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Nahoře zleva  Tomáš Vraj, Lubor Novák, Václav Viktora, Zdeněk Jirásko
–  dole zleva: Pavla Kročilová, Petra Bennová.    

Vístězná družstva.

Plesovou sezónu pfiivítala stra‰idla
Bílina - Magický pátek třináctého ledna le-

tos inspiroval Bílinské divadelní minimum a
tak se jejich v pořadí již čtvrtý divadelní ples,
který se konal právě tento den, nesl ve zna-
mení hororů a strašidelných příběhů vůbec.

Zpola zaplněný sál kulturního domu Fon-
tána, kde se ples konal, uchvátil už efektní
úvodní vstup hrůzně nalíčených postav upí-
rů a krvelačných duchů se svíčkami, dopro-
vázený temnou hudbou. Divadelníci se po-
starali o celý program plesu a společně se
zaměstnanci Kc Kaskáda zajišťovali i pořa-
datelskou službu. K tanci a poslechu hrála
hudební skupina GARANCE, kterou spoko-
jení návštěvníci na konci doslova odmítali
pustit z jeviště.              Jiří Schamberger

Foto: V. Weber

Volejbalov˘ GEISING opût ovládla BÍLINA
Ve dnech 13.-15.1.2006 se usku-

tečnil  jubilejní 10. ročník turnaje
ve volejbale v německém Geisin-
gu. Družstvo Bíliny složené z hrá-
čů Bílinské volejbalové ligy v se-
stavě Zdeněk Jirásko, Václav Vik-
tora, Lubor Novák, Petra Bennová
(všichni SOKOL Bílina), Pavla
Kročilová, Tomáš Vraj (oba WC
SRPŠ),  které se tohoto turnaje zú-
častňuje již šestým rokem po dra-
matickém postupu ze základní
skupiny dokázalo v semifinále vy-
řadit několikanásobného obhájce
titulu TJ Sokol Malá Skála 2:0 na
sety a ve finále po porazit volejba-
listy SV Coswig 2:1. 

Turnaje ve volejbale v Gesingu,
který se každoročně koná pod zá-
štitou starosty města a za přispění
sponzorů firmy Margon, Sparkasse
Dresden a Reissen & Freizeit orga-
nizuje pan Thomas Loffler, se zú-
častňuje 18 - 22 družstev z Němec-
ka a 2 družstva z ČR. Turnaj se
hraje v nádherné sportovní hale  na
3 kurtech a finále se hraje na cent-
rálním kurtu. Zápasy začínají v pá-
tek, kdy se hraje do noci a končí
v neděli odpoledne. Tento náročný
volejbalový maratón zpestřuje so-
botní „Sportlerball“ se zábavným

programem, kde jednotlivá druž-
stva mají za úkol předvést scénku
na vyhlášené téma. I zde bílinští
sklízejí úspěchy neboť jejich vy-
stoupení na téma dvacátá léta, kdy
se zpívala v dobových kostýmech
píseň známá v podání Oldřicha
Nového, bylo hodnoceno jako nej-
lepší, neboť se i podařilo celý sál
němců skladbu „Jen pro ten dnešní
den“ zazpívat česky.

Tento jubilejní ročník byl velice
dobře připraven a zejména finálo-
vý zápas byl pojat jako velkolepá
show, kde nechyběly laserové

efekty při vyhlašování vítězů a vy-
stoupení mažoretek. Roztleskávač-
ky v průběhu dramatického finále
dokázaly navodit společně s více
než 200 diváky  atmosféru hodnou
ligových zápasů. V prvním setu
Bílina jednoznačně vedla o 6 bodů,
ale několika chybami při příjmu se
soupeři podařilo vyrovnat. Set na-
konec skončil 29:27 pro Bílinu. Po
výměně stran se na bílinských po-
depsala únava z předešlých nároč-
ných zápasů, neboť jako jediný
tým sehrál celý turnaj ve stejné se-
stavě s výjimkou dvou sobotních
zápasů, kdy nahradila zraněnou
nahrávačku Pavlu Kročilovou
Hanka Marišlerová, která se celé-
ho turnaje nemohla zúčastnit z

(Pokračování na str. 2)
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J. KOLÁŘOVÁ, 
20 let, mateřská: 

„Ne. Zatím jsem nic
neslyšela, že by tu po-
dobná organizace měla
začít fungovat. Pokud
bych se sama dostala
do nějaké tíživé situa-
ce, nebo pokud bych
potřebovala pomoci,
asi bych se na ni také
obrátila.“

R, TIRTCA, 
28 let, podnikatel:

„Ano. Syšel jsem o
tom, že tu funguje
Člověk v tísni. Má být
v bývalé zákaldní ško-
le na Teplickém před-
městí. Jsem rád, že v
Bílině něco podobné-
ho je. V případě potře-
by bych jejich služeb
asi také rád využil.“

K. BENÍŠKOVÁ,
63 let, důchodkyně:

„Ano. V našem vcho-
dě jsem zahlédla letá-
ky upozorňující na
zprovoznění této orga-
nizace. Myslím si, že
pro mnohé lidi to bude
přínosem. Člověk v tí-
si pomůže lidem, kteří
budou ve svízelné situ-
aci.“

M. EIBLOVÁ, 
25 let, operátorka: 

„Ano. Zaslechal jsem
něco o Člověku v tísni
v Bílině, má pomáhat
lidem, kteří potřebují
poradit. Zatím jsem o
tom neuvažovala, ale
pokud bych se dostala
do neřešitelné situace,
asi bych jejich služeb
také využila.“

J. TRAUP, 
25 let, nezaměstnaný: 
„Nevím nic o tom, že
by v Bílině měla být
organizace Člověk v
tísni. Pokud je to prav-
da, je to jen dobře.
Mnoho lidí hledá něja-
kou poradnu, která by
jim pomohla vyřešit tí-
živou situaci.“

Z. KOŠEK, 
57 let, důchodce: 

„Zaslechl jsem tuto in-
formaci. Člověk v tísni
je organizace, která li-
dem dokáže pomoci a
je jen dobře, že fungu-
je už i v Bílině. Pokud
bych sám potřeboval,
určitě bych se na ni
obrátil také.“

Víte, Ïe v Bílinû zaãala pracovat organizace âlovûk v tísni a vyuÏili byste její sluÏby?
Ptal se a fotografoval JAN VRANÝ

Bc. Veronika Güttnerová a Petr Mati.                               Foto: V. Weber

(Dokončení ze str. 1)
důvodu mateřských povinností.
Druhý set přehrál německý soupeř
Bílinu 25:17. Třetí, rozhodující hra
byla do stavu 18:9  pod režií bílin-
ských, přesto nervozita a blízká vi-
dina vítězství ovlivnila další prů-
běh hry, a soupeř dotáhl na rozdíl
jediného bodu. Mohutná podpora
diváků,  kteří stály na straně bílin-

ských, nakonec vyburcovala naše
hráče a několika zdařilými útoky
a kvalitní obranou přehráli soupeře
25:23. 

Konečné pořadí:
1.  Bílina
2. SV Coswig
3. Take Six Berlin
4. TJ Sokol Malá Skála

Zdeněk Jirásko a Petra Bennová

Volejbalov˘ GEISING opût ovládla BÍLINA

âlovûk v tísniVletních měsících loňského
roku zahájila svoji činnost

v Bílině regionální pobočka Člo-
věk v tísni při České televizi.
Člověk v tísni je největší huma-
nitární a rozvojová organizace
ve střední a východní Evropě.
Tato organizace působí proti so-
ciálnímu vyloučení a vzniku chu-
dinských ghett v České republi-
ce. Ta se začínají objevovat ve
většině měst v severozápadních
Čechách. Bohužel i v Bílině se
ghetta na některých místech za-
čínají vytvářet.

V bílinské pobočce Člověka
v tísni pracují dva terénní pracov-
níci Bc. Veronika Güttnerová a Pe-
tr Mati, kteří jsou v kontaktu se so-
ciálně slabými občany každý den.
„Terénní sociální práce je odlišná
od jiné sociální práce v tom, že
chodíme za klienty přímo domů.
Poznáváme je tak v jejich přiroze-
ném prostředí, oslovujeme je pří-
mo v lokalitách, o nichž víme, že
tam žijí lidé, kteří by naši službu
mohli potřebovat. Oproti úřední-
kům máme výhodu, že nejsme ča-
sově tolik omezeni a můžeme se
klientům podle potřeby věnovat
delší dobu.  Klienti k nám pak ma-
jí větší důvěru a my získáme více
informací, ze kterých můžeme vy-
cházet při řešení jejich problémů,“
vysvětlila Bc. Veronika Güttnero-
vá.

Terénní pracovník Petr Mati se
v sociální oblasti pohybuje delší
dobu a obvykle je schopný velmi
brzy poznat, zda je člověk v tíživé
situaci. „To, že má člověk problé-
my, často odhadnu na první po-
hled. Následuje zdánlivě nezávaz-

ný pohovor, ale já při něm pozná-
vám, jestli takovému člověku mů-
žu pomoci, a zda je ochotný se
svojí situací něco dělat. Klienty,
ale nemusím oslovovat jen já, mů-
žou se o naší službě dozvědět na-
příklad z letáčků a přijít za námi do
kanceláře na Teplickém předměstí
č. 555. Konzultační hodiny jsou
každé pondělí a středu od 11 do 15
hodin,“ dodává Mati. 

Pracovníci Člověka v tísni jsou
vyhledávání ponejvíce lidmi, kteří
potřebují pomoci s vypsáním úřed-
ních listin, splátkových kalendářů,
odvoláním na soud nebo vypsáním
protokolu na sociální dávky. V ne-
poslední řadě se na ně obrací obča-
né, kteří nemohou dlouhodobě na-
jít zaměstnání nebo jsou vyhledá-
váni občany Slovenské republiky,
kteří chtějí vyřídit české občanství.

Hlavní osou činnosti společnos-
ti Člověk v tísni v Bílině je vý-
znamný projekt POLIS. Ten je za-
měřen na začleňování sociálně vy-
loučených na trh práce a jeho hlav-
ním cílem je vytvoření integrova-
ného systému sociálních a vzdělá-
vacích služeb v Bílině.

„V rámci naplňování strategic-

kých cílů projektu POLIS jsme ve
spolupráci s panem starostou Ho-
ráčkem zahájili proces přípravy
komunitního plánování sociálních
služeb města Bílina. Naše pobočka
se rovněž bude podílet na přípravě
grantového projektu, který umožní
celý proces komunitního plánování
a další související aktivity financo-
vat z evropských fondů a nezatížit
tak rozpočet města,“ informuje ře-
ditel regionální pobočky společ-
nosti  Člověk v tísni Mgr. Zdeněk
Svoboda, Ph.D. 

„V nejbližší době se budeme
snažit pomoci s řešením ožehavé-
ho problému azylového domu
v Bílině. Pomůžeme spolupracují-
cím školám při tvorbě školních
vzdělávacích programů. V první
polovině února pak ve spolupráci
s pobočkou v Ústí nad Labem po-
řádáme k prezentaci projektu PO-
LIS tiskovou konferenci. Účast již
přislíbil pan starosta Horáček. Ješ-
tě musím vyzdvihnout práci našich
dvou výborných terénních sociál-
ních pracovníků. Bílinský tým PO-
LIS navíc posílil také o Mgr. Milo-
še Hrubého,“ vysvětluje ředitel
Svoboda.                               (lal)



Po roční přestávce se opět vrací
Závod míru. 58 ročník etapového
klání odstartuje 13.května v ra-
kouském Linci a vítěz bude znám
po závěrečné etapě 20.května
v německém Hannoveru. Na úze-
mí České republiky se uskuteční
tři z osmi etap.

Na 17.května je naplánován slavnostní start v Bílině
na Mírovém náměstí a u prodejny Lidl by se uskutečnil
ostrý start směrem na Teplice. U pasovky by závodníci
zahnuli na Teplické předměstí poté kolem pivovaru zpět
na náměstí a opět směrem k Lidlu. Dále by trasa vedla
směrem na Duchcov a do hor. Závod míru tak vlastně
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Slovo starosty mûsta ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

Bílinu reprezentuje ve všech evropských zemích. Chtěli
bychom proto vytvořit co nejhezčí atmosféru a určitě za-
řídíme, aby se na tento závod mohli podívat i školáci, pro-
tože závod se pojede ve středu. Na Mírovém náměstí bu-
de už od rána připraven doprovodný program s hudbou,
mažoretkami a občerstvením.  

Zahajovací schůzky ohledně Závodu míru se pořádaly
v Praze.  Jednalo se hlavně o seznámení s jednotlivými
státy a městy, kterých se Závod míru přímo dotýká. Pro
naše město je určitě velkou výhodou, že se zviditelní po
celé Evropě právě ve spojení s tak prestižním závodem ja-
ko je tento. Cyklistika má ve světě velký ohlas a vysokou
úroveň. Když se jel Závod míru naposledy, byla atmosfé-
ra perfektní a věřím, že letos bude ještě lepší.

Na závěr bych chtěl jménem svým pozvat občany měs-
ta Bíliny na Reprezentační ples, který se bude konat
11.února v kulturním domě Fonána.

KONFERENCE
PARTNERSKÝCH MĚST
V BÍLINĚ

V letních měsících se v Bílině
uskuteční Konference partner-
ských měst, která by měla naše
město zviditelnit jak po stránce
kulturní, tak podnikatelské. „Svoji
účast zatím potvrdilo Dánsko, Ně-
mecko, Polsko, Slovensko, Ukraji-
na, Litva a Nizozemí. Na potvrze-
ní účasti se ještě čeká na Francii.
Celkem by mělo přijet 40 delegátů
z těchto zemí,“ uvedla vedoucí od-
boru školství a kultury v Bílině,
Veronika Spurná.

BUDOU V BÍLINĚ DĚTSKÁ
HŘIŠTĚ?

Tradiční obrázek hrajících si
dětí na pískovišti nebo na různých
prolézačkách se už pomalu vytrá-
cí. Po vstupu do EU musejí dětská
hřiště splňovat velmi přísná  hygi-
enická kritéria. A není se co divit,
vždyť právě pískoviště jsou oblí-
beným útočištěm osob požívající
psychotropní látky, které s oblibou
pískoviště znečišťují nebo jsou
hojně navštěvovány psy a kočka-
mi.  Maminky s malými dětmi by
určitě přivítaly dětská hřiště, kam
by mohly chodit ve volném čase.
„Investice na dětská hřiště zatím
vymezena nebyla, ale do budouc-
na s nimi  počítáme. Městské tech-
nické služby, ale mají vytipována
dvě nebo tři místa, kde by se dala
dětská hřiště zrenovovat nebo po-
stavit podle přísných norem EU.
Uvažuje se i o zřízení centrálního
velkého hřiště i menších soustře-
děných v sídlištích,“ prohlásil na-
dějně místostarosta Milan Pechá-
ček.                                       (lal)

ZMĚNY V MATEŘSKÝCH
ŠKOLKÁCH V ROCE 2006.

Od 1.1.2006 nabyla účinnosti
novela zákona o sociálním zabez-
pečení, zákon č. 204/2005 Sb., kte-
rým byl změněn zákon č. 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění pozdějších předpisů.

Od měsíce února 2006 platí: dí-
tě do věku 3 let může navštěvovat
zařízení 5 dní v měsíci. Dítě starší
3 let může navštěvovat zařízení 4
hodiny denně.   

Veronika Spurná
Vedoucí odboru školství a kultury

JAK PRACUJÍ TECHNICKÉ
SLUŽBY V BÍLINĚ.

Bílina - Česká republika se v po-
sledních dnech zahalila do arktické
zimy, která nadělala vrásky na čele

RADA MùSTA BÍLINY na své 3. schÛzi
konané dne 25. ledna 2006 mimo jiné:

uložila:
■ Místostarostovi pro věci investiční
svolat schůzku členů RM na
30.1.2006, popř. členů politických
klubů, k projednání podmínek pro-
deje pozemků p.č. 2270/1, p.č.
2270/2 a p.č. 2270/3 v k.ú. Bílina, a
jejich dalšího využití

schválila:
■ Žádost pana Pavla Prchala o sou-
hlas s podnájmem nebytových pro-
stor - autodílna, pneuservis na   ul.
Litoměřická - Pivovar č. 1, pro pana
Rostislava Jurašíka, za stejným úče-
lem. 
■ Přijetí peněžitého daru ve výši 5
tis. Kč od Mgr. Spáčilové - lékárna
Salvia, pro Klub důchodců I. 
■ Přijetí peněžitého daru ve výši 5
tis. Kč od Mgr. Peterkové - lékárna
na Teplickém Předměstí, pro Klub
důchodců II. 
■ Uzavření smlouvy o dílo mezi
městem Bílina a společností PP-
Centrum, s.r.o. Praha, jejímž před-
mětem je zpracování projektu a po-
radenská činnost na akci „Výstavba
cyklistické stezky“ a na akci „Pro-
jektová dokumentace na výstavbu
lávky přes silnici I/13 „. 
■ Konání startu Závodu Míru v mě-
síci květnu ve městě Bílina s tím, že
na tuto akci bude z rezervy rady
města uvolněna částka 50 tis. Kč. 
■ Použití znaku města na propagač-
ní materiál SK SIAD Bílina u příle-
žitosti 50. výročí vzniku volejbalu v
Bílině.

zamítla:
■ Žádost p. Devettera  o pronájem
čerpací stanice v areálu bývalých ka-
sáren.

projednala a doporučuje zastu-
pitelstvu města ke   schválení: 
■ Uzavření  smlouvy mezi městem
Bílina a HNsP, s. r. o. Bílina o pro-
vozování Ambulantní pohotovostní
péče v Bílině v roce 2006. 

■ Členství města Bíliny ve Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a
Slezska. 

rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou zakázky
malého rozsahu dle interních pravi-
del města na akci « Ostraha areálu
Lázně Kyselka»,  byla nabídka od
firmy Imrich Záhorčík -  hlídací
agentura DAGO Mariánské Radčice.

odvolala:
■ Z funkce vedoucí org. složky měs-
ta - Pečovatelská služba Bílina Bc.
Hromádkovou Dittu, na vlastní žá-
dost ke dni  28. 02. 2006. Do doby
jmenování nové vedoucí org. složky
města - Pečovatelská služba Bílina
pověřuje vedením pí Libuši Jonášo-
vou s platností od  01. 03. 2006.

vzala na vědomí:
■ Informaci  starosty města o využi-
tí dotačního  titulu „Město Bílina -
centrum cestovního ruchu a lázeň-
ství“.
■ Oznámení Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových o vy-
hlášení výběrového řízení na prodej

nemovitostí a to: budovy s č. p. 32,
pozemkových parcel č. 1849 a č.
1850/1 v katastrálním území Bílina,
za minimální cenu 413 750,- Kč,
které jsou ve vlastnictví České re-
publiky, a k nimž příslušnost hospo-
daření náleží Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. 
■ Zápisy ze zasedání sociálně zdra-
votní komise a bezpečnostní komise
ze dne 11. ledna , komise životního
prostředí, dopravy a výstavby ze dne
9. ledna 2006.
■ Informaci starosty města k varian-
tám limitů těžby hnědého uhlí.

S úplným zněním usnesení RM se
lze seznámit na úřední desce MěÚ
Bílina nebo v sekretariátu starosty
města.

Vážení občané, dovolte mi pozvat
Vás na první veřejné zasedání zastu-
pitelstva města v r.2006, které se ko-
ná dne 16.2.2006 od 15,00 hod. ve
velké zasedací místnosti MěÚ Bíli-
na.                         Kvěch Ladislav, 

tajemník MěÚ Bílina

Rej masek ve ‰kolní druÏinû
Školní družina na Základní škole Aléská přivítala zvířátka, houbičky,

rusalky a hejkaly, na tradičním karnevalu. Děti se zúčastnily soutěže o
nejhezčí masku, tančily, dováděly s nafukovacími balónky a závodily v
družstvech i jako jednotlivci.                                     Lenka Krupičková
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nejen řidičům. Kluzké vozovky
potrápily a hlavně prověřily připra-
venost Technických  služeb. Podle
Ing. Olgy Roučkové mají vždy
přednost hlavní silnice.

„Zimní pohotovosti začali od
14. listopadu 2005 a budou trvat do
19.3.2006. Začátek a konec poho-
tovostí se řídí povětrnostními vli-
vy. Každý rok vydáváme pohoto-
vostní příkaz, kde jsou zvýrazněny
ulice, které se musejí ošetřit nejdří-
ve. Jsou to převážně komunikace
určené pro MHD, zásobování nebo
osobní automobily. K dispozici
máme velký sypač a dvě multikáry.
Sypač obstarává hlavní silnice
a multikáry jezdí Chlum, město
a celé Pražské předměstí,“ vysvět-
lila.

Nedílnou součástí komunikací
jsou i chodníky, které jsou využí-
vány převážně chodci a takový tvr-
dý dopad na chodník po uklouznu-
tí není vůbec příjemný. V někte-
rých případech by stačilo vzít koš-
tě a sníh jednoduše zamést, ale
v případě náledí musejí nastoupit
Technické služby.

„Úprava chodníků není vůbec
jednoduchá. Při náledí se sestaví
skupina pracovníků pro manuální
posyp exponovaných chodníků na-
příklad ul. E. Krásnohorské, Lito-
měřické, Bořeňské, Větrák a další.
V současné době se sloupy veřej-
ného osvětlení staví na plochu
chodníku a tím se znemožňuje
vjezd multikáry na chodník. Dal-
ším problémem je, že sůl působí
maximálně do -5°C a proto musí-
me používat jiný posypový materi-
ál. Nejčastěji se používá písek ne-
bo drť se solí a vždy je jedna stra-
na chodníku upravena tak, aby
chůze byla co nejbezpečnější.
Úprava chodníků začíná vždy od
města a dále se upravují přilehlé
ulice a schody,“ dodala Ing. O.
Roučková.

Městské Technické služby v Bí-
lině, ale nejen odstraňuje sníh nebo
náledí. Zajišťují a organizují opra-
vářské práce při rozsáhlém výpad-
ku veřejného osvětlení. Odstraňují
poruchy ať již elektrické nebo me-
chanické na všech střediscích jako
je plavecká hala, skládka nebo au-
tokempink.                           (lal)

AMBULANTNÍ POHOTO-
VOST ZAJIŠTĚNA.

Město opětovně objednalo
u HNSP službu ambulantní poho-
tovostní péče. V letošním roce se
uvolnilo na ambulantní péči 1 300
000,- Kč tedy o 200 000,- Kč mé-

Master aerobic v DDM

Novoroãní turnaj ve stolním tenise
7.ledna se v DDM v Bílině sešli příznivci stolního tenisu. V kategorii

starších hráčů se na prvním místě umístil Marek Chaloupek, na druhém
Martin Becka a na třetím Roman Kumsta.

V posledním BZ jsme prohodili první a třetí místo. Doufáme, že jsme
nikoho neodradili a za rok se znovu všichni setkáme.                DDM

Na zimním stadionû si dûti hrály
V pátek 13. ledna od 16 hodin, probě-

hla na zimním stadioně Ledová maškarní
show, kterou pořádal Dům dětí a mládeže
v Bílině. Malé i větší děti si mohly zasou-
těžit a zazávodit. Na ledě jsme viděli krás-
né masky, tanečnice, kočičky, princezny
a jiné. Dvouhodinový program byl vypl-
něn diskotékou Vlasty Vébra. Za soutěže-
ní všechny děti dostaly sladkou odměnu
a my dětský smích a radost. Páteční pod-
večer se opravdu povedl a já jen doufám,
že příště přijde ještě více dětí. Tak na dal-
ších akcí DDM naviděnou.

Věra Ryjáčková, Odd. tělovýchovy

19. ledna se v DDM konala soutěž
jednotlivců nazvaná Master Aerobic.
Soutěže se zúčastnilo 80 soutěžících.
Děti přišli podpořit i rodiče a nutno do-
dat, že porota neměla vůbec lehkou
práci. Ačkoliv se jednalo o soutěž do-
mácí, všechny soutěžící cvičily jak nej-
lépe dovedly.

Děti cvičily podle pokynů cvičitelky
a porota hodnotila celkový výraz, prove-
dení cviků, zachycení choreografie a fle-
xibilitu. Děvčata byla rozdělena do čtyř
kategorií: I. 5-7 let, II. 8-10 let, III. 11-13
let a IV. 14-16 let.                          (lal) 

Kategorie IV: 1. Nikola Samo-
hýlová, 2. Nikola Michálková, 3.
Lucie Bílková.       Foto: V. Weber

Kategorie I.: 1. Míša Sedlmaiero-
vá, 2. Anička Tunková, 3. Natálka Ar-
pášová, 4. Káťa Zechovská, 5. Janička
Váňová, 6. Kristýnka Mouchová.

Kategorie II.: 1. Terezka Černá, 2.
Míša Bendová, 3. Monika Beránková,
4. Pavlínka Ryjáčková, 5. Eliška Ze-
manová, 6. Bára Zdvíhalová

Kategorie III.: 1. Míša Ryjáčková,
2. Petra Elisherová, 3. Káťa Chalupná,
4. Míša Koubková, 5. Lucka Váňová,
6. Káťa Bendová

▲

▲

▲
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ně, protože Krajský úřad  zvýšil
dotaci na pohotovostní péči. Jedná
se o pohotovost jak pro dospělé,
tak pro děti. „Ostatní města tuto
službu výrazně omezily nebo zru-
šily, ale my se snažíme tuto službu
udržet. Je to práce finančně a per-
sonálně velmi náročná, jelikož lé-
kařů je málo a je špatně honorova-
ná,“ dodal místostarosta Roman
Šebek.

VŠE SE HODÍ

U bývalého sila v Důlní ulici se
opět začala hromadit nepovolená
skládka. V loňském roce byla tato
lokalita doslova zaplavena odpad-
ky všeho druhu. Úklid této skládky
zajistil Odbor životního prostředí
v Bílině ve spolupráci s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech
majetkových a přišel na 250 000,-
Kč. Začátkem ledna upozorňovali
občané na znovu se hromadící od-
pad. V současné době je již sklád-
ka uklizena.

„Tuto skládku uklidili MTSB
co nejdříve, protože jak nám uká-
zala praxe, jak se někde objeví ma-
lá hromádka, zanedlouho není přes
ni vidět. Problémy máme s výsky-
tem skládek v garážích pod pasov-
kou. Jedna garáž je již vyklizena
a zabezpečena, ale ostatní jsou stá-
le ve stejném stavu,“ dodala Ing.
O.Roučková. 

Město se ovšem nepotýká jen
s problémem výskytu skládek, ale
i s dalším fenoménem. Výskyt od-
padu ve městě je vyšší o 1/3. Cel-
kem je ve městě 123 kontejnero-
vých stání na odpad, ale od nového
roku bylo zaznamenáno zničení
a krádeže dvanácti barevných kon-
tejnerů.                                     (lal)

Vodouch vafiil v Bílinû
V pravidelném bílinském pořa-

du Setkání s..., který pořádá míst-
ní Kc Kaskáda se tentokrát před-
stavil herec, kuchař, pyrotechnik,
produkční atd. Ivan Vodochodský.
Setkání se neslo v duchu všestran-
nosti a jak sám podotknul ředitel
Kc Kaskáda A. Moravec,  „když
jsem vymýšlel téma dnešního ve-
čera ani mě nenapadlo, jak jsem se
trefil, protože pan Vodochodský je
opravdu příkladem všestrannos-
ti“.

Sympatický Ivan Vodochodský se
jako vždy dostavil v dobré náladě i
když cestou hustě sněžilo a nebylo
vidět na krok. „Já hlavně nemám
rád, když v takovém počasí jedu ja-
ko spolujezdec, jsem z toho dost ner-
vózní. S kolegou Moravcem jsme
dojeli v pořádku, nikde mě nezabil,
tak je to v  pohodě,“ dodal.
■ Ještě nedávno jste měl pořad na
Frekvenci 1, jak se vlastně vaří v
rádiu?

Je to něco jako balet v rádiu. Mož-
ná to vypadalo, že o vaření jenom
mluvím, ale opravdu jsme vařili.
Vždy se vařilo pro hosta, který při-
šel. Vypadalo to tak, že jsem přišel v
9.30 hod do rádia a přinesl si surovi-
ny. K ruce jsem měl asistentku, kte-
rá mi pomáhala. Přišel host, já jsem
s ním na živo mluvil a u toho vařil.
Ve 12.00 hod jsme obědvali.
■ Jaké plány máte do budoucna?

Už dva roky se snažím o televizní
pořad, který by se zabýval vařením.
Bohužel u nás je to běh na dlouhou
trať a zřejmě nechodím na pivo s tě-
mi správnými lidmi. Nicméně snad
už nastává doba, že televizní stanice
chápou, že pořady o gastronomii
patří k trendu životního stylu. Na ce-
lém světě mají tyto pořady velkou
sledovanost a doufám, že ta bariéra
se prolomí nakonec i u nás. Je škoda,
že v televizi někdy vaří ti, kteří to
neumějí nebo kuchařky vydávají li-
dé, kteří s vařením nemají nic spo-
lečného a je to vidět. Moje snahy
jsou především o tom, abych vrátil
kuchařskému řemeslu důstojnost a
umělecký směr.

■ Recept podle Ivana Vodochod-
ského.

Rilet - Je to francouzská škvar-
ková pomazánka. Bůček napůl li-
bový, maso nakrájíme na kostičky,
vložíme  do litinové nádoby, přida-
jí se 2 dcl bílého dobrého vína.
Čím lepší víno, tím je pokrm chut-
nější. Přidá se sůl nejlépe mořská,
ale může být i obyčejná, pár kuli-
ček nového koření, pepř, bobkový
list a nechá se velmi pomalu dusit
pod pokličkou asi 5 hodin. Za
těch 5 hodin se maso jakoby roz-
padne a pak ho v  hrnci roztrháte
a necháte zatuhnout. Poté se ma-
že na chleba nebo na bagetu.

Lada Laiblová

RÒÎE PRO
ALGERNON

Jako první se v letošním roce
představila inscenace Růže pro Al-
gernon a otevřela tak letošní rok
pro návštěvníky bílinského diva-
dla. Je to nejúspěšnější inscenace
spolku Kašpar, která je podchyce-
na i osudem hlavního protagonisty
Jana Potměšila. Je to příběh de-
mentního muže, který chce být
chytrý. 

Režie se ujal Jakub Špalek, kte-
rý si v této hře zahrál jednoho
z doktorů.
■ Kde se vlastně zrodil nápad na
tuto hru?

Je to vlastně americká povídka
a já jsem ji četl jako kluk asi v 15
letech a velmi se mi líbila. Povídka
je psaná jako deník chlapce, který
je retardovaný, takže je psána
i s chybami a tím se ta povídka vy-
jadřuje. Bylo docela těžké to celé
převést na jeviště a nakonec náš
dramaturg Petr Hruška přišel na to
jak to celé převést do scénáře. Hru

hrajeme bezmála 13 let. Nedávno
jsme oslavili 500 reprízu což je
v dějinách českého divadla na-
prosté unikum. Repríza nad 100 je
hodně, 200 to už je moc a 500 snad
nikdo nezažil.
■ Čím si vysvětlujete úspěšnost
této hry?

Je zvláštní, že my tuto hru nijak
nepropagujeme a svým způsobem
je výjimečná. Neustále máme vy-

prodáno. Došlo zřejmě k tomu, že
samotný námět je už svým způso-
bem jedinečný. Celkový dojem
umocňuje určitě Jan Potměšil, kte-
rý hraje na vozíku a lidi ten jeho
osud znají. Hlavní hrdina vlastně
překonává hranice sebe sama, aby
byl někdo lepší. V určitém mo-
mentu se překrývá  osud  hlavního
hrdiny s osudem Honzy Potměšila.

Lada Laiblová

Ivan Vodochodský nedostal kytici, ale dárek se mu moc líbil  .Foto: V. Weber

INZERAT
1X20

Rewžisér Jakub Špalek.                                                   Foto: V. Weber
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KULTURNÍ SERVIS

PLÁN KULTURNÍCH
AKCÍ 

NA ÚNOR 2006

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
■ Sobota 4.února od 20.00 hodin
Rybářský ples
Hraje skupina MINIBAND. Boha-
tá tombola. Vstupné: 120,-Kč
■ Úterý 7.února od 18.30 hodin
Setkání se... .Zkušeností
Pravidelný klubový pořad tento-
kráte se zpěvákem. Petrem Mu-
kem. Vstupné: 40,-Kč
■ Sobota 11.února od 20.00 hodin
Reprezentační ples města. Hraje
a zpívá orchestr BONIT. Moderuje
Radek Jirgl z Fajn Rádia Agara.
Vstupné: 200,- Kč
■ Sobota 18. února od 20.00 hodin
Ples DDM. Hraje skupina M and
M. Tombola s hlavní výhrou.
Vstupné: 123,- Kč

KINO HVĚZDA
■ Pátek 3.února od 18.00 a 20.30 h.
Sobota 4.února od 18.00 hodin
King Kong
Přístupno od 12 let
Vstupné: 70,- Kč 
■ Sobota 4. února od 15.00 hodin
S Broučkem je zle
Pásmo kreslených pohádek - Pat a
Mat, Krtek a lízátko, Dlouhý, Širo-
ký a Bystrozraký, O Broučkovi a
další. Vstupné: 20,- Kč 
■ Středa 8. února od 18.00 hodin
Čtvrtek 9. února od 18.00 hodin
Jeskyně
Akční horor USA. Přístupno od 12
let. Vstupné: 65,- Kč

NÁVRATY K ČESKÝM 
FILMŮM

■ Pátek 10. února od 18.00 a 20.30 h.
Sobota 11. února od 18.00 hodin
Zralé víno
Česká filmová komedie z prostředí
moravských vinic. V hlavní roli le-
gendární Vladimír Menšík. Vstup-
né: 40,- Kč 

■ Sobota 11. února od 15.00 hodin
Kytice pohádek I.
Cvrček a bombardon, Utržené slu-
chátko, Potkali se u Kolína, Krtek
v ZOO, aj. Vstupné: 20,- Kč

■ Středa 15. února od 18.00 hodin
Čtvrtek 16. února od 18.00 hodin
Jak se krotí krokodýli
ČR, komedie
Vstupné: 70,- Kč 

GALERIE POD VĚŽÍ 
„Šumava v obrázcích Karla Po-
laty“
Prodejní výstava.
Výstava potrvá od 1.2. do 27.2.
2006

Pozor novinka v kinû Hvûzda
Již od měsíce února přichází pro

diváky kina novinka, kterou je pro-
mítání českých filmů z dob minu-
lých. Jedná se o filmy, které přišly
do kin před sametovou revolucí
a jsou uloženy v archívech. Zna-
mená to tedy, že dva promítací dny
v měsíci (vždy to bude pátek a so-
bota) bude promítnut český film
z již zmíněného archívu. Na měsíc
únor vybralo naše programové od-
dělení známou komedii z prostředí
moravských vinic s názvem ZRA-
LÉ VÍNO v hlavní roli s jednou
největších postav našeho filmu
Vladimírem Menšíkem. Doufám,
že si návštěvníci našeho kina na-
jdou cestu na tyto pořady a rádi
shlédnou filmy, které se již od re-
voluce v kinech ani v televizi neob-
jevily.    Petr Mácha, KC Kaskáda

■ TIP Kc Kaskáda

3. a 4. února 2006 se bude pro-
mítat nový velkofilm KING
KONG. Peter Jackson, držitel Os-
kara za režii Pána prstenů, si splnil
dětský sen, když znovu přivedl na
filmové plátno King Konga. Nej-
slavnější monstrum filmové histo-
rie tak prožívá úžasný návrat s po-
mocí režiséra, který dokáže sklou-
bit nejmodernější trikové efekty
s velkolepou výpravou, zajímavý-

mi postavami a strhujícím příbě-
hem.
■ Pozvánka na 11.reprezentač-
ní ples města Bílina

Sobota 11.února 2006 od 20.00
hodin. Hraje a zpívá taneční or-
chestr BONIT. Moderátorem veče-
ra je Radek Jirgl z Rádia Agara.
Program: Barmanská show, akro-
batický rock’n roll, předtančení
CIK-CAK aerobic DDM z Bíliny.
Hostem večera - zpěvák JANEK
LEDECKÝ. Bohatá tombola.

Vstupné 200.- Kč
Od 1.února probíhá v kině

Hvězda předprodej vstupného na
filmy Jak se krotí krokodýli
a Harry Potter a Ohnivý pohár.
Vstupné lze zakoupit v promítací
době nebo zajistit na tel. čísle 417
823 306.  

Setkání s písniãkáfiem, publicistou a hudebním skladatelem Janem Burianem
Klubové večery poezie  a setkání

se spisovateli, popř. dalšími zají-
mavými osobnostmi se už stávají
v bílinské knihovně tradicí a dá se
říci, že se už také vytvořil okruh
stálých návštěvníků, k nimž podle
momentální nálady a situace přibý-
vají další. Jan Burian, který vstou-
pil do povědomí širší veřejnosti už
od poloviny 70.let jako písničkář
a hudební skladatel navštíví bílin-
skou knihovnu již popáté. Bílinští
už měli možnost se s ním seznámit
v hudebním pořadu „Unavený vá-
lečník“, sestaveném z poezie Ben-
nyho Andersona, dále pak v cesto-
pisných pořadech věnovaných
Dánsku a Islandu a v loňském roce
to bylo autorské čtení „Člověk se
ženou nerodí, ale stává“.

Jan Burian také pořádá „Alma-
nachy Burianovy kulturní ozdra-
vovny“, soubory vlastní korespon-

dence s diváky v rámci zvláštní
hry, kterou od roku 1991 hraje
s lidmi, kteří o ni mají zájem - jed-
ná se o dopisování s několika stov-
kami spřízněných duší.

Je také protagonistou vlastních
televizních talk show Posezení
s Janem Burianem, kterých od ro-
ku 1992 odvysílala Česká televize
již 95.

Od roku 1990 vydal více než de-
set knih, od stovek písňových tex-
tů, vlastních pamětí, souboru feje-
tonů a televizních rozhovorů až po
cestopisné reportáže ( New York,
Dánsko, Island, Chile). 

Pokud tedy máte zájem prožít
večer, kdy se určitě nebudete nudit
, zveme vás tentokrát na  „Vítězný
únor Jana Buriana“, pořad nezau-
jatých vzpomínek na dobu před li-
stopadem 89, dobu dvou jogurtů
a jedné politické strany. Pořad je

vhodně doplněn písněmi z té doby
a tak ve středu 8.února od 18 hodin
večer v klubovně centrální knihov-
ny na Mírovém náměstí můžete
prožít večer, na který budete dlou-
ho vzpomínat. 

Za knihovnu srdečně zve 
M.Šímová

KniÏní novinky na mûsíc únor 2006 
Západě to ale měla mnohem těžší. Možná proto se naší
civilizaci dodnes mstí a neustále působí nové a nové po-
tíže - od havárií řídících systémů až po problémy v mo-
derní fyzice. Vydává nakl. Dokořán a Argo Praha.

PRO MLÁDEŽ
Harry Potter a princ dvojí krve, šesté pokračování ob-

líbené fantasy  z pera anglické autorky J.Rowlingové ur-
čitě děti nezklame. Také tentokrát prožívá mladý čaroděj
neuvěřitelná dobrodružství a nesnáze spolu se svými ka-
marády a opět, jako v předcházejících dílech, ze všech
dramatických situací vyvázne se zdravou kůží. Na tomto
díle je také fantastická cena, která se už přehoupla přes
400 Kč a tak je otázka, zda jde ještě o to,aby děti četly ne-
bo jen o obchod.To však nic neubírá knize na její přitaž-
livosti. Vydává nakl. Albatros Praha.                M. Šímová

KRÁSNÁ PRO DOSPĚLÉ
V sedmém kruhu pekla, román anglické novinářky

Deborah Scrogginsové ukazuje bez příkras život zahra-
ničních humanitárních pracovníků v afrických zemích a
poodhaluje složitost až beznadějnost místní situace. Pří-
běh smíšeného manželství a naivity mladé ženy, která
přichází do Súdánu s velkými ideály, které berou brzy za
své, má širší platnost a opět potvrzuje ono známe rčení
že „láska je slepá“. Vydává nakl. Ikar Praha.

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ
Nula, životopis jedné nebezpečné myšlenky, populár-

ně naučná publikace amerického autora Charlese Seife-
ho, absolventa Princetonské university je historií nuly,
která se zrodila ve starověku a posléze se jí podařilo vy-
bojovat si místo na slunci na Východě, s prosazením na
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Zimní Ïivot u fieky Bíliny
Každý, kdo se pohybuje v zim-

ních měsících kolem řeky Bíliny
zcela určitě zaregistroval, že tento
tok se v uplynulých letech stal
zimním domovem řady ptáků. Vět-
šinu z nich sem přilákala skuteč-
nost, že řeka na rozdíl od většiny
vodních ploch v okolí Bíliny ani
v největších mrazech nezamrzá
a je tak spolu s krmícími občany
i v zimě zdrojem potravy. 

Nejrozšířenějším vodním dru-
hem ptáků je tu kachna divoká -
březňačka. Její počty v Bílině do-
sahují několika desítek exemplářů.
Začíná hnízdit v časných jarních
měsících, a na naší řece je stálým
a vždy přítomným obyvatelem po
celý rok. Jedinci, které vidíme ny-
ní v zimě, ale pravděpodobně ne-
jsou totožní s těmi letními. Důvo-
dem je složité migrační chování té-
to kachny. Vedle březňaček pak
můžeme vidět i menší kachničky,
které ani zdaleka nedosahují jejich
tělesné velikosti. Jsou to čírky
obecné - ptáci stále ubývající z na-
ší krajiny. Spatřit je můžeme pou-
ze v několika exemplářích. Same-
ček je výrazně pestřejší než samič-
ka, která vypadá jako zmenšenina
samice březňačky. Nejvýrazněj-

ším ptákem je pak labuť velká, je-
jíž stavy od devadesátých let dva-
cátého století  klesají. Je to náš
největší vodní pták, pozná ji
opravdu každý. Bílinu momentál-
ně obývá jedna rozvětvená rodin-
ka. Bez potíží se dají určit i její
v létě vylíhlá mláďata v šedém há-
vu. Opravdu úžasnou podívanou
nabízejí velcí černí ptáci se svět-
lým břichem a ostrým zobákem,
posedávající na stromech okolo
řeky, nebo prolétající v jejím oko-

lí. Jsou to kormoráni velcí, jedi-
neční lovci ryb. Kormoráni jsou
znamením toho, že v řece Bílině je
už takové množství ryb, které je-
jich  až 15 - člennou  populaci uži-
ví. O něco vzácněji se můžeme
setkat i s dalšími zástupci ptačí  ří-
še. Občas prolétne v okolí řeky še-
dá volavka popelavá, pravidelně
se zdržující v Žižkově údolí na Sy-
čivce. V okolí řeky pak můžeme
pozorovat i žluté bříško konipasa
horského, slyšet můžeme i drob-

ného střízlíka. Podle řeky se však
zdržují i červenky, pěvušky, ale
i hejna sýkor - koňader, modřinek,
mlynaříků a také brhlíci.

Obyvatelé Bíliny už si  zvykli na
hejnka ptáků, nenechají je hlado-
vět, přikrmují je pečivem i jinou
potravou. Zatímco u krmítek pro
pěvce bychom většinou neměli pe-
čivo používat, u vodních ptáků mů-
žeme být méně striktní. Nevhodné
jsou ale zejména zbytky z domácí
kuchyně i různě kořeněné. Jedno-
značně bychom se měli vyvarovat
krmením potravou závadnou,
ztuchlou, zapařenou nebo plesni-
vou. Při krmení vodního ptactva
momentálně není na místě obava
z přenosu ptačí chřipky. Pravděpo-
dobnost výskytu této nemoci u na-
šich kachen a labutí je minimální,
protože se jedná o ptáky místní ne-
bo populace ze severní Evropy ni-
koli však  asijské nebo východoev-
ropské populace, kde byla smrtel-
ná forma této nemoci zaznamená-
na. Daleko větší nebezpečí se dá
očekávat od různých nevhodných
domácích chovů, kde jsou ptáci,
nejvíce domácí drůbež, uzavřeni
v malém prostoru, prošlapávají se
vlastním trusem, často jim je do
něj i přihazována potrava a nedodr-
žují se tak základní pravidla hygie-
ny chovu.

M. Horák + K. Mach

Labutě u Lidlu.                                                                Foto K. Mach

Bílina se zapojila do projektu Komunitního plánování
V Bílině proběh-
lo jednání ohled-
ně vzniku Ko-
munitního plá-
nování. Schůz-
ky, kterou svolal
starosta Josef
Horáček se zú-
častnili vedoucí

pracovníci Sociálního odboru, od-
boru školství, kultury a sportu, zá-
stupci organizace Člověk v tísni
a předseda Romského sdružení
v Bílině. Co v podstatě znamená
Komunitní plánování, jaká je jeho
důležitost a výhoda pro město, vy-
světlil Michal Polesný projektový
manažer Centra komunitní práce
v Ústí nad Labem.

„ Je to vlastně plánování sociál-
ních služeb, abychom věděli co se
má uskutečnit  v sociálních služ-
bách za dva tři roky, pro kolik to
bude klientů, kde na to vezmeme
peníze a jak vysoké budou finanč-
ní náklady.  Například potřebuje-
me vyřešit prevenci proti drogám,
ale  kdo se tím bude zabývat a ko-
lik bude potřeba na to vyčlenit fi-
nancí, kdo za to bude zodpovídat
a právě  tyto otázky by měl vyřešit
právě Komunitní plán. Plánování

se dotýká hlavně  seniorů, tělesně
postižených, etnických menšin,
drogově závislých, mládeže
a kompletně zdravotně postiže-
ných. Komunitní plánování má
výhodu v tom, že  se snadněji zís-
kávají dotace ze strukturálních
fondů, protože můžeme jasně defi-
novat, kolik peněz  potřebujeme
a přiložíme konkrétní projekt.
V současné době, ale  fyzicky ne-
víme kolik nás co bude stát a pro-

tože to víme až, když se nám obje-
ví nějaký projekt na městě,  tak na
to nejsme dostatečně připraveni.
Pokud si vše naplánujeme dopře-
du už můžeme přemýšlet, jestli
dostaneme finance z vnějších
zdrojů.“  V Ústeckém kraji se do
projektu Komunitního plánování
zapojilo město Děčín, Kadaň,
Most, Chomutov, Ústí nad Labem,
Litoměřice a řada obcí ze Šluknov-
ského výběžku. 

„Nabídku na založení organiza-
ce Člověka v tísni,  jsem  přivítal.
Je potřeba vidět problémy tam, kde
jsou a nezavírat před nimi oči. Ne-
týká se to jen romské komunity,
ale v dnešní době i seniorů, proto-
že jejich počet  neustále narůstá.
Stejný problém představují i osoby
pod vlivem drog nebo lidé bez do-
mova. Doufám, že projekt Komu-
nitního plánování bude mít klad-
nou odezvu a pomůže nám s řeše-
ním sociální problematiky v našem
městě,“ dodal starosta Josef Horá-
ček.                                     (lal)

Krok správn˘m smûrem
Za krok správným směrem považuji rozhodnutí města

přidělit Gymnáziu Bílina příspěvek na lyžařský výcvik
sekundy. Bílinská radnice je známa svoji podporou spor-
tům všeho druhu a proto jsem rád, že nezapomněla ani na
tuto možnost  podpory sportovních aktivit. Nezanedba-
telná částka  pomohla uspořádat úspěšný lyžařský výcvik
dětí za okolností, kdy se každý rodič zdráhá vydávat ne-
malé finanční částky za lyžařskou výbavu o pernament-
kách za  lyžařské vleky nemluvě. Naše děti navíc  moh-
ly užívat čistého horského vzduchu v krušnohorském
středisku Mikulov v druhém lednovém týdnu tedy v do-
bě, kdy pánevní oblast pokrývala inverze. Akce rozhod-
ně stála za to. I těm, kteří v životě na lyžích nestáli a vy-
bavení si zapůjčili až přímo na místě, ukázala, že zábavu
a pěkné prožitky je možno hledat i jinde než u televize a
počítače. Za rodiče, kteří se odhodlali své ratolesti na

tento výcvik vypravit, bych rád takto veřejně poděkoval
jak učitelům tělocviku Gymnázia v Bílině Mgr. Herzin-
gerové a Mgr. Davignonovi , kteří výcvik zorganizovali,
tak městu které jej podpořilo finančně.   Ing. K. Mach
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Bílin‰tí mladí korfbalisté bodovali
V děčínské sportovní hale pokra-

čovala minulý víkend celostátní liga
mladších žáků v korfbale. Žáci KC
Kaskáda Bílina ve dvou zápasech
zabodovali a přivezli si tak z Děčína
důležité čtyři body.

Výsledky: KC Kaskáda Bílina -
SK Náchod 3:1 (2:1). Koše: Schul-
ze 2, Mrkvičková. Bílinští po celý
zápas vedli a v dramatickém závěru
Denisa Mrkvičková rozhodla dvě
minuty před koncem svým košem
o vítězství nad velmi vyrovnaným
soupeřem.

SK Bělá pod Bezdězem - KC
Kaskáda Bílina 6:1 (4:1). Koš: Ju-
rašík. Velmi zkušený soupeř z Bělé
o svém vítězství rozhodl prakticky
již v prvním poločase. Výborná
obrana soupeře dovolila bílinským
jen jeden koš.

KC Kaskáda Bílina - TKC Dě-
čín 7:3 (3:0). Koše: Charvát 3,

Schulze 2, Myslíková, Koričárová.
Bílinský celek zaznamenal vůbec
první vítězství nad tímto soupeřem
za dva roky v lize mladších žáků. Již
v první půli dobře bránili a vysoký
počet košů svědčí i o dobré mušce
v tomto zápase.

Sestava: Jakub Charvát, Tomáš
Schulze, Radek Hlaváč,Tomáš Kou-
ba, Stanislav Skřivan,Radek Dlouhý,
Jakub Jurašík, Kristýna Hauptvoge-
lová, Klára Myslíková, Nikola Kori-
čárová, Denisa Mrkvičková, Petra
Kačírková,  Trenér:Petr Mácha

„Chtěl bych své svěřence pochvá-
lit za bojovnost a zisk 4 bodů. Hlav-
ně v posledním zápase nesmírně za-
bojovali a porazili jsme tak velkého
rivala z Děčína,“ řekl  po příjezdu
z Děčína trenér Petr Mácha Jak dále
dodal, čeká jeho svěřence již tento
víkend další zápasy, tentokráte v Bě-
lé pod Bezdězem.       Autor Autor

Horní řada zleva - Koričárová, Kouba, Mrkvičková, Myslíková, Dlouhý,
Hauptvogelová, trenér P.Mácha. Dolní řada zleva - Jurašík, Charvát,
Schulze, Skřivan, Hlaváč.

Podûkování
Chtěl bych poděko-

vat panu Rostislavu Ju-
rašíkovi a slečně Roma-
ně Studničkové za od-
voz mladších žáků do
Děčína svými auty
k našim zápasům.

Věnovali tak na-
šim mladým hráčům
a hráčkám svůj volný
čas a za to jim děkuje-
me.                  P. Mácha

BÍLINSKÉ KYSELKY
postoupily do skupiny A

SK SIAD Bílina- SK SIAD MOST dorost 2:4 (0:2)

V neděli 22. 1. čekaly na bílinské Kyselky důležité zá-
pasy v teplické VOSE. Aby postoupily ze skupiny B do
skupiny A musely zdolat ve třech zápasech všechna
družstva.

První sehrály s Novověkem Most a zvítězily 2:1. Ve dru-
hém zápase přehrály Středověk Most 3:0. Třetí s teplický-
mi Cojotkami se neuskutečnil, protože domácí družstvo na
turnaj nedorazilo. 

Bílinské hráčky postoupily se ziskem 4 bodů do skupiny
A, kde se utkají 18.2. s teplickou Dahliou, ZOO a Canon-
kami z Kralup nad Vltavou. Cílem bílinských děvčat je udr-
žet se v elitní A skupině. 

Souš - Ve třetím utkání zimního
turnaje Apollo Cup kategorie Elite
v Souši nastoupila Bílina v hodně
kombinované sestavě a také po klu-
bovém plese. V sestavě domácích
hráli dva bílinští dorostenci Krejčí
a Junek.  Bílina měla velkou šanci
Josefem Seidlem, ale ten se před
brankou netrefil, vzápětí přišla chy-
ba Šulka a domácí vedli. Další střelu
vytáhl Pohl na roh, ale z rychlého
útoku vedl Most již o dvě branky. Do
druhého poločasu se do útoku vysu-
nuli Novák a Bečvařík a Bílina zača-
la být nebezpečnější. Nejdříve si da-
li mostečtí mladíci vlastní gól a po-
tom Bečvařík netrefil z dálky prázd-

nou branku a také jeho hlavička šla
vedle. Po faulu na Mergla vyrovnal
z penalty Pohl. Ovšem o sedm minut
později byl Pohl v obrácené pozici.
Penaltu kopali domácí a i když si na
míč sáhl, byla to branka. V závěru
Bílina tlačila, ale Mašatova i Nová-
kova hlavička šla těsně vedle. Ovšem
vítězství Mostu bylo zasloužené.
„Byla to příprava, ale obrana v tomto
složení hrát nemůže, to nejde. V zá-
loze se snažili Moravec a Novák
a přísnější měřítko snese Mergl,“
stručně hodnotil vystoupení prezi-
dent bílinského klubu Petr Arpáš. 

Branky Bíliny: 50. vlastní, 65.
Pohl z penalty. Sestava: Pohl - Beč-
vařík, Hasal, Šulek, Vaňásek - Mora-
vec, Novák, Mergl, Mašata - Josef
Seidl, Tietze (46.Zerzáň)         (ob)

Zeva nahoře -Pýchová, Čiháková, Šiklová, Hudrlíko-
vá, Chalupová. Zleva dole - Michálková, Záblatská,
Bennová, Montagová

Trenér SK SIAT Bílina Ladislav Erben vytvořil perspektivní mužstvo kte-
ré se na jaře pokusí o návrat do krajsiého přeboru. Foto: O. Budeníček


