI PREZIDENTA – občané 
Bíliny jasně dali při lednových volbách najevo, 

koho chtějí za prezidenta. V obou kolech voleb 
se jejich favoritem stal Miloš Zeman. A že nešlo 
pouze o preference Bíliňanů, již nyní víme :-).

KNIHOVNA MÁ NOVOu VEDOuCÍ – 
od ledna usedla do křesla vedoucí městské 
knihovny Mgr. Zdeňka Jílková. Nahradila tak 
dlouholetou vedoucí paní Marcelu Šímovou, 
která odešla do důchodu. 

BÍLINšTÍ SPORTOVCI OPěT BODOVA-
LI V ANKETě – na vyhlašování ankety Spor-
tovec roku Teplicka 2012 získali ocenění také 
dva bílinští sportovci. Kdo by ale čekal hokej 
nebo fotbal, mýlil by se. Cenu získala kendist-
ka Jana Ziegelheimová a devadesátiletý stolní 
tenista Ladislav Novák.

ÚNOR
ODSTARTOVALA 16. BOřEňSKÁ ČA-
RODěJNICE – recitační soutěží začala tra-
diční bílinská soutěž Bořeňská čarodějnice. 
Šlo již o šestnáctý ročník. Recitační soutěž 
opět ukázala několik talentů, kteří se pozdě-
ji dokázali prosadit i ve vyšších soutěžích.

REPREZENTAČNÍ PLES MěSTA BÍLI-
Ny – bílinský repre ples proběhl 15. února  
v Kulturním domě Fontána. Večerem tentokrát 
provázela Lejla Abbasová.

MODERNIZACE HORNICKé NE-
MOCNICE S POLIKLINIKOu PO-
KRAČuJE – v bílinské nemocnici se 
událo plno nového. Začátkem roku 2013 
byla kompletně dokončena rekonstrukce 
pravého křídla přízemí. V nových prosto-
rách byla otevřena lékárna a rozjela se také 
dobrovolnická služba Čtyřlístek. 

BřEZEN
CENTRÁLNÍ šKOLNÍ JÍDELNA NABÍ-
ZÍ VýBěR ZE DVOu JÍDEL – vybrat si ze 
dvou a více jídel je v mnoha školních jídel-
nách samozřejmostí. Centrální školní jídelna v 
Bílině k tomu přistoupila také. Zavedla navíc 
nový čipový systém, který zjednodušil správu 
strávníkova účtu.

MěSTO PODALO ŽÁDOST O DOTACI 
NA VýTAH – po letech se Bílina dočkala 
možnosti bezbariérově zpřístupnit hlavní 
budovu městského úřadu. Podala žádost  
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, 
aby stavbu výtahu finančně podpořilo. Žá-
dost byla úspěšná a stavba nyní probíhá.

BÍLINšTÍ KENDISTé ZLATÍ VE VÍD-
NI – členové bílinského oddílu kendó – 
SanDóMon Bílina, se o posledním únoro-
vém víkendu zúčastnili, v rámci přípravy 

Co vše se v Bílině událo

V Bílině se sjeli majitelé aut Lada a Žiguli, bylo na co koukat.

Běhu Kyselkou příliš nepřálo počasí, ale závodníky to neodradilo.
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reprezentace ČR na mistrovství Evropy, 
prestižního mezinárodního turnaje kendó 
ve Vídni „Donau cup 2013“ odkud při-
vezli dvě zlaté medaile. Bílinští kendisté 
přivezli zlato také z Mistrovství České re-
publiky.

KC KASKÁDA MÁ NOVéHO řEDITE-
LE – na post ředitele KC Kaskáda nově na-
stoupil Martin Berger.

DEFIBRILÁTOR STRÁŽNÍKů POMO-
HL ZACHRÁNIT ŽIVOT – bílinští stráž-
níci zasahovali u srdečního kolapsu muže. 
Neváhali a využili defibrilátoru, který mají 
k dispozici, a zachránili lidský život.

DuBEN
Zš LIDICKÁ POSTOuPILA DO CE-
LOSTÁTNÍCH KOL DVOu SOuTě-
ŽÍ – velký úspěch slavila Základní škola 
Lidická poté, co její žáci postoupili do 
celostátních kol dvou soutěží - „SAPERE 
– vědět, jak žít“ a „Soutěž Finanční gra-
motnost“ . V celorepublikovém kole pak 
žáci z Bílinské ZŠ Lidické reprezentovali 
Ústecký kraj.

GyMNÁZIuM BÍLINA V NOVéM – po 
několika měsících byla dokončena rekonstruk-
ce budovy bílinského gymnázia. Zřizovatelem 
školy je Ústecký kraj, který také rekonstrukci 
zafinancoval. Pásku přestřihl hejtman Oldřich 
Bubeníček.

HVěZDy BOXu ZAPLNILy ZIMNÍ STA-
DION - zimní stadion v Bílině se dne 26. 4. 
stal dějištěm nevšední sportovní  akce „Pro-
fessional boxing show“. K vidění bylo plno 
atraktivních mezinárodních střetnutí mezi 
profesionálními boxerskými špičkami. Akce 
přilákala několik stovek diváků

KVětEN
ASISTENTI PREVENCE KRIMINALITy 
OPěT V uLICÍCH MěSTA – Ministerstvo 
vnitra schválilo Bílině žádosti o projekty pre-
vence kriminality. Díky tomu mohou opět bí-
linským strážníkům pomáhat takzvaní asisten-
ti prevence kriminality, na jejichž přítomnost 
si lidé již zvykli.

Mš ČAPKOVA MÁ JAKO PRVNÍ šKOL-
KA INTERAKTIVNÍ TABuLI – díky daru 
od Skupiny ČEZ mohla být do MŠ Čapkova 
pořízena interaktivní tabule s mnoha výuko-
vými programy. Nový pomocník nadchl nejen 
děti, ale i paní učitelky. 

NA MEZINÁRODNÍCH HRÁCH BuDE 
BÍLINu REPREZENTOVAT Zš ALéSKÁ 
– školní kolo Her bez hranic určilo vítěze, sta-
lo se jím družstvo ze ZŠ Aléské. 

MÁJOVý JARMARK – tradiční májový 
jarmark se opět uskutečnil v areálu na Ky-
selce. Nechyběly oblíbené scény, kde si lidé 
mohli vybrat dle žánrů, ale ani občerstvení  
a doprovodný program.

ČERVEN
BÍLINOu PROBěHL SVěTOVý BěH 
HARMONIE – nejdelší štafetový běh s hořící 
pochodní, jehož cílem je rozvíjet mezinárodní 
přátelství a překonávat kulturní, národnostní  
a náboženské hranice mezi lidmi. Zapojily se 
do něj bílinské školy.

MEZINÁRODNÍ HRy DěTÍ V BÍLI-
Ně – velkou červnovou akcí byly Hry 
bez hranic – mezinárodní hry dětí, kde 
v zábavných soutěžích poměřily své síly 
týmy z Bíliny, Německa, Polska, Ukrajiny  
a Litvy. Na čtyřdenní úspěšnou akci získa-
la Bílina dotace z Fondu malých projektů 
Euroregionu Labe, Ústeckého kraje a Sku-
piny ČEZ.

MEZINÁRODNÍ VICEMISTR JE Z BÍLI-
Ny – na plzeňské střelnici Lobzy se konalo 
Mezinárodnímistrovství ČR veteránů ve střel-
bě. Mezi desítkami střelců z ČR, Slovenska, 
Slovinska, Polska, Německa, Estonska, Bel-
gie, Holandska, Rakouska, Maďarska, Norska 
a Finska střílel i Pavel Hubáček z SSK MTs 
Bílina. Ve Sportovní pistoli si vystřílel krás-
nou stříbrnou medaili.

POVODNě V BÍLINě – v červnu zasáh-
ly Českou republiku povodně, rozvodněná 
byla i říčka Bílina, která se v okolí atletic-
kého stadionu vylila z břehů a nebezpečně 
pohlcovala okolní trávníky. Naštěstí voda 
brzy opadla.

za první půlrok roku 2013?

Výtvarná část Bořeňské čarodějnice proběhla na koupališti 
na Kyselce.

Hry bez hranic - mezinárodní hry dětí se uskutečnily za účasti 
několika států.

Povodně zasáhly i Bílinu, naštěstí koryto řeky je dostatečně hluboké 
a ve městě se voda nerozlila.
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Aerobik v DDM

Nové hřiště vyzkoušely 
děti ze „Švabinky“

Tříkrálová sbírka v Bílině

Na Tři krále jste v Bílině mohli potkat koledníky, kteří vy-
bírali příspěvky v rámci dobročinné akci Tříkrálová sbírka 
pořádané každoročně Charitou Česká republika. 

Skupinky koledníků, doprovod-
né akce i distribuci pokladniček 
pak organizují jednotlivé míst-
ní Charity, často ve spolupráci 
s farnostmi, školami či různými 
mládežnickými organizacemi. 
Úspěch celé sbírky tedy závisí 
na aktivitě tisíců lidí ve všech 
koutech republiky, často i v ob-
cích o několika desítkách oby-
vatel. Tříkrálová sbírka je tak  
největší dobrovolnickou akcí 
u nás a díky věrným koordi-

nátorům,koledníkům i dárcům 
mohla být v roce 2014 uspořá-
dána už počtrnácté.
Výtěžek sbírky je určen na 
pomoc nemocným, handica-
povaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším jinak 
sociálně potřebným skupinám 
lidí a to zejména v regionech, 
kde sbírka probíhá. Nejméně 
desetina výnosu sbírky je kaž-
doročně určena také na huma-
nitární pomoc do zahraničí. 

Další aerobiko-
vá sezóna začíná 
a naše družstva  
Caviky a Cvrček 
se pilně připravu-
jí na soutěže. 

V letošním roce  
s námi bude jezdit 
i naše nejmladší 
družstvo z kroužku 
aerobik pro nej-
menší. 
Naše školkové děti 
jsou moc šikovné a 
pravidelně dvakrát 
v týdnu poctivě tré-
nují. Uvidíme, jak 
se nám bude dařit. 
Velmi děkujeme za 
pěněžní dar firmě 
PRODECO.

Na Teplickém předměstí v sídlišti 
vyrostlo dětské hřiště, které zde již 
dlouhé roky chybí. Vystavěno bylo 
v rámci akce Regenerace panelo-
vého sídliště Teplické předměstí. 
Na akci získalo město Bílina od 

Ministerstva pro místní rozvoj do-
taci ve výši 4 miliony. Hřiště upou-
talo pozornost kolemjdoucí sku-
pinky dětí z MŠ Švabinského v 
čele s paní učitelkou. S nadšením 
pak novou atrakci využili. simi
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Projekt BESIP 
„I já to zvládnu bezpečně!“

Od září do prosince 2013 
probíhal na Základní škole 
praktické celoškolní projekt 
BESIP - „I já to zvládnu bez-
pečně!“
V září jsme si povídali o ces-
tě do školy a o dodržování 
pravidel silničního provozu. 
Ve spolupráci s městkou po-
licií proběhla nejen praktická 
ukázka chování v silničním 
provozu, ale i exkurze na je-
jich služebně.

V měsíci říjnu jsme se věnovali 
dopravním značkám. Využíva-
li jsme výukové programy na 
internetu, ale i program „Do-
pravní školička“, který škola 
zakoupila. Žáci měli možnost 
číst pohádky s dopravní témati-
kou. A každá třída jako skupina 
začala vytvářet model krajiny 
silničního provozu.
 V listopadu jsme si prověřili 
své znalosti z poskytnutí první 

Dne 27. ledna 2013 oslaví 75. narozeniny 

paní Helena Pecháčová z Bíliny.

Hodně zdravíčka, štěstí, spokojenosti a dobré nálady 
přeje syn Oldřich. K blahopřání se připojují i dcera 
Marie a vnučky Markéta a Kateřina se svými partnery.

pomoci a názornou 
ukázku jim předved-
li studenti ze SZŠ 
Most.  Pod vedením 
své p. učitelky nám 
ukázali, jak správně 
přivolat pomoc, oše-
třit drobná poranění, 
ale i jak poskytnout 
pomoc člověku, kte-
rý je v bezvědomí.
V prosinci jsme celý 
projekt ukončili. 
Žáci získané vědo-
mosti a znalosti pro-
kázali v dopravním 

testu, který všichni úspěšně 
zvládli. Nezapomněli jsme ani 
na společnou prezentaci vytvo-
řených modelů.
Našim záměrem bylo získávání 

teoretických znalostí a praktic-
kých dovedností, které by žáci 
dokázali využít v běžném životě 
k ochraně vlastního zdraví.

Mgr. Jaroslava Moczerniuková
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Pátek 17. leden 17.30 hodin

ZLODěJKA KNIH – 2D
USA/Německo/Drama/Válečný/. České 
titulky. Síla slov a fantazie je ukrytá  
v knihách. Ale jen pro toho, kdo je 
umí a chce přečíst... Hrají: Geoffrey 
Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse … 
Vstupné: 110,- Kč/131 minut P-12

Pátek 17. leden 20.00 hodin

HOBIt: ŠMAKOVA DRAČÍ POuŠŤ 
– 3D
USA/Nový Zéland/Dobrodružný/ 
Fantasy/. Český dabing. Po úspěšném 
přechodu přes Mlžné hory musí 
Thorinova výprava usilovat o podporu 
Medděda, silného cizince, který zná 
bezpečnou cestu přes Temný hvozd  
k Osamělé hoře... Hrají: Martin Freeman, 
Richard Armitage, Graham McTavish … 
Vstupné: 130,- Kč/132 minut P-12

Sobota 18. leden 17.30 hodin

WALtER MIttY A JEHO tAJNÝ 
ŽIVOt – 2D
USA/ Dobrodružný/Komedie/Drama/
Fantasy/. České titulky. Walter Mitty, 
nesmělý a věčně snící fotoeditor 
časopisu Life, se ve svém jednotvárném 
životě jen těžko potkává s realitou,  
a proto raději žije ve svém vysněném 
světě...  Hrají: Ben Stiller, Kristen Wiig, 
Adam Scott … Vstupné: 110,- Kč/114 
minut P-12

Sobota 18. leden 20.00 hodin

47 RONINŮ – 3D
USA/Akční/Dobrodružný/Fantazy/. 
Český dabing. Rónin je samuraj, který 
ztratil svého pána a tím i svou čest, 
a jeho postavení na společenském 
žebříčku středověkého Japonska tomu 
odpovídá.  Hrají: Keanu Reeves, 
Tadanobu Asano, Rinko Kikuči… 
Vstupné: 140,- Kč/119 minut P-12

Pátek 24. leden 17.30 hodin

12 LEt V řEtěZECH – 2D 
USA/Drama/Životopisný/Historický/. 
České titulky. Pravdivý příběh o 
Solomonovi Northupovi, svobodném 
newyorském černochovi. Odtud byl 
však v roce 1841 unesen na plantáž 
v Lousianě, kde byl zotročen a až 
po dvanácti letech se mu podařilo 
získat pomoc. Hrají: Chiwetel Ejiofor, 
Michael Fassbender, Brad Pitt … 
Vstupné: 100,- Kč/133 minut P-12

Pátek 24. leden 20.00 hodin

VEJŠKA – 2D
ČR/Komedie/. České znění. Petr 
Kocourek se hlásí na katedru grafiky 
na UMPRUM, kam přijímají jen pár 
vyvolených. Už jednou ho nevzali  
a profesor Slanina je nekompromisní. 
Na školu se hlásí i krásná Julie do 
které se Kocourek bezhlavě zamiluje... 
Hrají: Tomáš Vorel jr., Jiří Mádl, Ivana 

KuLtuRNÍ DŮM FONtÁNA
Pátek 17. leden/20.00 hodin

EROtICKÝ PLES 
Erotický program – tombola, 
sexy live předtančení, erotická 

obsluha, dámský striptýz, 
pánský striptýz, autoerotika, 
lesbi show, trio menn sexy 
show. Celý večer bude hrát 
skupina SORTIMENT. Jako 

host vystoupí MICHAL 
DAVID REVIVAL. 
Vstupné: 220,- Kč

Rezervace vstupenek  
od 25. 11. 2013. 

Prodej vstupenek  
od 2. 1. 2014.  

Sobota 18. leden/20.00 hodin
MYSLIVECKÝ PLES

Sobota 25. leden/20.00 hodin
PLES FOtBALIStI

MěStSKÉ DIVADLO
Neděle 19. leden/15.00 hodin
NENÍ DRAK JAKO DRAK

Loutkovou pohádku pro děti 
uvede Divadýlko Kuba  

z Plzně. 
Vstupné: 60,- Kč; děti do 3 let 

zdarma

Čtvrtek 23. leden/19.00 hodin
Anthony Jay, Jonathan Lynn

JISTĚ, PANE PREMIÉRE
Divadlo Bez zábradlí Praha

Hrají:  Karel Heřmánek, Dana 
Morávková, Josef Carda, Karel 
Heřmánek ml., Petr Pospíchal 

a Stanislav Zindulka  
Režie: Karel Heřmánek  

a Michal Pavlík
Komedie na motivy 
kultovního seriálu.

Vstupné: 310,- 260,- 210,- 
150,- Kč

FOYER MěStSKÉHO
 DIVADLA BÍLINA 

Otevřeno pouze o víkendu 
 v rámci otevření  
Digitálního kina. 

Prohlídky v pracovní dny pro 
MŠ, ZŠ, skupiny – objednávka 

na tel. 775 601 263

4. říjen 2013 – 26. leden 2014 
HISTORICKÉ KOČÁRKY 

OD NÁS I ODJINUD
Výstava historických dětských 

a loutkových kočárků 
sběratelky Hany Müllerové  

z Teplic.
Vstupné zdarma.

Kulturní
servis Chýlková … Vstupné: 120,- Kč/95 

minut P-12

Sobota 25. leden 17.30 hodin

HERKuLES: ZROZENÍ LEGENDY 
– 2D
USA/Akční/Dobrodružný/Fantasy/. 
České titulky. Starověká legenda  
o antickém „Supermanovi“.  Hrají: 
Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins .. 
Vstupné: 110,- Kč/114 minut P-12

Sobota 25. leden 20.00 hodin

NěŽNÉ VLNY – 2D
ČR/Komedie/. České znění. 
Sympatický Vojta je nesmělý a jeho 
rodina praštěná. Cholerický tatínek, 
který kdysi nepřeplaval kanál La 
Manche, z něj chce mít závodního 
plavce a milující maminka, bývalá 
hvězda dětské lední revue, vidí 
v synovi talentovaného pianistu. 
Jenže Vojta má docela jiné priority - 
především rusovlasou spolužačku Elu, 
okouzlující akvabelu, která už  
v listopadu odjede do vysněné Paříže. 
Jestli Vojta rychle nepodnikne něco 
opravdu zásadního, zmizí mu Ela 
navždy za železnou oponou. Píše se 
totiž rok 1989. Hrají: Vica Kerekes, 
Vojtěch Dyk, Jan Budař … Vstupné: 
120,- Kč/103 minut P-12

Neděle 26. leden 15.00 hodin
PutOVÁNÍ S DINOSAuRY – 3D
Velká Británie/USA/Austrálie/Rodinný/
Akční/Dokument/. Český dabing. 
Rodinný dokumentární film  
o dinosaurech pod taktovkou BBC 
Earth, který divákům poprvé umožní, 
aby pocítili pravěkou atmosféru 
na vlastní kůži. Vstupné: 140,- Kč 
dospělí/120,- Kč děti/95 minut MP

Pátek 31. leden 17.30 hodin
JÁ FRANKENStEIN – 2D
USA/Akční/Dobrodružný/Sci-fi/. České 
titulky. Adamovi, monstru vytvořenému 
šíleným doktorem Frankensteinem, se  
v pustinách Antarktidy podařilo přežít 
až do dnešní doby...  Hrají: Aaron 
Eckhart, Yvonne Strahovski, Deniz 
Akdeniz … Vstupné: 120,- Kč/112 
minut/zvuk DD 5.1/P-15/

Pátek 31. leden 20.00 hodin

KRÁSNO – 2D
ČR/Krimi/Komedie/. České znění.  
V reálném životě, stejně jako  
v tomhle filmu, se musíme vyrovnat 
s tím, že jediné co máme, jsou 
domněnky, podezření, selhávající 
nervy a nedotažené nápady, když se 
rozhodneme vzít spravedlnost do 
vlastních rukou.  Hrají: Ondřej Sokol, 
David Matásek, Karel Roden … 
Vstupné: 110,- Kč/95 minut P-12

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.
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ZIMA V TEPLE CÍRKVE
Beseda o utišení a zdrojích radosti 

Máte zájem o půjčku  
z Fondu rozvoje bydlení? 

Pospěšte si s žádostí.

Poděkování za krásné 
vánoční posezení v DPS
Děkujeme naší paní vedoucí Markétě Kalivodové a všem 
pečovatelkám za krásné vánoční posezení dne 16.12.2013, za 
hezký program a občerstvení, které pro nás připravily a za jejich 
ochotu a milý přístup k nám všem seniorům, kteří využíváme 
pečovatelskou službu. Proto děkujeme a přejeme jim všem hodně 
štěstí, zdraví a mnoho úspěchu v jejich práci i osobním životě do 
dalších let. 

Za všechny obyvatele přejí Evženie Drakselová, 
Jana Pilczová a Jaruška Uhrová

Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut. 

Dne 3.1.2014 uplynuly 3 roky od úmrtí milovaného 
manžela, tatínka, dědečka pana 

Stanislava Klecana. 
S láskou vzpomíná manželka, syn Tomáš 

a dcera Jarka s rodinou

Město Bílina vyhlásilo vý-
běrové řízení pro zájemce  
o nízkoúročené půjčky  
z Fondu rozvoje bydlení pro 
rok 2014. 

O půjčku mohou zažádat pou-
ze fyzické osoby, které v ka-
tastrálním území města Bíliny 
vlastní nemovitost s byty. Ma-
ximální výše půjčky, splatnost 
a procento úroku se odvíjí od 
účelu. Procenta úroků se po-
hybují od 3% – 5 % a maxi-
mální částka půjčky 100 000 
Kč na jeden byt. Konkrétní 
podmínky poskytování půjček 
se můžete dozvědět na webo-
vých stránkách města Bílina 
www.bilina.cz na úřední desce 
v záložce Ostatní a v archivu 
za rok 2013. Výzva byla vyvě-
šena 10.12.2013.

simi

Ve čtvrtek 9. ledna 2014  
v 17:30 hodin jsme otevře-
li dveře modlitebny Církve 
bratrské v Bílině, abychom 
nabídli všem, kteří se ptají, 
jak zvládat složité životní si-
tuace, názory dvou hostů.  Na 
první besedě jsme se v první 
části zabývali tématem  Kdo 
mě potěší v nemoci? – ke kte-
rému přišel diskutovat kaza-
tel a kaplan Církve bratrské  
z Mostu, bratr Ing. Milan Let 
(1969).

Jeho povídání o službě na chi-
rurgických odděleních mostec-
ké nemocnice, kde se setkává 
často s těžce postiženými lidmi 
(po amputacích končetin, s po-
raněními míchy, apod.) zaujalo 
posluchače tím, že v těchto si-
tuacích život člověka sice obra-
cí naruby, ale zároveň přichází 
šance k vnitřní proměně, zno-

vunastavení hodnot. Kaplan nosí 
bílý plášť a  nemocní si ho proto 
často pletou s lékařem. Nemá 
zdánlivě co nabídnout, ale při-
náší jim zájem o jejich příběh, 
vyslechne je a má čas odpovídat 
na otázky, kde hledat sílu a víru 
v uzdravení. 
Druhé téma Zdroj mé rados-
ti bylo vedeno jako svědectví 

bratra Jiřího Bidrmana (1963), 
učitele ZUŠ v Bílině. Slyšeli 
jsme příběh muže, který dlouho 
hledal cestu ze společenské  izo-
lace, aby s podporou rodičů, se 
zaujetím pro hudbu (vystudoval 
Konzervatoř v Teplicích) a  jako 
hudební pedagog, první hodiny 
klavíru dával již jako student, 
získal velké obdarování. Má 

pevnou víru a životní moudrost. 
Bez velkých sov a velkých gest.
Besedy v Církvi bratrské se po 
14 dnech střídají s hudebními 
večery. Proto vás již na 23. ledna 
2014 od 17:30 hodin zveme na 
Klavírní recitál z děl mistrů kla-
sické hudby.

Za stanici CB v Bílině
-jm-
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Poděkování adresované 
panu starostovi
Děti a celý kolektiv Mateřské školy Čapkova 869 v Bílině děkují 
za pomoc při získávání sponzorských darů pro naši MŠ a tím 
i ke zlepšení jejího prostředí našich dětí. S Vaší pomocí jste tak 
získali nejen část zrekonstruovaného sociálního zařízení, ale i část 
„krásného“ multifunkčního hřiště pro děti.

Děti i celý kolektiv mateřské školy zasílají vřelý dík!!!
L. Zlatohlávková, ředitelka školy

Na střechy se vracejí 
klece na odchyt holubů

Po úspěšném loňském i před-
loňském odchytu divokých 
holubů nainstalují pracovníci 
odborné firmy na střechy bí-
linských budov klece na od-
chyt holubů. Město se tak sna-
ží regulovat výskyt ptáků, kte-
ří poškozují stavby ve městě  
a jsou nositeli řady onemocně-
ní. Odchyt spojený s likvidací 
přemnoženého druhu potrvá  
6 týdnů. 

V Bílině žijí stovky divokých 
holubů. Při pravidelném odchytu 
se jich podaří zlikvidovat kolem 
dvou stovek, ale i více. V loň-
ském roce bylo odchyceno 97 ks 
holubů a v roce 2012 se podařilo 
odchytit celkem 112 ks holubů. 
Populace se však velmi rychle 
rozrůstá, neboť holubi vyvádějí 
mláďata několikrát ročně. „Napa-
dení objektu holuby je ze zdravot-
nického i hospodářského hlediska 
minimálně stejně nebezpečné 
jako napadení  potkany. Proto je 
omezování populací obou těch-
to škůdců  ve městech nezbytné  
a stejně důležité. 
Během loňského roku se ptáci 
opět přemnožili a na odboru ži-
votního prostředí se vrší stížnosti 
obyvatel města, v jehož domech 
holubi nacházejí vhodné úkryty. 
Odchyt holubů se provádí v zim-
ním období, kdy se ptáci houfují 
a lze je také snáze nalákat na po-
travu. Klece, v nichž je nasypá-
no zrní, jsou nejprve několik dní 

otevřené. Když si holubi na toto 
krmení navyknou, uzavřou pra-
covníci odchytové firmy výle-
tové otvory klecí. Lapené ptá-
ky pak, v souladu se zákonem 
na ochranu zvířat proti týrání, 
usmrtí. Akce je vždy řádně na-
hlášena na Okresní hygienickou 
stanici v Teplicích.
 „Klece jsou již od 10. Ledna 2014 
nainstalovány např. Za Chlumem  
č.p.786. Tam zůstanou do konce 
měsíce února. Dále budou pře-
místěny na budovu jídelny v Ná-
břežní ul.
 Chemicky agresivní holubí trus 
znečišťuje a poškozuje památky, 
holubi devastují fasády domů, 
když z nich vyzobávají vápno  
a kamínky. Vedle toho jsou však 
i vážnou hrozbou pro zdraví člo-
věka. Přenášejí infekční nemoci, 
například salmonelózu či ornitó-
zu, ale také roztoče a parazity vy-
volávající u lidí alergické reakce.

Ing. Tomáš Pulchart- vedoucí 
odboru ŽP
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Mistr  
a Král 
střelců 
2014
Rok se s rokem sešel a bílinští 
střelci SSK MTs opět poměři-
li na Nový rok své síly v boji  
o nového Krále a Mistra střel-
ců pro nadcházející rok 2014. 

Vlevo Koula (Mistr), vpravo Liška (Král)

Jednoduchý scénář: jedna zbraň, 
jedna rána a veselý novoroční 
terč ve vzdálenosti 25 metrů.  
S revolverem Taurus ráže .38 Sp 
si nejlépe poradil veterán Josef 
Liška a stal se Králem střelců. 
S puškou si zas nejlépe rozuměl 
Vlastimil Koula a vystřelil si ti-
tul Mistra ostrostřelců. Oba dva 

již mají s „panováním“ zkuše-
nosti, pan Liška byl Mistrem 
roku 1995 a pan Koula Mistrem 
roku 2003 a Králem 1996, 2004  
a 2008. 
Všem střelců i nestřelím vše 
nejlepší do nového roku.

Milan Zábranský, dopisovatel 
SSK MTs Bílina

Nejúspěšnější sportovec Teplicka 2013: 
Bílina má svá želízka v ohni

Kendistka Jana Ziegelheimová získala ocenění v loňském ročníku 
ankety. Letos je opět nominována. Foto: Zdeněk Traxler

Teplické Krušnohorské divadlo bylo v úterý 14. ledna od 18 ho-
din tradičně dějištěm vyhlašování ankety Nejúspěšnější sportovec 
Teplicka 2013. 

Nominováno bylo v různých ka-
tegoriích také několik sportovců  
a klubů z Bíliny:
Bikrosař MATěJ CHALuPNý 
(BMX Bílina) – Mistr Českomo-
ravského i Českého poháru, na 
MČR v Uničově v časovce druhý. 
Bojuje o olympiádu v Riu.
Karatistka Jarmila Masopusto-
vá (SKM Bílina) – patří ke špičce 
reprezentace ČR JKA a svými vý-
sledky se řadí mezi nejúspěšnější 
závodnice. Na ME získala 3. mís-
to, na MS dvakrát 3. místo, MČR 
JKA dvakrát zlato.
Kendistka JANA ZIEGELHEI-
MOVÁ (SanDoMon Bílina) – 
úřadující mistryně České Repub-
liky v kendó, podařilo se jí obhájit 
loňský titul. Kapitánka ženské 
reprezentace kendó, tým žen se 
pod jejím vedením probojoval do 
čtvrtfinále Mistrovství Evropy, 
což je historicky dosud nejlepší 
výkon českého týmu.
AK BÍLINA – družstvo mužů 
působí v první lize, tj. v druhé 
nejvyšší soutěži, přes třicet let, 

kdy se utkává s tradičními silnými 
kluby. V roce 2013 obsadilo páté 
místo, přičemž se úspěšně dařilo 
začlenit do družstva juniory, do-
rostence a žáky, kteří zde získali 
několik bodů a především cenné 
zkušenosti.
Atlet VOJTěCH KOšťÁL (AK 
Bílina) – na tzv. halovém Gigantu, 
tj. Mistrovství ČR dorostu a juni-
orů, obsadil v silné konkurenci 
vynikající třetí místo v trojskoku 
výkonem 13,12 metrů. Stal se 
také oporou a stálicí skokanských 
disciplín v první lize za A tým 
mužů. Trenér: Martin Sýkora.
Atlet PAVEL PRCHAL (AK 
Bílina) – Bronzový medailista  
z Mistrovství ČR žactva si skvě-
lým časem na 200m překážek 
25,95 vybojoval reprezentační 
účast na mezistátním utkání do 
15 let v Budapešti, kde obsadil v 
běhu na 300m překážek vynika-
jící čtvrté místo. Připsal si také 
několik cenných bodů v první lize 
za A tým mužů. Trenéři: Jaromír 
Říha a Jiří Nechvátal.

Bikrosař PAVEL JINDřICH 
(BMX Bílina) – třetí místo v cel-
kovém pořadí Českomoravského 
poháru.
Karatista MICHAEL ENGLER 
(SKM Bílina) – dosahuje na 
všech závodech na medai-
lové pozice, ať jsou to re-
publikové či mezinárodní.  
K nejvýznamnějším úspěchům 
patří 3. místo na MS v kumite tea-
mu, které se konalo v Anglii, pak 
MČR JKA a zisk čtyř medaili.

Sportovní střelec PAVEL Hu-
BÁČEK (SSK MTs Bílina) – na 
Mezinárodním MČR veteránů ve 
sportovní střelbě v Plzni získal 
stříbro.
Kteří sportovci byli oceněni se 
dozvíte v dalším čísle Bílinského 
zpravodaje, v době uzávěrky to-
hoto vydání ještě nebyly výsledky 
známy.

simi  
s využitím informací 

z www.teplicky.denik.cz
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Velký úspěch bílinského 
krasobruslení
V sobotu 4. ledna 2014 se na pozvání ně-
meckého klubu zúčastnila 12ti letá Ma-
rie Švarcová z oddílu HC Draci Bílina v 
bavorském Rosenheimu 10.ročníku vel-

kého krasobrus-
lařského závodu 
POKAL 2014, kde 
startovalo přes 
180 závodníků a 
závodnic z cca 60 
oddílů celého Německa. Marie zde obsadi-
la ve své věkové kategorii krásné 4. místo.

Karel Schön

Hokejové talenty se učí v Bílině 
Zimní stadion v Bílině a ho-
kejové talenty zažily v sobotu  
11. ledna 2014 první lekci  
v rámci kempu Hokejové ško-
ly. Prvního kempu se v sobotu 
11. ledna 2014 zúčastnilo téměř 
dvacet mladých hokejistů.

Tréninkové dávky na ledě pod ve-
dením zkušeného hokejisty Marti-
na Štrby polykalo pět dětí z Bíliny, 
zbytek dojel na náš zimní stadion  

z okolí Litvínova a Ústí nad Labem. 
Trénink byl zaměřený na rozvoj ho-
kejových dovedností, konkrétně v 
sobotu se mladí hokejisté zaměřili 
na techniku bruslení.

Další termíny na ZS Bílina:
25. ledna   od 9.00 – 12.00 hodin
31. ledna    od 9.00 – 12.00 hodin

„Jde o velký přínos pro naše děti, 
které se mohou zlepšovat v těchto 

dovednostech pod vedením jiných 
trenérů. Jde tak o jiný způsob trénin-
ku,“ uvádí mluvčí klubu HC Draci 
Bílina Karel Schön.
Jeho slova doplňuje prezident HC 
Draci Bílina René Štěpánek: „Je to 
příležitost, kdy se mohou setkat naši 
mladí hráči s jinými hokejisty   z ně-
kolika oddílů a hlavně, každý hoke-
jista, který se chce zlepšovat, musí 
pracovat navíc.“

Karel Schön
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