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Diváci se prostřednictvím fi lmu 
seznámili s obdobím života prv-
ního polistopadového prezidenta 
Václava Havla, od  zvolení do pre-
zidentského úřadu až po jeho skon-
čení. Prostřednictvím dokumentu 
se vracíme v čase a opět prožíváme 
různé důležité momenty politické-
ho života v 90. letech. Tentokráte, 
ale nejsme diváky u televizních 
obrazovek, ale přímými aktéry 
nejen politických jednání, ale také 
důležitých okamžiků  soukromého 
života Václava Havla. 

Kongo: Hluboké ticho je název 
fi lmu, který přibližuje občanskou 
válku v Konžské demokratické 
republice. Sugestivní snímek ame-
rické dokumentaristky tak přináší 
zpověď jejích obětí, kterými jsou 
hlavně ženy a děti. Podle Karolíny 
Ranglové, koordinátorky vzděláva-
cích aktivit v Bílině, byly nejúspěš-
nější fi lmy s ekologickou tématikou. 
Globální oteplování je celosvětově 
problémem číslo jedna a stále více 
se upozorňuje na  chování chemic-
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Vyhledávaným doprovodným pro-
gramem byl prodej výrobků chrá-
něné dílny spol. Člověk v tísni, 
o.p.s. a výrobků společnosti pro 
fair trade a rozvojové vzdělávání.

Z leva Michal Mlej, Mgr. Martin Mejstřík a Mgr. Zdeněk Svoboda Ph.D.
Foto: V. Weber

V Bílině navštívilo přehlídku dokumentárních fi lmů přes tisíc návštěvníků
Po celý týden probíhal v Digitálním kině fi lmový festival Jeden 
svět tentokráte zaměřený na lidská práva v zemích, kde vládne 
totalitní režim. Přehlídka dokumentárních fi lmů byla slavnostně 
zahájena 31. března senátorem Martinem Mejstříkem, ředitelem 
pobočky Člověk v tísni Bílina Zdeňkem Svobodou a místostaros-
tou Romanem Šebkem. Následoval dokumentární fi lm Pavla Kou-
teckého a Miroslava Janeka Občan Havel.

kých látek v životním prostředním. 
Na tento problém upozorňoval ne-
jen fi lm Hormonální akvárium.

FF neušel pozornosti bílinským 
základním školám, gymnáziu 
a Střední škole sociální a VOŠ Per-
spektiva z Dubí u Teplic.

„Letošní ročník fi lmového festi-
valu Jeden svět v Bílině se setkal 
s mírně vyšším diváckým zájmem 
než loňský, premiérový ročník. Tato 
skutečnost mne velmi těší, neboť je 
třeba říci, že dokumentární fi lmy 
věnované problematice lidských 
práv jsou přeci jen divácky obec-
ně navštěvované spíše sporadicky. 
Myslím, že Bíliňany by mohlo zají-
mat, že v minulém roce se náš bí-
linský festival stal v poměru k počtu 
obyvatel nejnavštěvovanějším regi-
onálním festivalem a v tržbě za pro-
dané výrobky z chráněných dílem 

v Namibii jsme obsadili dokonce 
absolutní první místo. Věřím, že ani 
letos nezůstaneme pozadu. 

Nabídku uvedených fi lmů pova-
žuji za velmi vyrovnanou a je pro 
mne velmi těžké vybrat favorita. 
Kromě úvodního fi lmu Občan 
Havel mne osobně nejvíce zauja-
li snímky Kongo - hluboké ticho 
a jako učitele velmi pěkný kratší 
snímek Poprvé. Myslím, že skvělé 
byly letos i dokumenty pro školy. 
Dle ohlasů i mého osobního do-
jmu lze myslím za velmi úspěšný 
a povedený označit i koncert sku-
piny Ty syčáci v klubu Kornout.

Rád bych všem divákům srdečně 
poděkoval za účast na projekcích 
a velké poděkování směřuje i k Se-
veročeským dolů, a.s. a Městu Bíli-
na za podporu. V neposlední řadě 
velmi děkuji rovněž panu radnímu 

Michalu Mlejovi a paní Lence Prů-
chové z KC Kaskáda za všestran-
nou pomoc a svému týmu z bílinské 
pobočky Člověka v tísni za obrov-
ský kus práce, který v souvislosti 
s pořádáním festivalu a doprovod-
ných akcí odvedli,“  shrnul události 
festivalového týdne Mgr. Zdeněk 
Svoboda Ph.D.

Přehlídku dokumentárních fi lmů 
pořádala společnost Člověk v tísni – 
pobočka Bílina ve spolupráci s KC 
Kaskáda a Michalem Mlejem. Pod 
záštitou hejtmana Ústeckého kraje 
Jiřího Šulce a starosty města Bílina 
Josefa Horáčka. Partnerem FF Je-
den svět 2008 v Bílině jsou Severo-
české doly a.s. člen Skupiny ČEZ.
 Lada Laiblová

INZERCE 033/BZ

Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734,
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,

11. patro

Vyzkoušejte si doma výhody vysávání
bez  ltr  a sá k  a do konce dubna 2008

dostanete ke každé nové HYLE
speciální podlahovou prachovku
v hodnot  1 200,- K  zdarma!

Odstra ujte ne istoty systémem voda – samo istící rota ní separátor!

Více na www.hyla.cz nebo na bezplatné lince 800 100 053.

HYLA pro Vás istí, zvlh uje a ionizuje 
vzduch, hloubkov  vysává koberce,
udržuje plovoucí podlahy a dlažby,
vy esává zví ecí srst z koberc  a aloun ní. 
Lehce pere koberce i vytírá hladké plochy.

Vhodné pro alergiky a astmatiky

INZERCE 027/BZ
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Václav DIVÍŠEK,
32 let,
zámečník:
„Zavést úplný zákaz 
kouření v restauracích 
je podle mého názoru 
úplná hloupost. Ještě 
bych to chápal v ně-
kterých vybraných re-
stauracích, ale v hos-
podách, kam si hosté 
přijdou posedět a dát 
si pivo? Vždyť cigare-
ta k pivu patří. Myslím 
si, že takové opatření 
by znamenalo odliv 
zákazníků.“

Silvia ČONKOVÁ, 
32 let,
na mateřské:
„S úplným zákazem 
kouření v restauracích 
souhlasím. Jsem neku-
řačka a vadí mi, když 
si mám jít sednout, kde 
je hrozně zakouřeno. 
Navíc to pak odnášejí 
i šaty. A to už nemlu-
vím o tom, že s dět-
mi ani nemůžu zajít 
na Chlumu na oběd. 
Všude se totiž kouří 
po celý den i v době 
obědů.“

Milan GRUNDZA, 
38 let,
dělník:
„Je to hotová blbost. 
Kdo nekouří, tak ať 
chodí do vybraných 
restaurací. Se podí-
vejte kdo chodí do 
normálních hospod. 
Jsou to převážně ku-
řáci, a ti by to odnesli 
nejvíc. Podle mého by 
to byla diskriminace 
nás kuřáků. Cigareta 
k pivu prostě patří, na 
tom se stejně už nic 
nezmění.“

Josef HOUDEK,
58 let,
inv. důchodce:
„Nevadilo by mi kdyby 
byl zaveden úplný zá-
kaz kouření v restau-
racích. Jsem nekuřák 
a občas mě i vadí, 
když je v hospodě 
nedýchatelně. Často 
odcházím s nepříjem-
ným pálením v očích 
a se zakouřeným ob-
lečením. Možná kdyby 
restaurace měly lepší 
a kvalitnější odvětrá-
vání, tak by se nemu-
selo nic zakazovat.“

Šárka KADEŘÁB-
KOVÁ, 35 let,
dělnice:
„Úplný zákaz kouření 
v restauracích bych 
sice nezaváděla, ale 
byla bych pro, aby se 
vymezil přesný čas. 
Sama mám například 
problém, když chci vzít 
děti na oběd a není 
kam, protože všude je 
zahuleno. Podle mého 
by kuřáci mohli smět 
v restauracích kouřit 
klidně od 20.00 hodin 
až do zavírací doby.“

David KLEPAČKA, 
27 let, malíř:
„S úplným zákazem 
kouření v restauracích 
pochopitelně nesou-
hlasím. Do podobných 
hospod stejně chodí 
převážně kouřící, kteří 
si u piva zapálí. Neku-
řáci ať si chodí do re-
staurací, kde jsou ne-
kuřácké salónky a ne 
do pivnic a hospod. 
Tam se kouření také 
předpokládá.“

V roce 2005 proběhla mezi oby-
vateli Bíliny anketa, ze které jasně 
vyplynulo, že obyvatelům města 
výrazně chybí právě dětská, ale 
i sportovní hřiště pro mládež. Stejné 
výsledky přinesl pozdější průzkum 
mezi pracovními skupinami pro ro-
dinu a mládež, v rámci Komunitní-
ho plánování.

Průlom nastal v loňském roce, 
kdy za přispění Skupiny ČEZ bylo 
vybudováno dětské hřiště Za Chlu-
mem a dětské hřiště Proluka, fi nan-
cované z dotace ministerstva pro 
místní rozvoj. Další dětské hřiště 
bylo postaveno v projektu Rege-
nerace panelových sídlišť na Tep-
lickém předměstí. Nové sportovní 
hřiště vyrostlo na Pražském před-

městí I. při základní škole Aléská.
Zcela nový projekt s příznačným 

názvem Sport a hry bez hranic počí-
tá s dalšími dětskými a sportovními 
hřišti v Bílině včetně rekonstrukce 
Zelené sportovní haly v Tyršově 
ulici. Novinkou také budou tzv. 
odpočinkové zóny s jednoduchými 
dětskými atrakcemi. Takováto kom-
binace by se v budoucnu měla na-
cházet v sídlišti u nádraží (SUNN), 
vedle bývalé mateřské školy.

„S  výstavbou dětského a spor-
tovního hřiště  počítáme v lokalitě 
Větrák, kde probíhá výstavba ro-
dinných domů a stěhují se tam pře-
vážně rodiny s dětmi. Se sportovním 
i dětským hřištěm počítáme i v loka-
litě Teplického předměstí. Do síd-
liště Za Chlumem náš projekt neza-
sahuje, protože tam bude výstavba 
dětských hřišť plánovaná v projektu 
Regenerace  panelového sídliště. 
Sportovní hřiště by se podle plánu 
mělo postavit na Pražské II. Výstav-
ba dětského hřiště na Pražské I. je 
zatím v jednání“ uvedla manažerka 
projektu Lucie Ječmenová. (lal)

Ve druhé polovině 20. století vyrostla v Bílině tři sídliště. Za Chlu-
mem, Pražské předměstí I. a II. Součástí nových sídlišť byla i po-
četná dětská hřiště. Po vstupu do EU se tato hřiště stala nevyhovu-
jící podle stanovených hygienických i technických norem. V Bílině 
tak začalo mizet jedno dětské hřiště za druhým.

Připravuje  se nový projekt Sport a hry bez hranic

Jaký máte názor na úplný zákaz kouření v restauracích?

Dětské hřiště Proluka

Dětské hříště Za ChlumemSportovní hřiště u ZŠ Aléská
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Město poslední do-
bou řeší častý vý-
skyt černých sklá-
dek.  Jak se bude
město bránit pro-
ti těm, co černé 

skládky zakládají a kde se nejví-
ce vyskytují?

„Černé skládky se bohužel neustá-
le po městě objevují a jsou postup-
ně likvidovány. Stojí nás to velké 
fi nanční prostředky a na posledním 

zasedání rady jsme se usnesli, že  
vedoucí odboru životního prostře-
dí s pomocí Městské policie Bíli-
na, budou pravidelně monitorovat 
místa, kde se černé skládky objevují 
nejčastěji. Důležité je zachytit čer-
nou skládku dříve, než se rozroste, 
protože fi nanční prostředky na je-
jí likvidaci jsou opravdu nemalé. 
Poslední půlrok jsme zaznamenali 
8 až 10 úspěšných zásahů Městské 
policie, která na místě odhalila 

zakladatele černé skládky. Vše se 
řešilo na místě blokovou pokutou 
a následně na  přestupkové komisi. 
Tresty byly exemplární, a tak věří-
me, že se z toho poučí případní za-
kladatelé černých skládek a situace 
se zlepší. 

Nejvíce se černé skládky obje-
vují na perifériích města, na málo 
osvětlených místech, u nádraží, 
garáží pod pasovkou nebo v loka-
litě Větrák.“

Otázka pro... místostarostu Romana Šebka Euthanasie
ANO či NE?
A pokud ANO,

za jakých podmínek?
Celospolečenská debata na 

téma Euthanasie začala před 
několika dny na půdě Senátu 
ČR. Přítomni byli odborníci 
z mnoha oblastí, například 
uznávaný onkolog prof. MU-
Dr. Pavel Klener, profesor To-
máš Halík či politolog Milan 
Hamerský. Před senátory vy-
stoupil se svým názorem také 
bílinský radní Michal Mlej. 

V úterý 11. března byl Senátu 
Parlamentu ČR ve veřejném sly-
šení představen Liberální reformní 
stranou (LiRA) návrh zákona lega-
lizující v České republice euthanasii 
– dobrovolné ukončení života v pří-
padě nevyléčitelné a smrtelné nemo-
ci. Mezi osmi diskutujícími k návrhu 
zákona byl i člen Rady města Bíliny 
Michal Mlej, který v Senátu vystou-
pil na podporu tohoto zákona s dva-
cetiminutovým blokem na téma 
Právní úprava ve vybraných státech 
Evropy, Austrálii, Kanadě a Spoje-
ných státech amerických a Judika-
tura Evropského soudu pro Lidská 
práva. Mezi dalšími, kteří vystoupili 
k návrhu zákona, byli například on-
kolog prof. Pavel Klener, místopřed-
seda Senátu MUDr. Jan Rakušan, 
politolog Mgr. Milan Hamerský, 
poslanec MUDr. Boris Šťastný či 
prezident České Křesťanské akade-
mie profesor Tomáš Halík. Všichni 
jmenovaní, kromě Mleje a Hamer-
ského, se k zákonu vyjádřili záporně. 
Senát se bude návrhem zákona zabý-
vat v následujících týdnech. Aktéři 
diskuse se shodli na tom, že než se 
zákon podporující euthanasii uvede 
do praxe, je zapotřebí zlepšit radi-
kálně současné podmínky pro paci-
enty s nevyléčitelnými chorobami 
a rovněž se soustředit na problema-
tiku Hospiců a léčeben dlouhodobě 
nemocných. Debatou v Senátu ČR 
tak započala dlouhá, několikaletá 
debata na toto téma. Velmi příjemný 
je v této souvislosti fakt, že u zrodu 
tak závažné diskuse stojí i komunál-
ní politik z Bíliny. A město na břehu 
stejnojmenné řeky se tak dostává do 
povědomí vrcholové politiky i ji-
ným, než negativním způsobem.  

 Jan Beneš

Uložila:
Tajemníkovi městského úřadu po-

věřit vedoucího odboru životního 
prostředí pravidelnou kontrolou čer-
ných skládek na celém území města 
Bíliny a čtvrtletně předkládat radě 
města zprávu o provedených kont-
rolách. 

Tajemníkovi městského úřadu po-
věřit vedoucího stavebního úřadu při-
pravením podmínek pro vypsání vý-
běrového řízení na realitní kancelář, 
která by zastupovala město v záměru 
prodeje pivovaru.    

Schválila:
Žádost paní Gabriely Sýkorové 

o souhlas s podnájmem nebytových 
prostor v Bílině, Za Chlumem č. 
820/33 – kadeřnictví – holičství pro 
paní Marii Sýkorovou pro účely ka-
deřnictví – holičství. Cena podnájmu 
a služeb uvedená ve smlouvě o pod-
nájmu mezi nájemcem a podnájem-
cem nebude převyšovat výši nájmu 
nájemce. 

Dodatek č. 3 Směrnice č. 14/1999 
o výši nájemného z nebytových 
prostor, kterým se mění článek VII. 
uvedené směrnice přijaté dne 1. ledna 
1999 ve znění pozdějších dodatků. 
Vypouští se konec první věty „…a 
to 50 % indexu“; uvedená věta zní 
nově následovně: „Výše nájemného 
dle odstavce 4, 5 a 6 této směrnice 
bude každý následující rok po vydání 
směrnice upravována v závislosti in-
dexu nárůstu spotřebitelských cen.“

Úpravu „Pravidel vyřizování žádos-
tí o nájmy bytů ve vlastnictví města 
Bíliny a bytové výměny“ ve smyslu 
změny článku II. 2. a) „občan ČR“ se 
mění na „občan EU“.

Žádost ředitelky DDM Bílina 
o udělení výjimky ze směrnice č. 
4/2007 na zajištění rekreačně vzdělá-
vacích pobytů – táborové činnosti. 

Podání žádostí do programu ROP 
NUTS 2 Severozápad na rekonstruk-
ci Mírového náměstí a rekonstrukci 
Zelené haly, sportovních a dětských 

hřišť s tím, že ukládá tajemníkovi 
MěÚ pověřit ved. ONI aktualizací 
studie proveditelnosti rekonstrukce 
Mírového náměstí a zadáním zpra-
cování studie proveditelnosti rekon-
strukce Zelené haly, do 28. 5. 2008. 
Odbor nemovitostí a investic připraví 
rozpočtovou změnu.

Návrh zadání změn v novém územ-
ním plánu města Bíliny. 

Souhlasí:
S uzavřením smlouvy o dílo na 

zakázku „Oprava střešního pláště 
objektu Lesní kavárny na Kyselce 
v Bílině“ se společností H. P. M. s. r. 
o. Most. 

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na veřejnou 

zakázku «Lávka přes řeku Bílina 
a silnici I/13, Bílina» dle § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb. 

Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 na akci:

 «Oprava bytu správce koupaliště 
Kyselka», je nabídka fi rmy BV s.r.o. 
Most. Druhou v pořadí je nabídka fi r-
my AMIGO Louny. 

Vypsat výběrové řízení na zakáz-
ku malého rozsahu dle Směrnice č. 
04/2007 pro akci

 «Nákup dvou třítroubových cuk-
rářských pecí s příslušenstvím pro ZŠ 
Za Chlumem». 

 «Přístrojové vybavení počítačové 
učebny ZŠ Za Chlumem».

«Zájezdy – autobusová doprava 
v roce 2008 pořádané městem Bí-
lina». 

Zadat zakázku malého rozsahu na 
akci «Nákup robotu do školní jídel-
ny při MŠ Švabinského v Bílině» dle 
Směrnice č. 04/2007, čl. VIII., odst. 
5, jako specializovanou zakázku, fi r-
mě PAVEL WALTER Děčín. 

Ve věci nuceného vyrovnání úpad-
ce Ing. Jaroslava Hájka požadovat 
vymožení pohledávky v plné výši - 
bez soudních poplatků a dalšího pří-
slušenství. 

Odvolala:
Paní Janu Plevovou z funkce ta-

jemnice komise pro školství, kulturu 
a sport, ke dni 26. 3. 2008.

Paní Janu Vondrovou (KSČM) 
z komise pro školství, kulturu a sport, 
na vlastní žádost, ke dni 26. 3. 2008.

Jmenovala:
Paní Veroniku Spurnou tajemnicí 

komise pro školství, kulturu a sport, 
ke dni 27. 3. 2008. 

Paní Jitku Skalickou (KSČM) 
členkou komise pro školství, kulturu 
a sport, kde dni 27. 3. 2008.

Projednala a doporučuje ZM   
schválit

Přijetí dotace ve výši 10,5 mil. Kč 
na dávky sociální péče – příspěvky 
v hmotné nouzi a příspěvky pro zdra-
votně postižené. 

Přijetí dotace ve výši 5,6 mil.na 
dávky sociální péče – příspěvek na 
péči. 

Vzala na vědomí:
Zápis z komise pro školství, kulturu 

a sport ze dne 18. 2. 2008
Informaci ředitele KC Kaskáda, 

o tom že od 1. 1. 2008 již KC Kaská-
da není plátcem DPH. 

Žádost občanského sdružení na 
ochranu a podporu historických, kul-
turních památek a ochranu městské 
zeleně v Bílině a okolí o restaurování 
kulturní památky – sloup se sochou 
panny Marie na Mírovém náměstí. 

Informaci odboru životního pro-
středí o kácení celkem 33 ks stromů 
rostoucích v místě schválené stavby 
obchodního centra v Bílině s tím, že 
RM bude na schůzi dne 30. 4.2008 
předložena zpráva o tom, jak bylo 
s tímto dřevem naloženo.  

Rezignaci Mgr. Radomíra Johanny 
na funkci člena Rady města Bíliny.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 
S úplným zněním usnesení se 

lze seznámit na úřední desce MěÚ 
Bílina nebo v sekretariátu starosty 
města  a dále i na webových strán-

kách města  (www.bilina.cz )

Rada města Bíliny na své 6. schůzi
konané dne 26. 3. 2008 mimo jiné

Ve dnech 2.5. a 9.5. bude MěÚ v Bílině 
z provozních důvodů uzavřen.

Pro veřejnost bude v provozu pouze
podatelna a sekretariát starosty města. 

Děkujeme za pochopení.
Tajemník MěÚ Bílina Kvěch L.



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ4 10. dubna 2008

Střípky
z Bíliny

Společnost se tak stala pl-
noprávným subjektem, jehož 
správní rada může  ve věcech 
muzea jednat jako vedení jaké-
koli jiné právnické osoby. Za-
kladateli o.p.s. jsou občanské 
sdružení Bílinská přírodověd-
ná společnost a město Bílina. 
Prvním krokem, který společ-
nosti a muzeu jako takovému 
zajistí působiště, bude uzavření 
smlouvy o zapůjčení budovy ve 
Vrchlického ulici č. 270 s měs-
tem Bílina. Na znění smlouvy 
se momentálně pracuje a bude 

vbrzku podepsána. Správní rada 
společnosti schválila nejpodstat-
nější organizační dokumenty, 
kterými se bude řídit její chod 
a také návrh loga společnosti, 
kterým se bude honosit i samot-
né muzeum. Logo je vyvedeno 
v černozlaté kombinaci barev 
a má rovněž svou černobílou va-
riantu. Ústředním motivem loga 
je zkamenělina – otisk kostry 
40 milionů let staré třetihorní 
ryby  - „praokouna“ s vědec-
kým názvem Bilinia uraschista. 
Ryba své vědecké jméno dosta-

la  podle světově známého nale-
ziště Kučlín u Bíliny, kde byla 
prvně popsána A.E. Reussem 
v r. 1844 a je tak symbolem 
jedinečnosti Bílinska a histo-
rické a přírodovědné orientace 
muzea. Autorem návrhu loga 
je K. Mach - předseda správní 
rady společnosti. Další kroky 
vedení společnosti budou smě-
řovat k zabezpečení prostřed-
ků na udržení budovy v chodu 
a její rekonstrukci a následné 
investice do vybavení muzea.                                                    
 (km)

Logo Muzea  Bílina
Dne 29. 3. 2008 nabylo právní moci rozhodnutí 
Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu  obec-
ně prospěšné společnosti Muzeum Bílina do rejstří-
ku obecně prospěšných společností.

Zastupitelstvo města Bíliny 
schválilo v loňském roce úpravu 
grantových programů města, pů-
vodní Program podpory kultury 
byl rozdělen do dvou grantů.

 Důvodem rozdělení grantů bylo 
umožnit podávání žádostí  spole-
čenským organizacím jako jsou 
rybáři, myslivci, kynologové, ša-
chisti, baráčníci a další občanská 
sdružení.  Byly upraveny termíny 
podávání žádostí, dříve byly pevně 
stanovené 2 termíny v roce, podle 
nové úpravy mohou žadatelé po-
dávat žádosti o grant v průběhu 
celého roku. 

Rada města schvalovala na svém 
zasedání 12. 3. 2008 první část 
žádostí, z Programu podpory kul-
tury a literární fond byly podpo-
řeny žádosti pěveckého souboru 
SCHOLA VIVA BILINENSIS, 

Bílinského divadelního minima, 
Bílinské přírodovědné společnos-
ti,  Člověka v tísni a základních 
škol. Z Programu podpory spole-
čenských a zájmových organizací 
byly schváleny granty všem žada-
telům – základním a mateřským 
školám a Bílinské přírodovědné 
společnosti. 

Mezi organizace bylo celkem 
rozděleno 280 500 Kč.  Do dalších 
kol zůstává v Programu podpory 
kultury a literární fond k rozděle-
ní částka 197 000 Kč, v Programu 
podpory společenských a zájmo-
vých organizací 436 500 Kč. 

Žádost o grant a podmínky po-
skytování žádostí jsou zveřejněné 
na www.bilina.cz, další informace 
o grantech vám sdělí pracovnice 
odboru školství a kultury Městské-
ho úřadu Bílina.

Program podpory kultury a literární 
fond a Program podpory společen-

ských a zájmových organizací

Výzva k podávání žádostí do grantových programů města Bíliny
Program podpory kultury a literární fond

- grant je určen zejména na podporu kultury ve městě Bílina v roce 2008, např. kul-
turních a vzdělávacích programů, výstava, koncertů a soutěží v uměleckých oborech

Program podpory společenských a zájmových organizací
- grant je určen na podporu zájmové činnosti místních občanů, zájmové a společen-

ské činnosti, např. baráčníků, rybářů, myslivců, šachistů, baráčníků atd.

Termín podávání žádostí: v průběhu celého roku
Místo podávání žádostí: Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Žádosti a bližší podmínky jsou zveřejněné na www.bilina.cz
Bližší informace o jednotlivých grantech vám sdělí pracovnice odboru školství a kultury

ZájezdyZájezdy
  20082008

 
  3. květen Praha
 14. červen  Telč - památky 

UNESCO
 28. červen Drážďany
 12. červenec  Liberec

(ZOO, Ještěd)
26. červenec  Hluboká n/V., 

Třeboň
   9. srpen  Karlštejn,

Koněprusy
 23. srpen  Mariánské 

Lázně, Lázně 
Kynžvart

  6. září Praha
 20. září  Litoměřice 

(zahrada 
Čech)

 říjen  3x houby
(Kralovice)

 15. listopad Praha
 29. listopad Drážďany
   6. prosinec Praha
 20. prosinec Praha  

Změny
v územním plánu

Vyzýváme občany města 
Bílina ke spolupráci. Pokud 
vlastníte stavební nebo pozem-
kové parcely a chcete je v bu-
doucnosti využívat jinak, než 
je dané současným územním 
plánem, směřujte své žádosti 
na Město Bílina.

Územní plán najdete http://
w w w . b i l i n a . c z / c l a n e k .
asp?pol=7&idc=152 nebo je 
k nahlédnutí na Úřadu územ-
ního plánování v Bílině č.dv. 
305.

V žádosti uveďte:
dle §46 zákona č. 183/2006 

Sb. Stavebního zákona
Návrh na pořízení územního 

plánu:
a)  údaje umožňující identifi -

kaci navrhovatele, včetně 
uvedení jeho vlastnických 
nebo obdobných práv 
k pozemku nebo stavbě na 
území obce,

b)  údaje o navrhované změ-
ně využití ploch na území 
obce,

c)  údaje o současném využití 
ploch dotčených návrhem 
navrhovatele,

d)  důvody pro pořízení 
územního plánu nebo jeho 
změny,

e)  návrh úhrady nákladů na 
pořízení územního plánu.

Zástupci technických 
služeb v Praze

Ředitelka MTSB Ing. Olga 
Roučková se ve čtvrtek 20. března 
2008 zúčastnila setkání zástupců 
technických služeb ČR v Pra-
ze, a to v prostorách Senátu ČR. 
Delegaci přijal předseda Senátu 
P. Sobotka. Sdružení technických 
služeb se přišlo senátorovi P. So-
botkovi představit a nabídnout 
svou pomocnou ruku (poradní 
hlas) při schvalování důležitých 
zákonů, které řeší komunální po-
litiku v obcích.
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dech, dosloužilé domácí spotřebi-
če, nářadí a nástroje,  nejsou odpa-
dem, ale tzv. zpětně odebíraným 
elektrozařízením. 

Občané je mohou zcela zdarma 
odevzdat v označených sběrných 
dvorech, či přímo v prodejnách 
„vyměnit starý za nový“ při nákupu 
modernějšího domácího pomocní-

Dosloužilý elektrospotřebič není běžný odpad

ka. Důležité však je, aby takové 
elektrozařízení bylo kompletní, 
tzn., že musí obsahovat všechny 
základní součásti. Jinak je posuzo-
váno jako odpad a pro zacházení 
s ním nelze využívat výhod pro 
zpětný odběr elektrozařízení.

Sběrný dvůr v Bílině má zřízeno 
„Místo zpětného odběru elektro-
zařízení“. Pro občany to znamená 
možnost nejen dodržovat zákon 
o odpadech, ale i snáze chránit ži-
votní prostředí, a ušetřit peníze. 

 (MTSB)Předávání spotřebiče na sběrném dvoře 

Opili se a skončili
v nemocnici

Toho dne v odpoledních hodinách 
přijalo operační středisko MP Bílina 
oznámení, že v prostoru Bezovky 
se nachází skupinka nezletilců, kte-
ří zde popíjejí alkohol. Na místo se 
dostavila hlídka MP Bílina, která zde 
zjistila několik mladistvých z nichž 
dvě dívky jevili tak silnou opilost, že 
strážníci byli nuceni přivolat k těmto 
lékařskou záchrannou službu. RZS 
byla nucena obě dívky převézt k hos-
pitalizaci. 

Další dvě dívky hlídka nalezla opo-
dál. I tyto dívky byli podnapilé, avšak 
ne ve stavu, který by ohrožoval jejich 
život a zdraví.  Dívky se přiznaly, že 
alkohol popíjely. Kdo jim alkoholic-
ké nápoje prodal  je nyní v šetření 
Policie ČR.

Zloděj benzínu
chycen při činu

Přestože do plné motoristické sezó-
ny je ještě poměrně daleko, krádeže 
benzínu z vozidel se sporadicky obje-
vují i v průběhu roku. Odhalit pacha-
tele takových krádeží je vždy velice 
problematické. Jeden takový případ 
nyní odhalila Městská policie v Bíli-
ně. V noci 31. 3. 2008, bylo na ope-
rační středisko MP Bílina občanem 
oznámeno, že v ulici A. Sovy je silně 

cítit benzín. Na místo byla vyslána 
hlídka, která zjistila, že pod jedním ze 
zde zaparkovaných vozidel je umístě-
na nádoba, do které z nádrže vozidla 
vytéká benzín. Strážníci se v blízkosti 
místa ukryli a vyčkávali na okamžik, 
kdy se pachatel na místo vrátí. Čeká-
ní se bílinským strážníkům zhruba po 
půlhodině vyplatilo. Zloděj se k vozi-
dlu vrátil, rozhlédl se a když se ujistil, 
že jej patrně nikdo nevidí sehnul se, 
nádobu s benzínem z pod vozidla 
vytáhl a z místa urychleně odcházel. 
Jaké však bylo jeho překvapení, když 
několik metrů od místa činu ho zadr-
žela hlídka MěP. 

 Pachatel byl natolik překvapen, že 
se v prvním okamžiku z leknutí zmo-
hl pouze na zoufalý výkřik a poté se 
zhroutil k zemi. Že nešlo o náhodné-
ho kolemjdoucího, který pouze využil 
situace bylo nasnadě. Pachatel si totiž 
sebou donesl i kanystr a trychtýř, s je-
hož pomocí hodlal odcizený benzín 
přelít do svého vozidla, které měl 
zaparkováno opodál. Majiteli vozidla 
vznikla škoda nejen na odcizeném 
palivu, ale i na nádrži vozidla, kterou 
pachatel propíchl, čímž ji zcela zničil. 
Strážníci případ na místě předali Po-
licii ČR k provedení dalších opatření. 
Tak dlouho se chodí se…
Skládka Chotovenka u Světce se 

v poslední době stala terčem nájezdů 
sběračů kovů. Tito nenechavci zde 
v minulosti způsobili nemalé škody 
na zařízení a budovách skládky. Po-
slední případ se odehrál 26. března 
v odpoledních hodinách. Nyní však 
zloději ostrouhali. Na základě ozná-
mení se v uvedenou dobu na sklád-
ku dostavila hlídka Městské policie 
Bílina, která na místě zadržela tři 
výtečníky z nedalekých Hostomic. 

Zloději měli připravené dvoukoláky, 
na kterých hodlali odvézt  stojky od 
závory areálu skládky. 

Strážníci zloděje překvapili v oka-
mžiku, kdy ze země stojky vykopá-
vali. Nestihli sice nic ukrást, nicmé-
ně se o krádež pokusili, za což byli 
následně hlídkou MP Bílina sankci-
onováni nejvyšší možnou pokutou. 
Místo museli uvést do původního 
stavu a tak místo snadného výdělku 
se jen řádně zapotili a zaplatili tuč-
nou pokutu. 

Pro snížení rizika vzniku dalších 
škod, bude nadále Městská policie 
Bílina provádět na skládce namátko-
vé kontroly ve zvýšené intenzitě.

Řídil opilý a bez
řidičského oprávnění   

Byla polovina března 2008 krát-
ce po dvacáté hodině, když hlídka 
MP Bílina spatřila osobní motorové 
vozidlo, které zaparkovalo v úseku 
platnosti dopravní značky „zákaz 
zastavení“. Strážníci proto přistou-
pili ke kontrole řidiče vozidla s tím, 
že s řidičem projednají jeho jednání 
vykazující známky přestupku v do-
pravě. Při projednávání přestupku 
bylo zjištěno, že řidič nejenže u sebe 
nemá doklady potřebné k řízení vo-
zidla, ale navíc to, že vozidlo řídil 
pod vlivem alkoholu, což následně 
prokázala orientační dechová zkouš-
ka. Na místo byla přivolána hlídka 
Policie ČR, která si případ převzala 
k dalšímu opatření. (JFK)

Z Deníku Městské policie Bílina

S vyřazenými domácími spotřebiči a nástroji, jako jsou např. pračky, 
žehličky, vysavače, se donedávna nakládalo jako s běžným odpadem. 

(

Děti z MŠ Čapkova dělají 
keramiku

Od ledna 
2008 navště-
vují Dům dětí 
a mládeže 
v Bílině děti 
z Mateřské 
školy Čapkova. Do DDM chodí 
1x měsíčně na kroužek keramiky. 
Zde se děti seznamují se zpraco-
váním keramické hlíny, s využi-
tím keramiky jak pro dekoraci, tak 
i jako užitkovou keramiku. Děti 
z MŠ pracují podle připravova-
ných postupů, podle předloh, ale 
je rozvíjena i jejich vlastní fan-
tazie. Vedoucí  kroužku  Monika 
Cílová, pracuje při DDM  v Bílině 
již několik let. Jaroslava Jeriová,

pracovnice DDM Bílina

Úspěšně podané
projekty

Oddělení rozvoje města podalo do 
programu prevence kriminality, do 
něhož se město přihlásilo, celkem 7 
žádostí. Z těchto žádostí o fi nanční 
dotace byly 4 úspěšné. Městská po-
licie dětem, mládeži a seniorům je 
název jednoho úspěšného projektu. 
Cíl projektu vysvětlila Lucie Ječme-
nová.

„Děti si budou moci formou besed 
zvýšit právní povědomost a dozvědět 
se něco více o práci Městské policie. 
Zhoršení kriminality, zvýšení množ-
ství trestných činů, které jsou pá-
chány již u mladistvých, nás vedou 
k tomu, abychom se i pomocí preven-
ce zapojili k jejímu snížení. Situace je 
o to horší, že mnoho přestupků je pá-
cháno pod vlivem alkoholu a drog, 
protože jsou snadno dostupné právě 
pro mladé lidi.“

Senioři by naopak měli být školeni 
jak se chovat při nákupu nebo pohy-
bu na ulici a nevystavovali se zbyteč-
ně kapesním krádežím. Problémem 
seniorů v dnešní době je velká důvě-
ra v cizí lidi.

Senioři budou mít zabez-
pečená okna,  parkoviště 
se nově nasvítí

Již delší dobu se senioři z Domu 
s pečovatelskou službou obávali 
o svou bezpečnost. Nedávný příklad 
vloupání do DPS jim dával za prav-
du. Město nebude čekat s realizací 
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rekonstrukce celého domu a přízem-
ní okna opatří mřížemi. Město poda-
lo žádost o dotaci na projekt zabez-
pečení oken v domě s pečovatelskou 
službou a uspělo.

„Jedná se hlavně o zabezpečení 
přízemních oken, kde tak dojde ke 
znemožnění vykrádání bytů a k za-
jištění větší bezpečnosti pro seniory. 
Přesto bude tato lokalita pravidelně 
kontrolována MěP,“ sdělil Karel 
Müller.

Město bylo úspěšné i v Projektu 
posílení pouličního osvětlení v rizi-
kových lokalitách. Jedná se hlavně 
o lokalitu sídliště Za Chlumem, par-
koviště vedle komunikace ČSLA.

„Přesto že je toto parkoviště blízko 
domů, má kvalitní stání i přístupo-
vou cestu, není prakticky zdejšími 
obyvateli využíváno. Důvodem je 
to, že na parkoviště z okolních domů 
není vidět, jednak tomu brání dva 
stromy a je špatně osvětleno. Nej-
závažnějším důvodem je časté vy-
krádání osobních vozidel na tomto 
parkovišti,“ dodal.

Z parkoviště budou odstraněny dva 
stromy a kvalitně se nasvítí celé par-
koviště tak, aby na něj bylo z přileh-
lých domů dobře vidět.

I letos se uskuteční 
příměstský tábor

Dalším významným projektem je 
Prázdninový příměstský tábor. 

Podle Lucie Ječmenové je hlavním 
záměrem projektu prevence sociálně 
patologických jevů ve městě Bílina 
a jejím bezprostředním okolí.

Realizované aktivity budou posky-
továny především dětem z lokalit 
ohrožených sociálním vyloučením, 
za něž jsou v Bílině považovány 
lokality Teplické předměstí, Důlní 
ulice, ul. 5. května, SUNN a část síd-
liště Za Chlumem.

„Realizátorem projektu bude Zá-
kladní škola praktická v Kmochově 
ulici a pobočka Člověk v tísni o.p.s. 
v Bílině, jejichž cílem je zajistit pro 
děti a mládež nabídku volnočaso-
vých aktivit a umožnit jim tak smys-
luplné trávení volného času v době 
prázdnin,“ vysvětlila.

Město o dotaci nepřijde
Téměř rok visel nad regenerací 

lázeňského parku otazník, jestli měs-
to dostane požadovanou dotaci či 
nikoli. Z posledního výběrového ří-
zení vyšla vítězně litoměřická fi rma 

 OHLÉDNUTÍ ZA HRADNÍMI
VELIKONOCI V KOSTOMLATECH

Foto: Jan Vraný

Odborná porota zhodnotila ve 4 
věkových kategoriích celkem 54 
vystoupení dětí a mládeže nejen 
z Bíliny, ale i z Mostu, Duchcova, 
Litvínova, Hrobčic, Hrobu a Krup-
ky. V porotě letos zasedly p. Alena 
Pýchová z Bíliny, bývalá sbormis-
tryně, v současné době korepetitorka 
pěveckého sdružení, sl. Jana Bo-
háčková z Chomutova, pedagožka 
na hudebních školách a Mgr. Ivana 
Pitková z Bíliny, bývalá pedagožka 
a sbormistryně. Úkol neměly jedno-
duchý, v některých kategoriích se 

„Bořeňská čarodějnice 2008“„Bořeňská čarodějnice 2008“
Další z cyklu soutěží má své pěvecké vítěze

Ve středu 26. března proběhla 
v Městském divadle v Bílině další 
ze soutěží cyklu „Bořeňská ča-
rodějnice 2008“, tentokrát část 
pěvecká.

 3. místo ZUŠ Bílina vyzpívala Bára 

Kubešová

1. místo v nejmladší kategorii získal kolektiv MŠ Hrobčice 
sešlo mnoho zajímavých pěveckých 
talentů. Porota však hodnotila vel-
mi objektivně a rozhodla se některá 
místa zdvojit. Oproti tomu v jiných 
kategoriích byly výkony slabší. Čas-
to zde svoji roli hrála i tréma před 
téměř plným divadelním sálem po-
sluchačů. Přesto při hodnocení a pře-
dávání diplomů po každé kategorii 
porota pochválila všechny přítomné 
děti, mládež a rovněž vedoucí pe-
dagogy za přípravu na soutěž. Hod-
nocen byl pěvecký projev, zvládnutí 
textové části, intonace a celkový 
dojem z vystoupení. Vítězové na 
prvních místech ve všech kategori-
ích budou pozváni v květnu do bí-
linského divadla k převzetí ocenění 
Bořeňská čarodějnice 2008.

Celým soutěžním kláním provázel 
svižně a velmi pohotově zkušený 
Jiří Fait, student ÚJEP PF Ústí nad 
Labem a příležitostný moderátor 
v rádiích. Poděkování patří rovněž 
zvukařům divadla, kteří pouštěli dle 
rozpisu soutěžícím dětem podklady 
z CD. A to vše bez jediné chyby.
Pro odlehčení a zpestření celé této 
soutěže, se již tradičně představili 
mladí tanečníci z místní základní 
umělecké školy pod vedením uči-
telky Petry Běláčové se svým vy-
stoupením. Za výbornou spolupráci 
po několik let jim patří vřelé podě-
kování.

Za KC Kaskáda: Petra Zaťková,  
Foto: Václav Weber
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Střípky
z Bíliny

710. dubna 2008

Gardenline s.r.o., která s regenerací 
parku začne co nejdříve.

„Prioritou je provedení zdravot-
ního a bezpečnostního řezu,  jehož 
účelem je udržení koruny ve stavu 
vyhovujícím jak po stránce provozní 
bezpečnosti a estetiky, tak i po stránce 
podpory vitality - životaschopnosti. 

Realizační fi rma by měla postupovat 
podle schváleného projektu, na je-
hož realizaci byla schválená dotace,  
a ve kterém je vyhodnocena vitalita 
v podstatě každého stromu a podle 
toho stanoven typ řezu,“ vysvětlila 
Lenka Hořejší z odboru životního 
prostředí.  Po zásahu zůstane podoba 
parku v podstatě stejná. Jde o udr-
žení stromů v dobrém zdravotním 
stavu a s vyhovující vitalitou a neo-
hrožujících své okolí. Po řezu musí 
zůstat zachován tvar koruny typický 
pro daný druh stromu, řez zame-
zí rozlamování částí korun, budou 
odstraněny poškozené, infi kované 
a odumírající části korun.

„Firma byla vybrána zejména pro-
to, že zaměstnává odborníky na řez 
stromů - arboristy, kteří budou práce 
provádět a řídit. Tito odborníci jsou 
členové Sekce péče o dřeviny - ISA, 
praktičtí arboristé, držitelé certifi -
kátu "Evropský arborista" a "Český 
certifi kovaný arborista". Řezy budou 
prováděny horolezeckou technikou,“ 
dodala Hořejší.  (lal)

Tradičně nám vystoupily děti 
z Mateřské školy v Bílině, tento-
kráte – Čapkova ul. a přednesly 
nám pár básniček, které si připra-
vily. Budoucí zdravotní sestry ze 
Zdravotní školy v Teplicích nám 
pochovaly miminka, aby se nám 
mohli podepsat rodiče do pamět-
ní kroniky města Bíliny a zároveň 
jim byly předány upomínkové 
dárky, pamětní listina a květiny. 

Do života byly přivítány
tyto děti: 

 Adam Bažant, Filip Svoboda, 
Libor Pejša, Jakub Procházka, 
Adam Fiala, Adéla Zavázalová, 
Tomáš Martinowitz, Lucie Valen-
tová, Jiří Gaku Ziegelheim, Milan 
Mucha, Anna Šrámková, Kateřina 
Roučková a Michaela Marková.   

Dne 25.03.2008 přivítal v obřad-
ní síni Městského úřadu v Bílině 
pan místostarosta Roman Šebek 
nové občánky našeho města. 

Vítání občánkůVítání občánkůVítání občánkůVítání občánků

Manželé Bažantovi se synem Adamem Foto: V. Weber

 Milé maminky a tatínkové. 
Příští slavnostní akce – Vítání no-

vých občánků našeho města se koná 
dne 24. 6. 2008 od 14.30 h. v obřad-
ní síni Městského úřadu v Bílině.

Rodiče, kteří budou mít zájem, 
mohou přijít na matriku č. dve-
ří 212, I. poschodí, kde předloží 
rodný list dítěte a svůj občanský 
průkaz nejpozději týden před ko-
náním slavnostní akce.

 Těší se na vás matrikářka
 Miloslava Uhrová 

Po 20 letech na Městském 
úřadě v Bílině proběhla 

Rubínová svatba.
Své ano si řekli manželé

Petr a Jarmila Kopřivovi,
kteří tak oslavili 40 let

společného života.
Gratulujeme.

Při zahajovacím ceremoniá-
lu jsme pohár slavnostně vrátili. 
Soutěže se zúčastnila dvě druž-
stva. Skupina Caviky v mladší 
kategorii a skupina Cik – Cak ve 
starší kategorii. Obě družstva do-
sáhla na metu nejvyšší a odvezla 
do Bíliny dvě první místa a putov-
ní pohár byl vrácen Bílině, jako 
nejlepšímu aerobicovému klubu.

Tato sezóna nám již přinesla dru-
hé prvenství jak na soutěži v Ústí 
nad Labem, tak v Děčíně. Sezóna 
aerobicu teprve začíná, tak doufá-
me, že přivezeme co nejvíce po-
hárových umístění.

Za výborné výsledky děkuje-
me i našim sponzorům, kteří nás 

Bílinský aerobic obhájil putovní pohárBílinský aerobic obhájil putovní pohár
O velikonoční prázdniny pro-
běhla v Děčíně aerobicová sou-
těž  Dance Děčín 2008, kde se 
soutěžilo o putovní pohár pri-
mátora města Děčína Ing. Vla-
dislava Rašky.

oblékli do sportovních kostýmů. 
– Roman Koubek,  Josef Hanzlík 
a Zdena Hanzlíková,  Josef Žejd-
lík, Autoškola Jana – Milan Cha-
lupný, Petr Arpáš, Martin Köhler, 
Petr Váňa, RPIC Teplice s.r.o. za-
stoupená Petrem Rosenkranzem, 
Stanislav Tejček, Gabriela Adam-

cová, Otomar Hynek, CZECH 
M.A.T. – Antonín Majer, Kvě-
toslava Melcová, J.E.S. stavební 
společnost s.r.o., ABS – stavební 
společnost s.r.o., Pneu Soukup 
s.r.o., Mechanika Teplice, Bohe-
mia minerál Waters s.r.o. a SD – 
1.strojírenská a.s. Věra Ryjáčková

PRODEJ SLEPI EK

–   u krytého bazénu 10:30 hodin–   u krytého bazénu 10:30 hodin
P ípadné informace: 728 605 840, 415 740 719, 415 710 575
BílinaBílina
Prodej se uskute ní: sobota 12. dubna 2008

INZERCE 039/BZ

Výkrmna ku at ervený Hrádek,  rma Dráb, oznamuje svým zákazní-
k m, že op t prodává slepi ky snáškového plemene Hisex hn dý.

Slepi ky jsou 4x vakcinovány, pod stálou veterinární kontrolou.

Stá í slepi ek p i prodeji: 17 týdn .
Pozor – slepi ky jsou o m síc starší než obvykle.

 cena: 138 K /ks  za átek snášky: duben

 11 let prodeje bez jediné reklamace !!! 

VÝKUPVÝKUP
BYTBYT

i zadlužených.
PROFI-BYTY

Bezplatná linka:

800 26 66 26800 26 66 26

INZERCE 030/BZ

Až 5000 K
m sí n  bez práce!
Ud lejte ze svého auta,

domu, i plotu
reklamní plochu!

Tel: 411 411 455

INZERCE 035/BZ
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Kulturní servis
10. dubna 2008

 DIGITÁLNÍ  KINO 
Ve středu 23. dubna od 18.00 

hod si nenechte ujít romantický 
fi lm 

VĚJÍŘ LADY 
WINDERMEROVÉ

Hlavní postavou hry i fi lmu 
je stárnoucí, avšak stále velmi 
udržovaná a líbezná Stelle 
Erlynneová (Helen Hunt). Ta 
si našla velmi zvláštní způsob 
obživy. Díky svému nezdolnému 
charismatu a léty protrénované 
taktice svádí bohaté muže a obírá 
je o peníze. Ať jsou to obchodníci 
nebo jen lidé, kterým bohatství 
spadlo do klína díky dědictví, ať 
je jim šedesát nebo dvacet let. 
Stačí, když mají na svém kontě 
alespoň sedmimístné číslo a paní 
Erlynneová se už po nich sápe. 
Jenže jsou 30. léta 20. století 
a Ameriku postihla hospodářská 
krize. Kvůli krachu na burze 
Erlynneová přišla o spoustu 
našetřeného jmění a jak se zdá, má 
už v newyorské smetánce jistou 
pověst. Proto se nedokáže dostat 
pod kůži už žádnému dalšímu 
boháčovi, jejichž manželky si je 

před Stellou chrání jako své oční 
bulvy. Nezbývá jí proto nic jiného 
než sbalit těch pár kufrů, co jí 
zbylo, a odjet o dům dál. Tedy, 
lépe řečeno na italské pobřeží 
Amalfi , kde se sluní vysoká 
britská a americká společenská 
vrstva. Pro paní Erlynneovou 
naprosto dokonalé místo.

KINO HVĚZDA UVÁDÍ
Ve čtvrtek 24. dubna  a pátek 25. 

dubna od 18.00 hodin uvede kino 
Hvězda  americký akční thriller

JUMPER

Čtrnáctiletý David žije se svým 
otcem na předměstí a moc zářná 
budoucnost se mu před očima 
nerýsuje. Ve škole se s ním moc 
lidí nebaví, otec je na něj přísný, 
a tak hledá pochopení aspoň 
u své spolužačky Millie. Jenže 
správný čtrnáctiletý kluk má holky 
ignorovat, a ne jim dávat dětinské 
dárky a chovat se jako slaboch, což 
mu spolužáci dávají jasně najevo. 
Při jedné nevinné šarvátce, kdy 
si ho spolužáci dobírají, se David 

propadne ledovým příkrovem do 
divokého proudu řeky. Místo smrtící 
agónie se však náhle ocitne mokrý 
a promrzlý mezi regály v knihovně. 
Je to genetická odchylka, která 
Davidovi dovoluje teleportovat se 
kamkoliv se mu zachce. A David 
toho umí náležitě využít. První 
cesty vedou do bankovních trezorů, 
kde si „vypůjčí“  pár dolarů  na 
luxusní bydlení a vybavení na 
cesty do Londýna, Káhiry nebo na 
nejlepší surfařská místa planety. 
Zatímco si David nerušeně užívá 
nově nabyté svobody a luxusu, 
je mu v patách agent Cox, jehož 
jediným cílem je Davida a ostatní 
tak zvané Jumpery, kteří podle něj 
narušují přirozený řád světa, zabít. 
Hned první setkání s Coxem je pro 
Davida téměř tragické, ale podaří 
se mu uniknout a začít se skrývat 
na předměstí, v domě svého otce 
a u jediné opravdové přítelkyně, 
kterou kdy měl, u krásné a dnes 
už dospělé Millie. Tím své blízké 
zatáhne do nebezpečné hry 
o život, jejíž rozměr si David stále 
plně neuvědomuje. Naštěstí je 
tu další z Jumperů Griffi n, který 
Davida zasvětí do boje s Coxem 
a jeho přisluhovači a poskytne 
mu úkryt. Agent Cox je však stále 
nablízku a David navíc zjišťuje, 
že jeho vlastní matka je jedním 
z jeho kompliců. Před Griffi nem 
a Davidem stojí první velká bitva 
o život. Zdroj Palace Cinemas

KC KASKÁDA INFORMUJE
KINO HVĚZDA

čtvrtek 17. dubna od 18.00 h.• 
pátek 18. dubna od 18.00 h.• 

RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
USA/Německo. Vstupné: 65,- Kč. 

Nevhodné do 12 let.
čtvrtek 24. dubna od 18.00 h.• 
pátek 25. dubna od 18.00 h.• 

JUMPER
USA. Akční - dobrodružný sci-fi  

thriller. Vstupné: 55,- Kč.
Pravidelné promítání pro děti

sobota 26. dubna od 15.00 h.• 
KYTICE POHÁDEK III.
Pásmo kreslených pohádek.

Vstupné: 20,- Kč.

      DIGITÁLNÍ KINO
MĚSÍC S ROMANTICKÝMI 

FILMY
středa 23. dubna od 18.00 h.• 

VĚJÍŘ LADY WINDERMEROVÉ
USA. Vstupné: 60,- Kč.

Nevhodné do 12 let.
středa 30. dubna od 18.00 h.• 
TA ZÁLEŽITOST S GRAY

Vstupné: 60,- Kč Nevhodné do 12 let.
MĚSTSKÉ DIVADLO

čtvrtek 10. dubna od 19.00 h.• 
VĚRA MARTINOVÁ 

A KYTARISTA JAMIE 
MARSHALL

Vstupné: 130,- Kč
středa 16. dubna od 10.00 h.• 
čtvrtek 17. dubna od 10.00 h.• 

BOŘEŇSKÁ
ČARODĚJNICE 2008

Taneční soutěž pro sólisty a kolektivy. 
Startovné: 30,- Kč.

sobota 19. dubna od 19.00 h.• 
JE ÚCHVATNÁ

Divadelní představení
s J. Kretschmerovou. 

Vstupné: 200,- 180,- 160,- Kč 
pondělí 21. dubna od 8.30 h.• 

REVIZOR
Školní představení. Vstupné: 50,- Kč

 středa 23. 4. od 8.30 h. a 10.00 h.• 
DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ

Školní představení pro MŠ a 1. stupeň 
ZŠ. Vstupné: 50,- Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
úterý 15. dubna od 20.00 h.• 

PROTIDLUHOVÁ KAMPAŇ
● pátek 25. dubna od 18.00 hod.
PŘEDMÁJOVÁ VESELICE
● 30. dubna 2008 od 18 hodin

EXIT @ THE OTHERS 
naposledy @ poprvé
GALERIE POD VĚŽÍ

● od 12. 4. 2008 do 25. 5. 2008
RICHARD KINDL – NÁRODNÍ 

PARKY AMERIKY
Prodejní výstava fotografi í 

Richarda Kindla, absolventa 
Institutu výtvarné fotografi e

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
● od 3. 4. 2008 do 25. 5. 2008

OBRAZY A GRAFIKA 
FRANTIŠKA RINGO ČECHA
Prodejní výstava známého herce, 
zpěváka, spisovatele a výtvarníka 

F.R.Čecha. Spolupořadatelem výstavy 
je Galerie U Brány v Úštěku.

Loňský jarmark si užily hlavně děti  Foto: V. Weber

Májový jarmark  je za dveřmiMájový jarmark  je za dveřmi
Kulturní centrum Kaskáda 
v Bílině již tradičně připravu-
je „Májový jarmark“. Letos se 
bude konat 3. května a to opět 
v areálu Lázní Kyselka.

Návštěvníci se mohou těšit na 
Hlavní scénu, Dětskou scénu, His-
torickou scénu a Scénu na „Kafá-
či“. Připravili jsme také i nějaké 
změny. Scénu pro seniory jsme 
umístili na Minigolf, kde budou 
mít naši starší občané lepší záze-
mí a nově přibyla Scéna DDM,  na 
Růžovém paloučku (Místo Scény 
s dechovkou) a Scéna drsných zá-
paďanů a indiánů. 

Znovu si můžete počkat na 
Vyhlídkový vláček nebo povoz 
s koňmi, kteří Vás dovezou do 
blízkosti dění, nakoupit sladkos-
ti, drobnosti a krásné nezbytnosti 
u stánků, točit se na kolotočích 
a různých atrakcích, povozit se 
a vidět svět z hřbetu koně nebo 
poníka.

Z programu bychom rádi všechny 
pozvali například na skupinu Sem-
tex nebo Led Zeppelin revival na 
Hlavní scénu, Divadlo Maxe Fishe 
a Divadlo Studna na Dětské scéně, 
Krušnohorskou dudáckou muziku 
či Ústečanku na Scéně pro seniory, 
Druhou mízu Vojty Zíchy nebo Van 
Men Song na Scéně  „Kafáč“, his-
torické stánky, žongléra, mystickou 
show a další program na Historické 

scéně, dále soutěže, malování se, 
výtvarné dílny a skotačení na Scéně 
DDM a konečně výcvik kavalerie 
nebo přepadení a bitvu mezi indiá-
ny a drsnými zápaďany.

Doufáme, že nám zachováte 
přízeň Vy i počasí, a že si každý 
z programu vybere něco jemu blíz-
ké a stráví s námi příjemný den. 
Těšíme se na Vás.  

Pracovníci KC Kaskáda v Bílině
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Krásná pro dospělé
Normální zá-

zraky, v pořadí 
už desátá kniha 
současné spisova-
telky Ireny Ober-
mannové obsahu-
je povídky, které 
spojuje snaha o po-

chopení vztahů mezi muži a ženami 
a hledání smyslu života v dnešním 
uspěchaném světě. Všechny hrdin-
ky a hrdinové této knihy se o to 
pokoušejí se střídavým úspěchem 
a zjišťují, že najít lásku a zároveň 
zůstat sám sebou, není vůbec snad-
né. Autorka se zamýšlí především 
nad tím, že často děláme spoustu 
věcí, které nejsou zdaleka tak dů-
ležité, jak si myslíme, a zapomí-
náme se zastavit a jen tak snít…
 Vydává nakl. Motto Praha.

Moudré děti, příběh muzikálové 
zpěvačky a tanečnice, dvojčat, kte-
rá od sebe nikdo nikdy nerozeznal, 
zavede čtenáře do světa velkého 
divadla i hollywoodských studií. 
Anglická spisovatelka Angela Car-
terová (1940-1992) se vydání toho-
to románu nedočkala. Její rozsáhlé 
dílo zahrnuje romány, pohádky, 
básně i fi lozofi cká zamyšlení a je 

pro ně typický nejen bohatý barvi-
tý jazyk, ale také humor, absurdní 
nadsázka a lyrická lehkost. V tomto 
složitém příběhu rozplétá zamotané 
rodinné vztahy a nabízí překvapivá 
odhalení, která jakoby vypadla ze 
Shakespearových her. Kniha neu-
stále udržuje čtenáře v napětí, kam 
se až svým stále pružným krokem 
protančí dvě staré  dámy v rytmu 
nakažlivé radosti a samozřejmého 
přijímání všeho, co život nabízí. 
 Vydává nakl. Dybbuk Praha. 

Z a s n ě ž e n á 
žena, detektiv-
ní román jedné 
z nejpopulárněj-
ších fi nských au-
torek detektivek 
Leeny Lehtolai-
nen (nar. 1964) 

začíná ve feministickém vzděláva-
cím centru na zámečku Rosberga 
nedaleko Helsinek. Jedné zimní 
noci náhle zmizí jeho zakladatelka, 
známá psycholožka. Po stopách její 
záhadné smrti se vypraví mladá kri-
minální komisařka, která zároveň 
řeší vlastní problémy. Detektivky 
Leeny Lehtolainen v sobě spojují 
anglickou tradici psychologicky 
propracovaných příběhů, v nichž 

do současných zločinů často zasa-
hují dávné události, a prvky civil-
ních severských detektivek, z nichž 
se hodně dozvíme o běžném životě 
v současném Finsku. Vydává nakl. 
Hejkal Havlíčkův Brod.

Naučná pro dospělé
Francouzky umí žít, kniha plná 

neodolatelných rad do života, včet-
ně pročištění organismu s pomocí 
jogurtu a jógy, je vtipným návodem, 
jak si zpříjemnit každý den – s mírou, 
s využitím všech darů čtvero ročních 
období a především s radostí. Fran-
couzská autorka Mireille Guilianová 
si získala velkou pozornost i čtenář-
skou oblibu knihou Francouzky ne-
tloustnou a ohlas knihy byl takový, 
že si vyžádal pokračování, které roz-
víjí a doplňuje to, co již bylo v první 
knize uvedeno. Kniha je opět pro-
dchnuta galskou moudrostí a vtipem 
a může se stát i pro naše ženy návo-
dem, jak si vytvořit zdravý a poho-
dový životní styl.

 Vydává nakl. Ikar Praha.
Kam na víkend, Okolí Prahy zá-

pad, jaro už klepe na dveře a tak ur-
čitě potěší  přehledný průvodce, ve 
kterém najdete program na jedenáct 
prodloužených víkendů v okolí Pra-

hy. Jsou zde uvedena nejzajímavější 
místa regionu a itineráře pro každý 
den, ale také doplňkové programy, 
tipy a nápady podle ročních období, 
pro pěší i cyklisty. Nechybí důleži-
té kontakty, otevírací doby, cenové 
hladiny vstupného a v neposlední 
řadě i přehledná mapa s rejstříkem, 
pro snadnou orientaci. Tak teď už 
jen to teplejší počasí, a můžete 
vyrazit…

 Vydává Computer Press Brno

Pro mládež
Eliška a Ko-

rálníčci, knižní 
prvotina herečky 
Nely Boudové 
vypráví příhody 
šestileté holčič-
ky Elišky a je-
jích oblíbených 

červených korálků, které se vždy 
v noci proměňují v malé roztomilé 
skřítky Korálníčky. Půvabný příběh 
dokreslují poetické ilustrace Jana 
Janáka. Jednoduchý děj a velká pís-
mena jsou určeny začínajícím čte-
nářům. Vydává nakl. XYZ Praha.

Krásné zážitky nad knihami pře-
je za celý kolektiv knihovny všem 
čtenářům M.Šímová. 

Knižní novinky na mesíc duben 2008

V dalším cyklu klubových ve-
čerů se autorského čtení zhostil 
prozaik, scénárista a novinář 
Jaroslav Rudiš. Jako předmět 
svého čtení si vybral román ze 
současnosti Potichu. Proč prá-
vě tuto knihu? „Kolem nás je 
neustálý rachot a právě ticho 
se těžko hledá. Potichu je kniha 
o hledání ticha v hluku a vlastně 
začíná hlukem a končí tichem. 
Vypráví o muži, který stále za-
chraňuje ženy z nějakých problémů a hledá stálý vztah, což se mu zrovna 
nedaří,“  vysvětlil Jaroslav Rudiš důvod čtení jeho zatím posledního ro-
mánu. Kniha Potichu existuje také jako audiokniha, kterou načetl a hud-
bou doprovodil Richard Krajčo. 

Samotný román není zrovna pro jemné povahy a je určen spíše mlad-
ším čtenářům. Určitě ale osloví i ty, kteří se chtějí seznámit se životem 
rockových klubů, různých úletů a podivných vztahů někdy končících až 
tragicky. Čtení v podání samotného Rudiše bylo poutavé a živé, až po-
sluchač pojal podezření, nakolik se autor ztotožňuje s hlavním hrdinou. 

Za svůj první román Nebe nad Berlínem získal Cenu Jiřího Ortena 
a byl přeložen do pěti jazyků. Ke své knize Grandhotel napsal scénář ke 
stejnojmennému fi lmu. 

Knihy Jaroslava Rudiše jsou k zapůjčení v Městské knihovně. (lal)

Jaroslav Rudiš
rád poslouchá ticho

Po loňském úspěchu na přehlíd-
ce amatérských divadel Děčínská 
brána, si naši divadelníci přivezli 
domů několik ocenění.

Letošní rok předvedlo Bílinské 
divadelní minimum hru Jak jsem 
vyhrál válku. Porota i diváci hru 
ocenili a Karel Jakoubě, předsta-

vitel hlavní role si odvezl cenu za 
herecký výkon, Svatopluk Vašut 
za scénu a Jirka Schamberger za 
dramatizaci.

Soutěž sice vyhrálo amatérské 
divadlo z České Lípy, ale nutno 
dodat, že o pouhé dva body.

 (red)

Bílinské divadelní minimum opět úspěšné

Zleva S. Vašut, H. Kulhavý a K. Jakoubě  Foto: V. Weber
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Den učitelů, 28. březen, proběhl 
na ZŠ Lidická v duchu projektové 
výuky. Ústředním tématem dne se 
stala energie a to ve všech podo-
bách a souvislostech. Žáci 5. – 9. 
ročníku, kteří byli rozlosováni do 
10 skupin, si společně s určenými 
vyučujícími prohlubovali a roz-
šiřovali poznatky dané tématic-
ké oblasti, například „ Energie 
z hlediska ekologie“, „Atomová 
energie“, „Spotřeba energie“, „ 
Životní energie“ a další.  Jednot-
livé skupiny zpracovávaly písem-
né a ústní prezentace, které pak 
ostatním  představily v závěru 
vyučování. Vznikla tak celá řada 
užitečných materiálů pro výuku 
fyziky, chemie, zeměpisu, ale také 
přírodopisu, občanské a rodinné 
výchovy.  

Cílem tohoto projektu bylo pře-
devším   naplňování průřezového 
tématu environmentální výchovy 
a samozřejmě také rozvoj klíčo-
vých kompetencí žáků.

Bez energie v různých jejich 
podobách si náš život již nedoká-
žeme představit, zároveň však ne-
spoutaná energie dokáže život lidí 
výrazně narušit. Proto je velmi 
důležité správně využívat získané 
poznatky a naučit se hledat sou-
vislosti. I to je jeden z cílů, které 
tento den měl.

Chtěla bych touto cestou podě-
kovat všem zúčastněným žákům 
a jejich vyučujícím za  příjemnou  
tvůrčí atmosféru  a skvělou práci, 
kterou při prezentacích odvedli.

Mgr. Bc. Marie Sechovcová
zást. ředit.ZŠ Bílina, Lidická

Tak to tu ještě nebylo! V pátek 
28. března se celý první stupeň 
dal do pohybu, a to tak důkladně, 
že žádná třída nezůstala pohro-
madě. Každý žák si mohl vybrat 
jiný předmět, jinou třídu i jinou 
paní učitelku, a tak se na každou 
vyučovací hodinu vytvořily nové 
třídní kolektivy. I ti nejmenší do-
kázali putovat ze třídy do třídy. 
A co ten den žáci dělali? Zatančili 
si country tance, naučili se nové 
písně a pohybovali se v rytmu 
hudby. Tvořili obrázky voskovou 
technikou, soutěžili  při hodině 
tělesné výchovy, stali se detektivy 

při řešení úkolů z českého jazyka 
a snažili se zvítězit v matema-
tických soutěžích. Dozvěděli se 
spoustu nového z přírody, o své 
vlasti i o svém těle a v neposlední 
řadě se naučili pracovat s interak-
tivní tabulí.

Když se na poslední hodinu vrá-
tili do svých tříd, nebyli k zasta-
vení, neboť každý chtěl vyprávět 
o svých zážitcích. Zajímavá byla 
reakce páťáků: „MOHLO BY 
TO TAKHLE BÝT KAŽDÝ TÝ-
DEN?“

Mgr. Milena Maryšková
Základní škola Za Chlumem

To by se Komenský divil

Ve středu 19. 3. 2008 proběhl 
na druhém stupni naší základní 
školy další projektový den.

Během dopoledne se tak žáci 
6. tříd ocitli v antickém Řec-
ku a Římě a stali se architekty 
i staviteli starověkých chrámů. 
Žáci 7. tříd se zaměřili na slav-
nou dobu husitskou. „Zahráli“ si 
nejenom na husitské bojovníky, 
ale vytvořili si i dobové zbraně 
a svedli vítěznou bitvu.

8. ročník si spolu s Magda-
lenou Dobromilou Rettigovou 
v době národního obrození upe-

kl staročeské koláčky a po vzoru 
„buditelů“ šířil českou kulturu 
vlastní tvorbou.

9. ročník ukončil celoroční 
projekt Holocaust. Žáci prošli  
nejenom vojenským výcviko-
vým táborem v době druhé svě-
tové války, ale i trošku  okusili „ 
pocity dětí“  v ghettu či koncen-
tračním táboře.

Žáci se nejenom něco nového 
dozvěděli, ale snad se i poučili 
a příjemně strávili jeden obyčej-
ný den ve škole.  

Mgr. Ivana Kulinová

Na  ZŠ Za Chlumem se žáci 
vypravili do historie

Projektové dny na základních školách

Projekt Energie

ZměnaZměna
provozních provozních 

hodinhodin
v plavecké v plavecké 

halehale

ZměnaZměna
provozníchprovozních

hodinhodin
v plaveckév plavecké

halehale
Pondělí 12.00 - 20.00 hod.
Úterý 10.00 - 20.00 hod.
Středa  10.00 - 20.00 hod.

(jednou za 14 dní pronájem)
Čtvrtek 12.00 - 20.00 hod.
Pátek 10.00 - 20.00 hod.
Sobota 10.00 - 20.00 hod.
Neděle 10.00 - 20.00 hod.
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Bílina - Ani druhé utkání kvalifi kace 
nedotáhli Draci do vítězného konce. 
Ale kdyby měly zápas sázkové kance-
láře, určitě by výsledek nikdo neuhodl. 
Draci šli do vedení již v 5. min, kdy byl 
vyloučen Závada a ve vlastním oslabení 
skóroval Nekvinda. Hostům se podařilo 
vyrovnat  až v závěru třetiny. Boj pokra-
čoval i po přestávce, ale stav utkání se 
ve druhé třetině nezměnil. Nové Město 
se prosadilo ve 48. minutě a to se uká-
zalo jako rozhodující. V čase 55,15 si 
vzali Draci oddechový čas. A dvojice 
Machulda – Bubla, která domácí na 
střídačce vedla, vsadila vše na posled-
ní kartu. Kafan se do branky nevrátil 
a domácí hráli v šesti v poli. O necelou 
minutu později byl za držení vyloučen 
hostující Plíhal. Draci zamkli soupe-
ře v obranné třetině. Ale hosté viděli 
prázdnou branku. Dvakrát kotouč jen 
těsně minul tyčku a potřetí skončil v síti 
a bylo rozhodnuto. „Do poloviny třetí 
třetiny to byl vyrovnaný zápas. Ale bylo 

jasné, že kdo dá druhý gól, že se dosta-
ne nahoru a vyhraje, to se také potvrdi-
lo. Potom jsme již hráli křečovitě, sice 
s velkou snahou, ale branku se vstřelit 
nepodařilo,“ řekl  Vladimír Machulda. 
Ovšem rozdíl v mužstvech kvalifi kace 
vidí Machulda v úrovni krajských sou-
těží. „Soupeři jsou vyhranější, mají za 
sebou těžkou soutěž, kde hraje osm de-
set mužstev a hrají čtyřkolově, play off. 
Těch třicet čtyřicet zápasů za sezónu na-
víc se musí někde projevit. To bylo vidět 
ve Žďáru a to samé se opakovalo dnes.“  
Draci po skončení mini přeboru měsíc 
stáli, ale Nové Město i Žďár šly do kva-
lifi kace přímo z play off. 

Branky: 5. Nekvinda – 48. 60. Ježek, 
18. Zámečník, 51. Petr, 53. Praus, 58. 
Hrabich

Sestava: Kafan – Goga, Baumruk, Bo-
háček, Brabec, Semecký, Drenčko, Šulc 
M. – Závada, Král, Kubinčák – Nedrda, 
Hautvogel, Šulc J. – Nekvinda, Kousek, 
Viedeman – Kašťák, Zícha, Liška (ob)

HC Draci Bílina - TJ Spartak Nové 
Město nad  Metují 1:6 (1:1, 0:0, 0:5)

Bílina - Mnoho nechybělo a vedoucí 
celek  krajského přeboru odjel s prázd-
nou. Téměř dvě  stovky  diváků však 
viděly, že  štěstí  Bílině nepřálo. V prv-
ním poločase vynikla akce Mergla. 
Elegantně přešel přes tři hráče a před 
branku naservíroval Hoškovi, ten tre-
fi l jen brankaře. Závěr poločasu patřil 
hostům, kdy kopali sérii rohů.    Do-
mácí  bojovali a v závěru sahali po 
nečekaných bodech. V 88. min. poslal 
Moravec  na polovině hřiště  mezi dě-
čínskými stopery na milimetr přesnou 
přihrávku Karfíkovi, a ten sám běžel 
na děčínskou branku. Ale míč si ukopl 
a brankař dlouhým výkopem rozehrál 
útok. První střelu Pohl vyrazil, ale  na 
dorážku nestačil.   Nedáš, dostaneš 
platilo na 110%.  V 93. minutě vstřelil 
Děčín po rohu druhou branku. „Před 
zápasem asi nikdo nečekal, že proti 
vedoucímu Děčínu můžeme udělat 

výsledek, ale remíza by byla spraved-
livá.    Ovšem kluci mě překvapili. 
Děčínu jsme se vyrovnali bojovností 
a pokud budeme tak hrát dál, tak vě-
řím, že záchrana v soutěži není žádná 
utopie,“ ocenil výkon mužstva trenér 
Josef Tichý.   Výkonem byl spokojen 
i kapitán  Klaus Pohl. „Zápas byl na 
remízu. Když budeme tak hrát dál, tak 
se  zachráníme. Děčín byl fotbalovější 
soupeř, ale my jsme byli bojovnější.“  
Záchranu v krajském přeboru vidí reál-
ně i prezident klubu Petr Arpáš. „Dnes 
jsme předvedli kolektivní výkon, škoda, 
že jsme nedosáhli na bod.  Ale ve všech 
řadách podali kluci dobrý výkon, bojo-
vali.   Vytvořili jsme si šance, ale nestá-
lo při nás  štěstí. Ale to je fotbal.“ 

Sestava: Pohl – Jungmann, Stiller, 
Fleišman, Balín – Vaník (60.Bečvařík), 
Kornalík, Pavlíček, Mergl – Hošek (71.
Karfík) – Moravec (ob)                                                                                                

SK SIAD Bílina - FK ŘEZUS Děčín 0:2 (0:0)

Žďár nad Sázavou  -  Těsnou 
porážkou vstoupili Draci do hoke-
jové kvalifi kace o II.ligu, přitom 
měli body na dosah.  Na Vysočině 
je čekala pravá hokejová atmosfé-
ra, slušně zaplněný stadion a kotel 
domácích fanoušků. Úvod zápasu 
také patřil Žďáru a ten sevřel hosty 
v obrané třetině. Až po polovině prv-
ní části se hra vyrovnala.  „Ve druhé 
třetině jsme měli více šancí, ale do-
platili jsem na špatnou koncovku,“ 
viděl problém jeden z trenérů Bíliny 
Jiří Hájek. Poslední třetina přinesla 
pravé hokejové drama, kdy se štěs-
tí nakonec přiklonilo na stranu do-
mácích.   Žďar se dostali do vedení 
4:3, ale Draci dokázali během minu-
ty otočit stav na 4:5. „Dramatický 

závěr jsme nezvládli. V 58.minutě 
domácí vyrovnali, když jsme hráli 
přesilovku a v poslední minutě byl 
vyloučen Viedeman a dostali jsme 
šestou branku. Ale bylo to vyrovna-
né utkání a remíza by byla spraved-
livá. Jinak se asi hráčům nedá moc 
vytknout, hráli dobře, ale doplatili 
jsme na vyloučení. A musím ocenit 
výkon rozhodčích,“ dodal Hájek.  

Branky: Koželuh 2, Man, R.Sobo-
tka, Vránek, Plachý – Nekvinda, 
Kousek, Šulc, Závada, Viedeman

Sestava Draci: Kafan – Goga, 
Baumruk, Boháček, Brabec, Se-
mecký, Drenčko – Závada, Král, 
Kubinčák – Nedrda, Hauptvogel, 
Šulc – Nekvinda, Kousek, Viedeman 
– Kašťák, Zícha, Matejčík (ob)

SKLH Žďár nad Sázavou  -  HC Draci 
Bílina 6:5 (2:1, 0:1, 4:3)

Bílina - Kvalifi kace o II. hokejovou 
ligu se rozhodla již po čtyřech zápa-
sech, kdy po odstoupení ES Plzeň ji 
hrála pouze tři mužstva. Žďáru k ná-
vratu do II. ligy stačila jedna remíza 
a dvě vítězství o branku. Do Bíliny 
se již k odvetě hokejistům z Vysoči-
ny příliš nechtělo. Náklady jdou do 
desetitisíců. Nakonec se hrálo, hosté 
pomalovaní a odbarveni v klubových 
barvách chtěli potvrdit svůj postup. 
Naopak Draci ve Žďáru prohráli 
o branku, když ještě v 59. minutě vedli 
a měli přesilovku. Hrálo se v komor-
ním prostředí a první třetina připomí-
nala rekreační bruslení. Bílina většinu 
strávila v obranném pásmu hostí, šla 
do vedení, ale Žďár vyrovnal. Hned 
počátkem druhé třetiny nastřelil domá-
cí Nedrda tyčku a potom přišla zbyteč-
ná rvačka. Závada i žďárský Koželuh 
byli vyloučeni do konce zápasu a nut-
no dodat, že hostující hráč k tomu 
přišel »jak slepý k houslím«. Ale ku-
podivu pohled na bitku rozproudil 
krev i ostatním hráčům a zápas přece 
jen nabral vyšší tempo a začaly padat 
branky. Hosté dvakrát vedli, ale dvě 
branky v závěru třetiny otočily stav ve 
prospěch Draků. V poslední třetině si 

již domácí vedení uhlídali. V 56. mi-
nutě neproměnil tutovku Nedrda, ale 
o minutu později defi nitivně rozhodl. 
„Již o nic nešlo a hráči to pojali spíše 
jako přátelský zápas. Přijeli jsme si 
zahrát a zahráli jsme si. Padlo dost 
gólů a od toho hokej je. Jinak přeji 
Bílině do nové sezóny hodně úspěchů 
a porazte Nové Město,“ řekl nám po 
utkání trenér Žďáru Jaroslav Benc.  
„Chtěli jsme Žďáru oplatit porážku, 
když jsme tam zbytečně prohráli, a to 
se nám povedlo. Bylo to vyrovnané 
utkání a myslím, že jsme byli o trošku 
lepší,“ viděl zápas jeden z bílinských 
trenérů Jiří Hájek. Závěr kvalifi ka-
ce sehrála Bílina ve středu v Novém 
Městě nad Metují. 

Pořadí: 1. Žďár nad Sázavou 5 
(18:18), 2. Nové Město nad Metují 3 
(12-8), 3. Bílina 2 (13-17).

Branky: 31. 57.Nedrda, 39, 46.Ma-
tejčík, 6.Zícha, 26.Kašťák, 38.Kousek 
– 9. 26.Kaut, 27. Štěpánek, 34.Pleva, 
54.Zadina

Sestava: Kafan – Goga, Baumruk, 
Boháček, Drenčko, Brabec – Závada, 
Král, Kubinčák – Hauptvogel, Šulc 
Jan, Kousek – Nedrda, Matejčík, Zí-
cha – Kašťák, Liška (ob)

HC Draci Bílina – SKLH Žďár 
nad Sázavou 7:5 (1:1, 4:3, 2:1)

Soutěže ve střelbě ze vzduchových zbraní, již nikdo nebere jen jako hraní si, či 
podřadnou činnost. Kromě udržení si kondice a návyků pracně vypracovaných 
během roku, je to především nenahraditelný trénink. Kromě samostatných zá-
vodů, mezi nimiž nechyběla Velká cena Prahy a také Mistrovství ČR, zúčastnili 
se bílinští střelci i několika dlouhodobých soutěží. Jednou z nich byl 10. ročník 
VC Unitopu Louny. Mezi silnou konkurencí obsadil v celkovém pořadí čtvrté 
místo Jiří Filipovský ml., pátou příčku nováček Jan Kočí a příčku šestou Milan 
Zábranský. Ještě úspěšněji se vedlo v další dlouhodobé soutěži – Karlovarské 
lize (dále jen KV lize) pořádané SSK 0115 K. Vary-Březová). Celkové prvenství 
v kategorii Muži a junioři získal Jiří Filipovský ml. před teplickým Ctiborem 
Arnoldem a nejlepším domácím závodníkem Petrem Kleinem. Kočí, který získal 
zvláštní cenu za první terč s absolutním nástřelem 50 bodů na nově otevřené 
střelnici, skončil šestý a Zábranský osmý. Pěknými výsledky si vybojoval třetí 
místo v kategorii seniorů bílinský Pavel Hubáček. 

Jarní program soutěží na střelnici v Nemocniční ulici již začal prvním kolem 
Ceny sponzorů 29. 3. a pokračuje druhým kolem 5. 4. Předovkáři poprvé zavoní 
černým prachem 12. 4. na střelnici v Čepirohách. Libovolkáři si přijdou na své 
už 13. 4. na prvním kole KV ligy v Sokolově. Tréninky jsou, dle možností počasí, 
v plném proudu. Těšíme se na všechny příznivce střílení a „kamarády koktavýho 
železa“! Text a foto Milan Zábranský

Karlovarská liga pro Filipovského
Střelecké aktivity, bí-
linských střelců z klu-
bu Městských technic-
kých služeb neutuchly 
ani přes zimní období, 
které právě končí.

Jiří Filipovský slavnostně přebírá první cenu
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V pátek 21. března  se na Mírovém ná-
městí v Bílině konaly letošní první tech-
nické přejímky. O  zábavu se postaral 
mistr ČR v trialu Pavel Balaš, při jehož 
kaskadérských výkonech se divákům 
tajil dech a svou exhibicí zahájil  letošní 
seriál XCountry. O zábavu měli postará-

no i jezdci, protože je čekala extrémně 
zablácená trať a sníh.

Následující den se na start postavili 
jezdci MČR a PČR v kategorii dvojic ve 
třídách XC1 a XC4, aby změřili své síly 
na 9 km dlouhé trati. Po ukončení tohoto 
závodu se rozjel 5. ročník offroad ma-
raton Shell Adventure Cup 2008. Jako 
třetí se rozjel atraktivní závod čtyřkolek 
v seriálu XCountry, kterého se zúčastni-
li i handicapovaní jezdci.  Sobotní spor-
tovní klání ukončil závod v kategorii 
jednotlivců. Neděle byla v režii závodů 
PČR, SAC a ATV/Quad.

Jezdci Motoklubu Bílina si vedli skvě-
le. Na 3. místě skončil Pavel Nusko 
s Květoslavem Sedláčkem. Ve čtyřkol-
kách se v sobotním závodu na 1. místě 
umísti Miroslavl Božík a v neděli otec 
a syn Novákovi. 

Z bílinských jezdců se závodů účast-
nili také Pavel Prchal, Karel Veits a Petr 
Butkovič.

V Bílině byl zahájen první podnik XCountry V Bílině byl zahájen první podnik XCountry 

O Pohár ředitele Elektrárny LedviceO Pohár ředitele Elektrárny Ledvice

Na 200 motocyklových jezdců přijelo do Bíliny, aby se zúčastnilo 
Mezinárodního mistrovství ČR v Cross-Country vytrvalostních jezdců 2008.

Pořadatelem byla TJ ELE ve spolupráci s HC Draci Bílina. Poděkování patří 
Skupině ČEZ, která byla partnerem turnaje.

Mužstva se utkala systémem každý s každým. Utkání to byla nesmírně vyrovna-
ná, bojovná, ale hraná v duchu fair-play. Vyhrát chtěli všichni, nikomu nechyběla 
vůle a odhodlanost. Vítězem a majitelem velikého poháru, včetně zlatých medailí, 
se po deseti odehraných utkáních turnaje, stal nakonec domácí tým HC Draci Bíli-
na, který ztratil během turnaje pouze jediný bod a obdržel v průběhu turnaje nejmé-
ně branek. Byl to již druhý úspěch tohoto týmu, kdy po výhře na turnaji Easter Cup 
v Mostě získal i další cennou trofej, a to vše během jediného týdne. O majitelích 
stříbrných medailí se rozhodovalo během posledního utkání, které získalo HC Ra-
kovník po výhře nad HC Most, na které tak zbyly medaile bronzové.

Za zmínku také stojí, že mezi účastníky turnaje bylo celkem sedm děvčat, která 
se rozhodně mezi chlapci neztratila. Svědčí o tom i fakt, že čtyři děvčata si odnes-
la zlaté medaile a jedna dívka vybojovala medaili stříbrnou. Pouze na dvě slečny 
z Teplic medaile nezbyla. Mezi jednotlivci byl nejproduktivnějším hráčem vy-
hlášen domácí Libor Vovesný, nejlepším útočníkem byl vyhlášen Tomáš Guman 
z Loun. Obráncem turnaje se stal Jiří Vozár z Mostu a nejlepším brankářem byl 
vyhlášen Ladislav Pavlištík z Teplic.    

Konečné pořadí: 1. HC Draci Bílina, 2. HC Rakovník, 3. HC Most, 4. Stadion 
Teplice, 5. HC Slovan Louny. Martin Zechovský, foto: Ladislav Novák

V neděli 23. 3. 2008 se na bílinském zimním stadionu uskutečnil již 9.  roč-
ník hokejového turnaje „O pohár ředitele Elektrárny Ledvice“ za účasti 
týmů čtvrtých tříd z Mostu, Teplic, Loun, Rakovníka a domácí Bíliny.

„Podmínky tratě byly perfektní. Pro 
někoho možná velmi náročné, ale to jen 
proto, že počasí nebylo zrovna podle 

přání jezdců. Všichni by uvítali, kdyby 
tento závod nebyl v Bílině poslední,“ 
uvedl člen bílinského týmu. (red)

Děkujeme za fi nanční podporu:
Severočeské doly a.s., Město Bílina,  Autodoprava Tatranus, LIBEZEIT 
hydraulik s.r.o., Šilhánek & syn, a.s., STAMD Arpáš petr, DOS, Autodíly 
SK, Delta sign s.r.o., TP Technik s.r.o., HASU spol. s. r.o., Autodoprava 
Pavel Prchal, , 3J Servis s.r.o., Ekodendra, CBL auto s.r.o., Basalt, 
Žárová zinkovna Bílina a.s. a Sběrné suroviny Ivo Koželuh.

Foto: Jaroslav Vimr

Dne 30. března 2008 HC 
Draci Bílina pořádali  veliko-
noční  turnaj v ledním hokeji 
v kategorii starších žáků na 
zimním stadionu v Bílině za 
účasti výběru Alberta Canada, HC 
Stadion Cheb a HC Stadion Kutná 
Hora. Turnaj zahájil prezident klubu 
HC DRACI Bílina Ladislav Kvěch, 
který  přivítal účastníky turnaje a po-
děkoval Lumírovi Petrovi za propa-
gaci bílinského hokeje v Kanadě a zá-
stupci Elektrárny Ledvice ze skupiny 
ČEZ, jako hlavního partnera tohoto 
turnaje.

Hned na úvod domácí čekal těžký 
soupeř s výběrem Alberta Canada. Naše 
mužstvo odolalo počátečnímu tlaku a po-
stupně začalo vyrovnávat hru. Na začát-
ku třetí třetiny naše barvy vedly rozdílem 
jednoho gólu. Ovšem v posledních pěti 
minutách posledního dějství  hry se štěstí 
přiklonilo na stranu našeho soupeře a po 
dvou inkasovaných gólech v krátkém ča-
sovém intervalu, jsme podlehli 3:4.

Ve druhém zápase jsme se utkali s HC 
Stadion Cheb. Od úvodního buly jsme 
měli toto utkání pod kontrolou. Našemu 
mužstvu se v tomto zápase dařilo takřka 

vše  na co sáhlo. Pohledné kombi-
nační akce, vydatně podporované 
obránci, zakončené buď krásnou 
střelou mezi tři tyče  nebo vstře-
lením branky. V tomto duelu naše 

barvy vysoko zvítězily v poměru 11:0. 
Čisté konto si vychytal náš gólman Ax-
dal Tony, který ačkoliv neměl tolik práce 
jako jeho protějšek, přesto několika svý-
mi vydařenými zákroky se nepochybně 
zasloužil o naše jednoznačné vítězství.

 V závěrečném duelu se naše mužstvo 
utkalo s HC Stadion Kutná Hora, tento 
souboj všichni zúčastnění vnímali jako 
zápas o druhé místo. Byl to z našeho po-
hledu jeden  z  nejtěžších zápasů celého 
turnaje. Toto utkání se pro naše hráče 
zpočátku odvíjelo ve zcela podobném 
duchu jako zápas s výběrem Alberta 
Canada. I v tomto zápase jsme vedli na 
začátku třetí třetiny rozdílem jednoho 
gólu. Ovšem v průběhu poslední části hry 
jsme se třikrát po sobě v rozmezí sedmi 
minut dostali do třech, a i když soupeř 
výhody dvou hráčů v poli nevyužil, tak 
jsme inkasovali dva rychlé góly při pl-
ném počtu hráčů na ledě. Soupeři z Kut-
né Hory jsme podlehli v poměru 5:4.

Naše mužstvo obsadilo na tomto tur-
naji třetí místo  za vítězem turnaje, týmu 
Alberta Canada a HC Kutná Hora.

K nejproduktivnějším hráčům našeho 
mužstva patřili Procházka M;Krčmařík 
L;Veselák D; Aulický D; Hrnčíř L; Oplt 
J; Dolanský P; Hrbek Z; Odvárka M;

Na závěr sekretář klubu HC DRACI 
Bílina  Radek Balín předal účastníkům 
turnaje poháry a upomínkové předměty.

Ved. družstva: Hrnčíř L.

VELIKONOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI
BÍLINA CUP 2008

Foto: V. Weber


