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Jeden z výrobků výstavy 
v městské knihovně
 Foto: MěK

Být starostou pro mě byla čest

Blíží se Velikonoce

Dvanáct a půl let, po které jsem 
byl v úřadu starosty města,  
a 23 let, kdy jsem pracoval jako 
radní, uplynulo jako voda. Upřím-
ně přiznávám, že jsem tuto práci 
dělal opravdu rád, i když byla lec-
kdy časově velmi náročná a neby-
lo každý den posvícení. Byly dny 
lepší i horší, jako v každé profesi.
Když se ohlédnu zpět, vidím za 
sebou kus práce. Vybudovali jsme 
kruhové objezdy, nová dětská 
hřiště, sídliště prošla revitaliza-
cí, zrekonstruovali jsme školy, 
polikliniku, nyní prochází rekon-
strukcí plavecká hala. Také jsme 
zprovoznili mobilní policejní slu-
žebnu, postavili lávku přes hlavní 
průtah městem, ale věnovali jsme 
se i památkám, opravili jsme na-
příklad kašnu na náměstí i několik 
soch. Věcí, které se nám za ta léta 
povedly, je hodně.

Nebyly však jen dny růžové a jsou 
věci, které se nám nepodařilo do-
táhnout do konce, ačkoliv jsem o to 
velmi usiloval. Bohužel se nepoda-
řilo zrealizovat akci „obchvat“. Ne-
povedlo se také vyřešit situaci kolem 
bývalého pivovaru a lázní, což je 
jedna z věcí, která mě mrzí nejvíce.
Nemohu nezmínit výbornou spo-
lupráci se společnostmi ČEZ a Se-
veročeské doly. Díky nim získalo 
město na darech desítky milionů  
a mohlo tak například právě pro-
vést rekonstrukci škol či zaplatit 
různé aktivity mládeži.
Za období ve starostenském křes-
le jsem se setkal s různými lidmi. 
A ačkoliv jednání někdy neprobí-
hala v poklidné atmosféře, jsem 
vděčný za tu možnost, že jsem  
s nimi přišel do styku a poznal je. 
Jak příjemná, tak i ta méně pří-
jemná setkání mě obohatila a kri-

tika mi uká-
zala danou 
událost zase 
v jiném svět-
le, z jiného 
úhlu pohledu 
a byla často 
skutečně po-
učná a kon-
struktivní.
Měl jsem rád 
i setkávání 
s běžnými 
o b y v a t e l i 
našeho měs-
ta. Vždycky 
jsem ocenil, 
když jsem 
měl příleži-
tost se s někým sejít a popovídat 
si, když jsem mohl vyjít z kan-
celáře starosty, nechat tam svou 
funkci a dívat se na svět očima 

Svátky jara, ale také osla-
va zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista – to je podstatou 
Velikonoc, pohyblivého 
svátku, který připadá kaž-
dý rok na první neděli po 
prvním jarním úpňku. Le-
tos tak připadají na neděli 

5. dubna.

Zásadní pro Velikonoce je 
pět dní – Zelený čtvrtek, 
Velký pátek, Bílá sobota 
a nedělní Boží hod ve-
likonoční a Velikonoční 
pondělí. Ve čtvrtek měl 
Ježíš Poslední večeři, 
v pátek byl ukřižován,  
v sobotu je den ticha, kdy 
Ježíš ležel v hrobě, v ne-

děli vstal z hrobu  
k novému životu  
a v pondělí se setkal 
se svými učedníky.
Zatímco v západ-

ních zemích se název 
Velikonoc týká neděle  

a zmrtvýchvstání Ježí-
še, slovanský název 

svátku se vztahuje 
k Velkému pátku – 
veliké noci a Kris-
tovu ukřižování.
Mezi velikonoč-

ní symboly se řadí 
beránek, vajíčko, 

zajíček, kříž, pomlázka. 
Prastarou tradicí je u nás 
pondělní dopolední po-
mlázka a hodování. Podle 

pověsti si vyšlehaná dívka 
uchová po celý rok zdraví 
a plodnost. Od toho po-
chází také výklad slova 
pomlázka – pomlazení, 
omlazení. Proto muži 
používají mladé proutí  
s největším podílem a 
jeho životní sílu „předá-
vají“ vyšlehané osobě. Z 
téhož důvodu ženy dávají 
jako odměnu za omlazení 
vajíčko, prastarý symbol 
nového života.
Velikonoc se týká také 
výstava v 1. patře měst-
ské knihovny. Velikonoč-
ní atmosféru můžete přijít 
také okusit 2. dubna od 
14:00 do městské knihov-
ny na zdobení kraslic  
a pletení pomlázek. Děti 
si 2. a 3. dubna mohou  
v DDM ozdobit perníček, 
vyrobit ovečku z pěnov-
ky či velikonoční přání 
nebo přijít hledat se zajíč-
kem vajíčka (viz program 
DDM).

JaS, www.wikipedie.cz

Minulý týden soud rozhodl 
o jediné stížnosti podané 
na opakované volby, které 
se konaly na konci led-
na. Soud stížnost zamítl, 
a nové zastupitelstvo se 
tak poprvé sejde ve středu 
1. dubna od 15:00 na své 
ustavující schůzi. Bude 
zvolen nový starosta a nově 
také dva místostarostové. 
Doteď měla Bílina pouze 
jednoho místostarostu.

Ve třicetičlenném za-
stupitelstvu bude mít 
KSČM 9 míst, HNHRM 
6 míst, ANO 2011  
6 míst. Tyto strany po-
depsaly koalici již na 
konci února. V opozi-
ci tak bude Moje Bíli-
na – TOP 09 s 5 místy, 
Nezávislí pro Bílinu  
a Bílinští sociální de-
mokraté shodně se  
2 místy. JaS

obyčejného člo-
věka.
Je jasné, že se 
člověk neza-
vděčí všem a že 
se najdou lidé, 
kterým se růz-
né věci nelíbily, 
něco by dělali 
jinak, něco jiné-
ho by nedělali 
vůbec, nebo na-

opak další věc, která se nestala, 
by zrealizovali. Nikdy se všichni 
nemohou stoprocentně shodnout. 
Mohu však s čistým svědomím 
říct, že jsem se vždy snažil, aby 
se zde bydlelo lépe a aby město 
bylo hezčí.
Tím víc mě mrzí pomlouvačná 
předvolební kampaň, která se ve 
městě rozjela, ačkoliv se žádná 
informace nezakládala na pravdě.
Na závěr bych rád všem občanům 
našeho města popřál, aby se jim 
dobře dařilo, aby měli své město 
rádi, byli spokojení a dobře se jim 
tady žilo. Josef Horáček



Příručka pro zájemce o pěstounskou péči

O čem se chcete ve zpravodaji dočíst? Zajímá vás něco konkrétního? „Pálí“ vás něco?
Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí? Zeptáme se za vás. Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz
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Z deníku Policie ČR

TOxi Tým OPěT v akci
Kriminalisté z teplického TOXI 
týmu zadrželi dva dealery, kte-
ří na Teplicku prodávali drogy.  
Z trestného činu nedovolené vý-
roby a jiného nakládání s omam-
nými a psychotropními látkami a s 
jedy obvinili 61letého Asiata, který 
několik měsíců zásoboval pervi-
tinem nejen drogové závislé oso-
by, ale i další dealery. Vzhledem 
ke značnému rozsahu prodejů mu  
v případě odsouzení hrozí až deset 
let za mřížemi, policisté podali pod-
nět k jeho vzetí do vazby.

LuPem měL ROZbíT výLOhu
Hned ze dvou přečinů je podezřelý 
20letý muž, který kradl včera od-

Obecně prospěšná společnost 
NÁHRADNÍ RODINY ÚS-
TECKÉHO KRAJE vydala in-
formační příručku pro zájemce  
o pěstounskou péči, čekatele  
a nové pěstouny.
„Příručka je především stručným 
souhrnem potřebných informací, 
které zájemce o svěření dítěte do 
pěstounské péče potřebuje, aby se 
v problematice zorientoval a mohl 
se zodpovědně rozhodnout.“ pro-
hlásil ředitel obecně prospěšné 
společnosti Ivo Kraus a dodal, že 
v Ústeckém kraji je stále nedosta-
tek kvalitních pěstounů.
Příručku je možné si vyžádat  
v lounské Poradně pro náhradní 
rodinnou péči, Mánesova 2367, 

tel.: 910 259 997, 778 151 329, 
email: nahradni.rodicovstvi@
gmail.com nebo si ji lze stáhnout 
v elektronické podobě z webo-
vých stránek www.chcemebyt-
pestouny.cz proklik publikace.
„Z hlediska mnoha odborníků je 
náhradní rodinná péče pro děti 
vhodnější a má přednost před vý-
chovou ústavní v dětských domo-
vech, uvedl Kraus. 
NÁHRADNÍ RODINY ÚSTEC-
KÉHO KRAJE sdružují pěstoun-
ské a osvojitelské rodiny ve čty-
řech klubech v Lounech, Podbo-
řanech, Ústí nad Labem a Varns-
dorfu. Těmto rodinám poskytují 
služby a poradenství. Minulý 
rok realizovali projekt „Získá-

vání zájemců a podpora žadatelů  
o náhradní rodinnou péči“, na 
který finančně přispěl Ústecký 
kraj, Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí a sponzoři. V rámci to-
hoto projektu vznikla síť poraden 
pro zájemce o pěstounství, kam 
se mohou lidé dobré vůle, se srd-
cem otevřeným a ochotou opuš-
těným dětem pomoci, obracet. 
Více informací lze nalézt na 
webových stránkách www.chce-
mebytpestouny.cz.

Další informace:
Korespondenční adresa: 
Poradna pro náhradní rodinnou péči
Mánesova 2367
440 01 Louny

Telefony a emaily:
Tel. poradna:  910 259 997,  

778 151 329
Mob./sms:  778 140 249,  

778 140 760
Datová schránka id a4ztgwc, 
Fax: 474721142
E-mail: nahradni.rodiny.uk@gmail.com 
(pro pěstouny a osvojitele)
Email: nahradni.rodicovstvi@gmail.com 
(pro zájemce o NRP)
Web: www.nruk.cz, www.chcemebytpestouny.cz
Facebook pěstouni: 
https://www.facebook.com/klubnahradni-
chrodin
Facebook zájemci: 
https://www.facebook.com/zasadteseospoko-
jenedetstvi
Twitter: https://twitter.com/Pestouni

Záchrana lidského života
Bílinští policisté v noci ze soboty 
na neděli zachránili život 46letému 
muži, který se pokusil o sebevraž-
du. Muž, který byl pravděpodobně 
pod vlivem alkoholu, se po jedné 
hodině v noci oběsil na stromě před 
panelovým domem. Policisté, které 
na místo na základě telefonické-
ho oznámení vyslal operační dů-
stojník, přijeli během dvou minut  
a v poslední chvíli muže odřízli.
Po poskytnutí nezbytné první po-
moci byl muž převezen na ošetření, 
důvody, které ho k pokusu o odchod 
ze světa vedly, jsou předmětem 
dalšího šetření. „Díky rychlému  

a profesionálnímu zásahu bílin-
ských kolegů, kteří byli naštěstí  
v blízkosti místa, kde se muž oběsil, 
byl jeho život zachráněn,“ sdělil mluv-
čí Policie ČR Teplice Daniel Vítek.

poledne v Bílině. V samoobslužné 
prodejně smíšeného zboží odcizil 
dárkovou krabici s deodorantem a 
vodou po holení, kterou si schoval 
pod bundu a bez zaplacení odešel. 
Majitel prodejny za ním vyběhl a 
dostihl ho, společně se pak vrátili do 
obchodu. Tam podle poškozeného 
hodil muž krabici do výlohy, která 
následkem nárazu praskla. Ozna-
movatel vyčíslil celkovou škodu na  
15 tisíc korun, policisté mladému 
muži sdělili podezření z přečinů 
krádeže a poškození cizí věci, za 
které mu hrozí až dvouletý trest od-
nětí svobody.

DRZý ZLODěj
O tašku s doklady, penězi a mobil-

ním telefonem přišel starší muž, kte-
rého okradl zatím neznámý pachatel. 
Ten využil chvilky, kdy poškozený 
parkoval své auto, otevřel dveře spo-
lujezdce a ze sedadla spolujezdce 
mu ukradl tašku, se kterou se dal na 
útěk. Okradeného připravil o peníze  
a věci za 19 tisíc korun, pokud bude 
dopaden, hrozí mu trestní stíhání pro 
přečin krádeže a až dvouleté vězení.

Za vOLanTem neměL cO DěLaT
Z přečinu maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí a vykázání je 
podezřelý 29letý muž, který si ve 
středu sedl za volant auta, ačkoliv 
má uloženy již tři zákazy řízení 
motorových vozidel a to úřady  
v Bílině, Teplicích a okresním 
soudem. Podezřelého kontrolova-
li bílinští městští strážníci, poli-
cisté mu následně sdělili podezře-
ní z přečinu, za který může strávit 
až dva roky ve vězení.

ŠTěsTí v neŠTěsTí
Klíče v zapalování, vzadu v se-
dačce malý syn a odemčené auto. 
Když takto nechala včera ráno 
své vozidlo před krámkem ve 
Rtyni nad Bílinou mladá žena, 
vůbec ji nenapadlo, že než koupí 
dítěti svačinu, může se něco zlého 
stát. Chvilky její nepozornosti ale 
využil 37letý muž, který před ob-
chodem postával, skočil do auta  
a začal startovat. Žena ještě stihla 
vyběhnout z prodejny a zadními 
dveřmi naskočit do auta, když se 
muž rozjel. Muže opakovaně pro-

sila, aby ji i syna z auta pustil, on 
po několika stovkách metrů zasta-
vil a majitelka i s malým chlap-
cem mohla vystoupit.
Muž pak pokračoval v jízdě, da-
leko ale nedojel, protože asi po 
kilometru nezvládl řízení a sjel  
s autem z komunikace do pole, 
kde se převrátil. Pachatel pode-
zřelý z přečinu krádeže utrpěl zra-
nění, kvůli kterým byl vrtulníkem 
transportován do nemocnice, zda 
byl pod vlivem alkoholu, nebo 
jiných návykových látek bude 
předmětem dalšího vyšetřová-
ní. Žena i chlapec tak měli štěstí  
v neštěstí, kdyby je muž nenechal 
vystoupit, zřejmě by havaroval  
i s nimi.

ÚvěR nesPLácí
Ze spáchání přečinu úvěrové-
ho podvodu se bude zodpovídat 
32letá žena, která podváděla 
při uzavření smlouvy o půjčce.  
V Bílině uzavřela s poškozenou 
společností smlouvu o spotřebi-
telském úvěru na úhradu kupní 
ceny zboží v hodnotě přes 27 tisíc 
korun, v žádosti však uvedla ne-
pravdivé údaje o zaměstnavateli  
a výši příjmu.
V době uzavření smlouvy totiž ni-
kde nepracovala, byla evidována 
na úřadu práce a jejím příjmem 
byly pouze dávky státní sociál-
ní podpory. Smluvně stanovené 
splátky navíc nehradí, v případě 
odsouzení jí hrozí trest odnětí 
svobody až na dvě léta.
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V obchodním centru bude otevřen nový obchod Foto: Václav Weber

Už jen pár dní na poplatek za psa

Kancelářské plochy
u nádraží stále prázdné

Sbírka víček pro nemocné 
holčičky úspěšná

Majitelé psů už nemají mnoho 
času na to, aby za svého psího mi-
láčka zaplatili každoroční popla-
tek stanovený vyhláškou města. 
Ten je splatný do 31. března.
Už po tři roky se nezvyšuje a činí 
tak stále 700 Kč za prvního psa, 
kterého chovají lidé v bytových 
domech. Za každého dalšího 
psa už si však připlatí 1 500 Kč.  
V obou případech stačí jeho ma-
jiteli o 400 Kč méně, pokud je 
pes na zahradě rodinného domu. 
Maximální poplatek, který měs-
to může stanovit, je 1 500 Kč za 
prvního psa a o polovinu více za 
každého dalšího, Bílina je tedy 
asi uprostřed. 
I ve srovnání s jinými městy 
je Bílina v průměru. Například  
v Teplicích se za prvního psa platí 
pouhých 200 Kč, v Litvínově zas 
1 000 Kč v bytě a 700 Kč v ro-
dinném domě. V Mostě stojí první 
pes v bytě ročně 1 000 Kč, za to  
v rodinném domě jen 200 Kč.
Stokoruna v Bílině stačí těm, kteří 
pobírají invalidní, starobní, vdov-
ský a vdovecký důchod. O 50 % 

Sbírka víček pro dvě holčičky, Pa-
tricii a Terezu, je zatím úspěšná. 
Akce už běží dva roky a stále po-
kračuje. Za ty dva roky se pro obě 
holčičky nasbíralo asi 12 tun víček. 
Rodiče díky tomu mohou svým dě-
tem zajistit invalidní vozík či léčeb-
ný pobyt v lázních Klimkovice.
Patrička se narodila v termínu a bez 
komplikací, ale v prvních měsících 
života se u ní zjistilo nepropojení he-
misfér mezi pravou a levou stranou 
mozku. V půlroce jí byla diagnos-
tikována spánková epilepsie. Trpí 
také psychomotorickou retardací  
a rozsáhlou hypotonií celého těla.

Dvanáctiletá Terezka se na roz-
díl od Patričky narodila už ve  
26. týdnu těhotenství. Trpí dět-
skou mozkovou obrnou a epi-
lepsií. Má za sebou šest operací 
hlavy.
Víčka na lázně, vozíky a další 
nezbytné pomůcky pro léčbu  
a usnadnění života těchto holči-
ček jsou potřeba neustále. Víč-
ka od PET lahví, aviváží, ole-
je, mléka atd. můžete nosit do 
dětských oděvů a prodejny vín 
a lihovin v Seifertově ulici. Za 
dosavadní přízeň všem občanům 
Bíliny děkujeme. JaS

Kancelářskou budovu u nádraží  
i přilehlé obchodní centrum se su-
permarketem Albert vlastní společ-
nost JTH Group a.s. Dvoupodlažní 
budova bývalé České pošty nyní  
s volnými kancelářskými prosto-
rami byla kompletně zrekonstru-
ována, byla zateplena fasáda, vy-
měněny výlohy a provedeny další 
nezbytné opravy. „Objekt má velmi 
výhodnou polohu u obou nádraží 
a u hlavní tranzitní komunikace,“ 
uvádí společnost další výhodu ve 
své tiskové zprávě. Nic to však 
nemění na tom, že o tyto kanceláře  
o rozloze 600 m2 stále žádný zájem 
není. A otázka, jestli v současnosti 
společnost s nějakými zájemci ales-
poň jedná, zůstala bez odezvy.

I obchodní centrum Retail Park 
je prakticky zpoloviny prázdné. 
Lidé v něm mohou najít drogerii, 
pekařství, obuv a textil. Šest dal-
ších ploch se nabízí k pronájmu. 
Důvody tkví podle společnosti  
v krizi z roku 2008: „Maloobchod-
ní řetězce expandují v dnešní době 
s větší rozvážností než v minulosti. 
Rostoucí nasycenost trhu, prudký 
rozvoj internetu a cenově citliví 
kupující mění strategie maloob-
chodních řetězců, které zvažují, 
jestli expandovat do menších měst, 
či nikoliv.“
Nový obchod se přesto v obchod-
ním centru brzy objeví. Do konce 
června tohoto roku bude otevřen 
nový obchod s oděvy. JaS

levněji vyjde pes také na chovate-
le, který je členem kynologického 
spolku.
V Bílině je evidováno asi 1 600 
psů, což je asi o 300 psů více, než 
bylo před pěti lety. Ne všichni 
však za psa platí, a to ze dvou dů-
vodů. Buď se poplatku vyhýbají  
a tím se vůči městu zadlužují, 
nebo jsou od poplatku osvobo-
zeni. Dluhy těch prvních se vy-
šplhaly dohromady už téměř na 
70 000. Od poplatku jsou osvo-
bozeni například slepci, osoby 
bezmocné, lidé s těžkým zdravot-
ním postižením, ale také cvičitelé 
psů určených k doprovodu těchto 
osob. Kromě toho je od poplatku 
osvobozeno město Bílina a pří-
spěvkové organizace, jejichž zři-
zovatelem je město.
Ročně se na poplatcích za psy vy-
bere asi 350 tisíc korun. Přibližně 
30 tisíc stojí sáčky na psí exkre-
menty, které jsou pro pejskaře 
připraveny zdarma na městském 
úřadě.
Ten, kdo si psího kamaráda po-
řídí, ho musí do 15 dnů nahlásit 

na městském úřadě. Nahlašují se 
psi starší tří měsíců, a to písem-
ně vyplněním formuláře, úst-
ně do protokolu nebo datovou 
zprávou, která je opatřena uzná-
vaným elektronickým podpisem 

nebo odeslána prostřednictvím 
datové schránky. Pokud majitel 
svého psa nenahlásí, případně 
neodhlásí či neoznámí jiné změ-
ny, lze mu uložit pokutu podle 
daňového řádu. JaS
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Teplický Úřad práce, kde jsou evidováni bílinští nezaměstnaní.
 Foto: JaS

Výloha nového obchodu na 
náměstí Foto: JaS

Lidem bez práce pomáhá i Člověk v tísni

Zdravá výživa na náměstí

Poděkování

Nezaměstnanost se v Bílině již 
tradičně drží nad republikovým 
průměrem. Loni byla největší 
v zimních měsících, a to kolem  
11 %. Všechny ostatní měsíce 
pak zaznamenávaly mírný po-
kles až k listopadovým 8,92 %, 
kdy byla nezaměstnanost nej-
nižší. Počet uchazečů po celý 
rok neklesl pod tisíc.
Důvody, proč si lidé nedokáží na-
jít práci, jsou různé a člověk nemá 
příliš šanci je ovlivnit. To, zda se 
uplatní na trhu práce, ovlivňuje 
nejen jejich dosažené vzdělání  
a kvalifikace, ale i zdravotní stav, 
věk, příslušnost k určité menšině 
nebo pohlaví.
Pomocnou ruku se jim snaží 
podávat Člověk v tísni se svým 
pracovním poradenstvím. Jak to 
chodí, co konkrétně klientům 
nabízí a jaké má možnosti, po-
pisuje v rozhovoru poradce Alex 
Marek Vimrů.

Co v rámci pracovního poraden-
ství nabízíte?
Jednak poskytuji pracovně právní 
poradenství, tedy radím lidem, je-
jichž zaměstnavatel nějak porušu-
je právní normy. Další věc je po-
moc při hledání práce. Klientům 
pomáhám hledat vhodné nabídky 
práce, zprostředkovávám komu-
nikaci s úřady a potenciálními 
zaměstnavateli.

Komunikujete místo svého klienta?
Ano, někdy ano. Byť tedy cílem 
služby je, aby klient zvládal jed-
nat a vyřizovat sám. Jsou však 
situace, kdy usoudíme, že by 

V jedné z volných prostor na ná-
městí bude během první polovi-
ny dubna otevřen nový obchod 
se zdravou výživou, který se  
v současnosti nachází na sídlišti 
Za Chlumem.
Jeho majitelka Lenka Šragová 
doufá ve větší návštěvnost svého 
obchůdku, v němž nabízí sypa-
né i sáčkové bylinkové čaje, by-
linkové tinktury, sirupy, koření, 
oleje, sušené ovoce, na objednání 
i kozí výrobky či paštiky ze sójy. 
Uspějí u ní také lidé s diabetem  
a bezlepkovou dietou. Surovi-
ny pro své potřeby u ní najdou  
i řezníci. Nově se také bude moci 
za nákup platit kartou. Obchod 
najdete hned u zastávky vedle ob-
chodu Barvy-laky. JaS

Děkujeme zaměstnancům Infocent-
ra a zaměstnancům KD Fontána za 
slušnost a férovost. Námi zapome-
nutou kabelku při oslavě MDŽ nám 

pan Kačírek vrátil i s celou hotovos-
tí. Moc si toho vážíme a všem zain-
teresovaným srdečně děkujeme.

Manželé Říhovi

klient tuto prvotní situaci sám 
nezvládl tak dobře. V tom pří-
padě skutečně zpočátku komu-
nikuji za něj – zjistím potřebné, 
domluvím schůzku – předpři-
pravím „půdu“. Dále již jedná 
klient zpravidla sám.

Jaké mají vaši klienti vzdělání?
Většina našich klientů má základ-
ní vzdělání nebo jsou vyučeni  
v nějakém oboru. Bohužel ně-
kteří jsou vyučeni v oborech, o 
které dnes již prakticky není zá-
jem. Klienti proto často sami mají 
tendenci uvádět, že žádnou školu 
nemají. Informace i o takovém 
vzdělání však v životopise působí 
pozitivně, protože je pro zaměst-
navatele určitým signálem svědčí-
cí o jejich cílevědomosti, snaze...

V jakém jsou nejčastěji věku?
Službu využívají prakticky všech-
ny věkové skupiny. Stalo se mi 
i že přišel klient, kterému bylo 
téměř 70 let s tím, že práci po-
třebuje. Poslední dobou se v mé 
kanceláři objevují tzv. „pracující 
důchodci“, kterým zaměstnavatel 
nevyplatil mzdu buď vůbec, nebo 
ne v domluvené výši.

Doporučujete klientům rekvali-
fikace?
Možnost rekvalifikace tak je roz-
hodně jedním z témat, o nichž  
s klientem hovořím. K rekvalifi-
kaci klienty motivuji a zároveň se 
snažím odbourávat jejich obavy. 
V případě, že se pro rekvalifikaci 
rozhodnou, je jim nabídnuta nejen 
pomoc při jejím vyřízení, ale také 
v jejím průběhu – při přípravě na 
teoretickou i praktickou část zá-
věrečné zkoušky.

Co kromě toho můžou vaši klien-
ti využít?
V pondělí a středu v době od 
10:00 do 12:00 probíhají „Pod-
půrné aktivity pro nezaměstna-
né“, kdy klienti mohou využívat 
počítače s připojením k interne-
tu jednak k hledání vhodných 
nabídek práce a komunikaci  
s potenciálními zaměstnava-
teli, jednak si napsat životo-
pis či motivační dopis. Klienti 

se tak současně učí práci s PC  
a internetem. V rámci pracov-
ního poradenství pak mohou 
využít služební mobilní telefon 
a kontaktovat zaměstnavatele. 
Dále pak klientům umožňujeme 
zdarma si vytisknout či pořídit 
fotokopie potřebných doku-
mentů souvisejících s hledáním 
zaměstnání.

Spolupracují s vámi i potencio-
nální zaměstnavatelé?
Problémem je, že v lokalitě příliš 
mnoho vhodných zaměstnavatelů 
není. Poptávka po práci značně 
převyšuje její nabídku. Žád-
nou dlouhodobější spolupráci se  
s žádným zaměstnavatelem navá-
zat nepodařilo.

Jaký je váš cíl, když práce tu tedy 
není?
Především klienty podporujeme 
v tom, aby byli sami byli schopni 
hledat a hledali řešení své situa-
ce… Motivujeme je k formálnímu 
i neformálnímu vzdělávání, sami 
nabízíme nejrůznější individuální 
vzdělávací aktivity.
Zároveň jsme si vědomi toho, že 
jsou lidé, kteří práci pravděpo-
dobně neseženou. Do budoucna 
i pro ně plánujeme několik dílen 
(dílna šití, dílna „udělej si sám“) 
a vybudování malé zahrádky. 
Budou se tak moci realizovat, 
sami něco vytvořit, vyrobit nebo 
vypěstovat a dočkají se pozitivní 
zpětné vazby, která je důležitým 
motivačním faktorem.

Jakou máte úspěšnost?
Úspěšnost rozhodně nelze vy-
jádřit v absolutních číslech.  
U každého z klientů jsou cíle na-
staveny trochu jinak. Některým  
z klientů se skutečně podařilo  
i díky naší spolupráci práci najít, 
jiným (ještě) ne. Ale i oni něco zís-
kali – dovednost hledat informace 
prostřednictvím internetu, praco-
vat s PC, napsat životopis či mo-
tivační dopis; vědí, jak komuniko-
vat se zaměstnavateli, na co si dát 
pozor při podpisu pracovní smlou-
vy. Jsem mile překvapen tím, že 
skutečně všichni, kteří za mnou 
přicházejí, práci opravdu chtějí.
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Den učitelů-Lidická - V rámci projektu ke dni učitelů dělá ZŠ 
Lidická společnou fotku všech žáků školy; zde je 1. stupeň  
z loňského roku

Česká republika a její Den učitelů

Učitelé ze ZŠ Bílina Lidická pomáhají se vznikem 
přelomového dokumentu v českém školství

Prostory sloužící podnikání mají různé využití
Město má ve svém vlastnictví 
kromě bytů také prostory slou-
žící podnikání, dříve označo-
vané jako nebytové prostory,  
a propůjčuje je pro širokou pa-
letu využití.
Celkem jich je 75 a lidé je mají 
pronajaté jako obchody, kanceláře, 

restaurace, sklady, ale také je na 
náměstí v prostorách města pošta a 
banka. Další slouží k poskytování 
služeb jako fittnes, nehtové studio, 
pedikúra, masáže či kadeřnictví.
Prostory sloužící k podniká-
ní jsou například na Mírovém 
náměstí, v ulicích Seifertova, 

ZŠ Bílina Lidická je školou, která 
se výrazně věnuje vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potře-
bami. Kromě žáků se specifickými 
poruchami učení, žáků mimořádně 
nadaných, žáků se smyslovým po-
stižením či žákům zdravotně zne-
výhodněním se hodně věnuje žá-
kům se sociálním znevýhodněním. 
Škola vyhledává aktivity a projek-
ty, které by byly přínosem jak pro 
žáky, tak pro jejich rodiče a učitele. 
Jedním z takových projektů je ově-
řování přelomového dokumentu 
ve vzdělávání dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami – Katalo-
gu podpůrných opatření. Praktický 
manuál, který připravili odborníci  
z Univerzity Palackého a společnos-
ti Člověk v tísni, krok za krokem 
poradí pedagogům, jak pracovat  
s dítětem, které ve výuce selhává – 
ať už kvůli tělesnému handicapu, 
mentálnímu postižení či zdravotní-
mu nebo sociálnímu znevýhodnění.
Mgr. Ilona Jánošíková je jednou  

z učitelek, která společně se svý-
mi kolegyněmi materiál připo-
mínkují v oblasti týkající se dětí 
se sociálním znevýhodněním. 
„Katalog hodně pomůže učite-
lům, kteří nikdy nepřišli do styku 
s dítětem se sociálním nebo zdra-
votním znevýhodněním. Nikdo 
neví, kdy se s takovým žákem se-
tká. Integrací je teď čím dál víc,“ 
myslí si Ilona Jánošíková, učitel-
ka, která se práci se znevýhodně-
ními dětmi věnuje již řadu let.
Katalog podpůrných opatření nava-
zuje na novelu školského zákona, 
kterou v únoru schválila Posla-
necká sněmovna. Novela přináší 
změny i ve vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřeba-
mi. Opouští totiž dělení podle me-
dicínských nebo psychologických 
diagnóz do kategorií „zdravotní 
postižení“, „zdravotní znevýhod-
nění“ a „sociální znevýhodnění“  
a nově zavádí takzvaný systém 
podpůrných opatření. Ten více zo-

hlední skutečné dopady postižení či 
znevýhodnění dětí do vzdělávání. 
Pomoc, která bude dětem určená, 
se bude nově dělit do pěti stupňů.
„Chceme přispět k tomu, aby ško-
ly hlavního vzdělávacího proudu 
dokázaly žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami efek-
tivně vzdělávat a aby tyto děti 
nebyly zbytečně vyčleňovány 
do jiných typů škol,“ říká Tomáš 
Habart ze vzdělávacího program 
Varianty společnosti Člověk v tís-
ni, který je manažerem projektu 
Systémová podpora inkluzivního 
vzdělávání v ČR, v jehož rám-
ci vzniká i Katalog podpůrných 
opatření. Projekt je podpořen  
z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu ČR.
Na Katalogu se kromě Univerzity 
Palackého a společnosti Člověk  
v tísni podílely také Asociace pra-
covníků speciálně pedagogických 
center a Česká odborná společ-
nost pro inkluzivní vzdělávání. 

Týmy tvořené 90 odborníky vypra-
covaly katalog pro šest „základních“ 
zdravotních postižení a znevýhod-
nění: mentální, tělesné, zrakové, 
sluchové, narušenou komunikační 
schopnost a poruchy autistického 
spektra a pro žáky se sociálním zne-
výhodněním. Materiál nabízí více 
než 370 karet podpůrných opatření 
pro přímou práci se žáky.
Autoři počítají s tištěnou i elektro-
nickou verzí Katalogu. Pracovníci 
projektu s ním už loni v létě sezná-
mili pedagogy ze 140 škol v České 
republice a během podzimu prošel 
ověřováním na těchto školách. Jde  
o školy všech druhů i stupňů, včetně 
škol speciálních a praktických. „Na 
základě získaných připomínek jsme 
dílčí části Katalogu počátkem upra-
vili tak, aby co nejvíce odpovídaly 
potřebám školského terénu. Finální 
verzi předáme ministerstvu v červ-
nu 2015,“ říká Jan Michalík, hlavní 
řešitel projektu Systémová podpora 
inkluzivního vzdělávání v ČR.

Wolkerova, Břežánská, Teplic-
ká atd.
V současnosti je volných  
13 prostor. Zájemci, kteří si 
chtějí některou pronajmout, 
musí počkat na zveřejnění zámě-
ru pronájmu volného prostoru 
městem. Na jeho základě je pak 

Celý svět slaví Den učitelů  
5. října, v České republice se však 
toto datum neujalo. Tradice spoje-
ná s Janem Ámosem Komenským 
je natolik silná, že se Češi nevzdají 
oslav v den jeho narození. A tak je 
naším Dnem učitelů 28. březen.
Alespoň anketa Zlatý Ámos, hle-
dající každoročně nejoblíbenější-
ho učitele, však 5. října začíná. Vr-
cholí - jak jinak - 28. března. V ten 
den je korunován vítěz a minister-
stvo školství oceňuje další výtečné 
učitele plaketami a medailemi.
Život tohoto učitele národů ne-
byl vůbec jednoduchý. Narodil se  
v Nivnici u Uherského Brodu v roce 
1592. Po bitvě na Bílé hoře se musel 
skrývat, pak opustil vlast, do které se 
již nikdy nemohl vrátit, v Polsku mu 
shořely materiály k velkému slov-
níku českého jazyka a přišel o svou 

první ženu. Později ztratil i druhou 
ženu a několik svých dětí. Neúnavně 
však propagoval pokrokové pedago-
gické názory v různých evropských 
zemích, napsal hodně knih, byl du-
chovním a samozřejmě učitelem. 
Zemřel v roce 1670 v Amsterdamu 
ve věku 78 let.
Na ZŠ Za Chlumem si tohoto ve-
likána našich dějin připomínají 
každý rok na konci března v ho-
dinách dějepisu, občanské nauky 
a českého jazyka. 
Také ZŠ Lidická si tuto významnou 
historickou postavu každoročně 
připomíná a na konci března pořádá 
projektový den, v němž připomíná 
principy, jež Komenský propagoval 
a popsal v díle Didactica Magna: 
„Snažíme se uplatňovat zásady jako 
názorné vyučování, vše převádět do 
praxe, žák má být současně učite-

lem, vyučování má být zábavné. 
Kromě toho je projekt spojen s ba-
revným dnem a společným fotogra-
fováním všech žáků školy,“ popisu-
je aktivitu školy zástupkyně ředitel-
ky Marie Sechovcová. Projektový 

den má vždy své zaměření. Žáci 
se už zabývali například projekty s 
názvy Kraje ČR, Nejvýznamnější 
osobnosti Česka, Voda, Umělecké 
slohy, Významné vynálezy či Ves-
mír. JaS

třeba zaslat na město žádost, o 
jejímž osudu nakonec rozhodne 
rada města. V současnosti takto 
město eviduje několik žádostí 
o dva nevyužívané prostory na 
Mírovém náměstí. Prázdné pro-
story tak snad brzy najdou své 
nové uplatnění. JaS
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Ondřej Kvěch při recitaci

Zina Pavlíčková s diplomem  
a cenou

Fotogalerie divadelního plesu

Bílinský recitátor  
v národní přehlídce

Okresní přehlídka 
dětských recitátorů 2015

Student z Bíliny Ondřej Kvěch, 
který se pravidelně umisťoval na 
předních příčkách recitační části Bo-
řeňské čarodějnice a dosáhl nejvyšší 
příčky recitační přehlídky Dětská 
scéna, má na kontě další úspěch.  
O víkendu 13. – 15. března předne-

sl v Lounech na krajské postupové 
přehlídce uměleckého přednesu  
a divadel poezie nazvanou Louny, 
Poeticky! texty Mladík v odboji 
(C. D. Payne) a Slepá ulice (R. Ful-
ghum).
Ve své kategorii (15 – 17 let) získal 
„jízdenku“ do Prostějova, tedy po-
stoupil do celonárodní přehlídky 
Wolkrův Prostějov, která se bude 
konat v druhé polovině června a je 
pojímána jako přehlídka nejinspira-
tivnějších vystoupení sólových reci-
tátorů, recitačních souborů a divadel 
poezie. O jeho postupu rozhodl tří-
členný lektorský sbor.
Posláním přehlídky je mimo jiné 
podpořit zájem pedagogů, stu-
dentů a širší veřejnosti o literaturu  
a její tvůrčí interpretaci. Vzhledem 
k tomu, že v celonárodním kole se 
sedmnáctiletý Ondřej Kvěch bude 
prezentovat již podruhé, se zařadil 
mezi nejlepší republikové recitátory 
ve své kategorii. JaS

Do okresního kola přehlídky dět-
ských recitátorů letos z městských 
kol postupovaly pouze děti, které 
se umístily na prvním a druhém 
místě, a tak měly bílinské školy 
v okrese osm zástupců: Klárku 
Hříbalovou, Věrku Křížovou, 
Karolínu Štolbovou, Lindu Dang, 
Terezu Karvajovou (všechny  
ZŠ Za Chlumem), Zinu Pavlíčko-
vou, Terezu Šiklovou (ZŠ Aléská)  
a Romana Kokyho (ZŠ Lidická). 
Všechny děti se dobře připravily 
a důstojně reprezentovaly naše 
město. Klárka Hříbalová, Věr-
ka Křížová a Tereza Karvajová 
získaly ocenění poroty. Největší 
radost nám udělali Roman Koky, 
Tereza Šiklová a Zina Pavlíčková, 
kteří postoupili do krajského kola 
v Lounech. Poslední březnový ví-
kend jim budeme držet palce. 
Všem dětem, jejich pedagogům 
a rodičům děkujeme a oceněným 
gratulujeme.

Divadelní ples si 
návštěvníci užili
Tradiční divadelní ples jejímž po-
řadatelem je Bílinské divadelní 
minumim, se letos konal v pátek 
13. března, ale rozhodně mu toto 
datum smůlu nepřineslo. Jeho té-
matem bylo „letem komiksovým 
světem“ a masky komiksových 

postaviček byly skutečně vyda-
řené a propracované. Plný sál 
návštěvníků se dobře bavil napří-
klad v soutěži o nejhezčí masku. 
Hudbu zajistila kapela Ventilky  
a pumpičky.

JaS, Foto: Václav Weber
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Oslavy Mezinárodního dne žen v klubech důchodců

Na Pražském Předměstí I...

Na Pražském Předměstí II...
V dobré náladě s hudbou a pohoště-
ním proběhly oslavy MDŽ v Klubu 
důchodců II. Přišli mezi nás před-
stavitelé města starosta Horáček  
a Mgr. Rendl, oba nám popřáli dob-
ré zdraví a hodně životního optimi-
smu. 
Shodli jsme se všichni na tom, 
jak je pro starší lidi důleži-
té nesedět doma, ale scházet se, 

popovídat si, probrat starosti  
a radosti s ostatními, vyměnit 
si názory a to všechno nám náš 
klub důchodců poskytuje. Na-
konec všem ženám byly předá-
ny květiny, primulky a řezané 
růže. Naše oslavy se vydařily  
a všechny jsme byly spokojené.

Venuše Vachalcová, 
vedoucí Klubu důchodců II.

Klub důchodců na Pražském 
Předměstí I praskal ve švech. 
Z budovy byla slyšet příjemná 
hudba, to důchodci oslavovali 
MDŽ a jubilanty. Popřát jim při-
jel hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček, starosta města 

Josef Horáček, místostarosta 
Zdeněk Rendl a vše natáčela 
regionální televize. Přítomní se 
bavili do večerních hodin, a tak 
to má být, vždyť žijeme jen jed-
nou.
 Eliška Růžičková

inzerce 0315/Bz

Jednoduché vyřízení žádosti
Transparentní podmínky
Splácení pod kontrolou
Peníze až k Vám domů nebo
na účet
Podání žádosti kdykoli
24 hodin/7 dní v týdnu 
Individuální přístup

Zavolejte nám a dozvíte se více
844 198 198

Půjčka 
bez rizika
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Kulturní servis
kuLTuRní DŮm FOnTána

Neděle 12. dubna 
od 15:00 hodin

DechOvka na FOnTáně
K tanci a poslechu hraje 

PICHLOVANKA.
Vstupné: 30,- Kč

měsTskÉ DivaDLO

Úterý 14. dubna
od 19:00 hodin

POLicejní PReZiDenT, aneb 
insPekTOR smiTh Zasahuje

Divadlo Bez Hranic
Vstupné: 200,- 160,-120,- 80,- Kč

Středa 15. dubna
od 8:30 hodin

Čtvrtek 16. dubna
od 8.:30 hodin

18. ročník
TaneČní sOuTěŽ

bOŘeŇská ČaRODějnice 
2015

Soutěž MŠ, ZŠ, Středních  
a Uměleckých škol v tanci. 

Vstup pouze pro přihlášené 
účastníky

Neděle 19. dubna 
od15:00 hodin

O chYTRÉ kmOTŘe LiŠce
Divadlo Andromeda

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

Digitální kino bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

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

Sobota 28. březen od 17:30 hodin

CESTA NADĚJE – 2D
Vstupné: 110,- Kč/111 minut

Sobota 28. březen od 20:00 hodin

VYBÍJENÁ – 2D
Vstupné: 120,- Kč/97 minut

Pátek 3. dubna od 15:00 hodin

POPELKA – 2D
Vstupné: dospělí 120,- Kč/ 
děti 100,- Kč /105 minut

Pátek 3. dubna od 17:30 hodin

RYCHLE A ZBĚSILE 7 – 2D
Vstupné: 120,- Kč /140 minut

Pátek 3. dubna od 20:00 hodin

VYBÍJENÁ – 2D
Vstupné: 120,- Kč /97 minut

Pátek 3. dubna od 22:00 hodin

SVATÝ MIKULÁŠ – 2D
Vstupné: 100,- Kč/60 minut

Sobota 4. dubna od 15:00 hodin

OVEČKA SHAUN VE FILMU – 2D
stupné: 100,- Kč/
85 minut

Sobota 4. dubna od 17:30 hodin

CHAPPIE – 2D
Vstupné: 120,- Kč /121 minut 

Sobota 4. dubna od 20:00 hodin

KOBRY A UŽOVKY -2D
Vstupné: 80,- Kč/111 minut

Pátek 10. dubna od 15:00 hodin

POPELKA – 2D
Vstupné: dospělí 120,- Kč/ 
děti 100,- Kč /105 minut

Pátek 10. dubna od 17:30 hodin

LOVCI A OBĚTI – 2D
Vstupné: 100,- Kč /104 minut

Pátek 10. dubna od 20:00 hodin

CESTA NADĚJE – 2D
Vstupné: 110,- Kč/111 minut

Program akcí v Městské knihovně
 1. 4. středa a 2. 4. čtvrtek
„VELIKONOCE V KNIHOVNĚ“
Dílničky pro děti z MŠ, ZŠ a dílničky pro veřejnost
Program a rezervace workshopů:
 1. 4. od 10:00 
Velikonoční a jarní dekorace pro předškoláky 
/rezervace: pro MŠ Švabinského II./
 1. 4. od 13:30 
Zdobení kraslic voskovou technikou a jedno-
duché jarní dekorace
/rezervace: družina II. ZŠ Aléská/
 2. 4. od 9:15 
Zdobení kraslic voskovou technikou 
/rezervace: MŠ Chlum B od 10.15 /rez: MŠ Aléská/
 2. 4. od 14:00 
Velikonoční dílna pro veřejnost (do 17:00 hodin) 
Zdobení kraslic voskovou technikou
od 15:00 Pletení pomlázek 
Odpolední programy během týdne budou kromě 
MŠ a ZŠ přístupné i pro veřejnost až do 17:00 
hodin. Na zdobení kraslic si doneste několik vy-
fouknutých vajíček. Mohou být i barevná. Na ple-
tení pomlázek je výhodou donést si vlastní proutky  
(cca 12 ks) a přivést rodiče! Náměty na Velikonoce 
budeme čerpat v knihách z knižního fondu knihovny.
KlubovnaMěK bez vstupného

 8. 4. středa od 17:00 hodin
„Čaj o páté“ DEKAMERON
Beseda pro veřejnost. Milostné listy portugalské 
jeptišky Marianny a středověká i renesanční mi-
lostná poezie z 8.–16. století.
Účinkují: Táňa Fischerová /recitace, zpěv
Daniel Dobiáš /hudební doprovod a zpěv
Besedu zpestří pěvecký sbor ZUŠ G. Waltera  
v Bílině pod vedením V. Duchoslavové.
KlubovnaMěK vstupné: 20,- Kč

 15. 4. středa od 9:00 hodin
PRÁCE S ENCYKLOPEDIEMI
Beseda pro žáky ZŠ. Připraveno pro žáky ze ZŠ 
praktická.
Rozšíření vědomostí pomocí encyklopedií. Sezná-
mení děti s výstižnými texty a poznatky z knih. 
Rozvíjení schopnosti komunikovat a pracovat  
s novými informacemi. Doplňovačky, zajímavé 
úkoly, využití vědomostí.
Dětské oddělení MěK Bílina

 23. 4. čtvrtek od 17:00 hodin
„Čaj o páté“ ZBAVTE SE STRESU 
TVOŘENÍM - MANDALY
Beseda pro veřejnost. Lektorka: Kateřina Bícová

Kreativní podvečer. Přijďte se něco dozvědět a na-
kreslit si vlastní mandalu. Vyčistíte si hlavu od nega-
tivního myšlení a navodíte si dobrou náladu. Pokud 
máte svoje oblíbené pastelky, tak si je určitě vezměte 
s sebou. Besedu hudebně zpestří žáci ZUŠ G. Waltera 
v Bílině pod vedením p. uč. Šimkové.
Klubovna MěK vstupné: 20,- Kč

 březen - duben
HURÁ - JARO JE TADY
Výstava prací dětí. Vystavené výtvarné a ruko-
dělné práce dětí z družiny při ZŠ Aléská s jarní  
a velikonoční tématikou si můžete prohlédnout  
v budově knihovny. Přijďte se podívat, co všech-
no děti umí vyrobit.
1.patro centrální knihovny na Mírovém náměstí
 vstup volný

 Připravujeme na měsíc květen:
RODINNÁ FARMA
Výroba bylinných sirupů - beseda pro veřejnost

EXPEDICE MAHALI
cestovatelská beseda pro veřejnost
Cestovatelské besedy s T. Černohousem pro 
žáky ZŠ

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶Naše tipy - knihy
anDY WeiR 

 maRŤan
Strhující, podmanivý a přesvěd-
čivý příběh o lidské nezdolnosti 
a vynalézavosti tváří v tvář bez-
nadějné situaci obletěl celý čte-
nářský svět a ve všech zemích, 
kde vychází, sklízí nadšený 
ohlas. Zaujal i filmové tvůrce, 
režisér Ridley Scott točí adap-
taci s Mattem Damonem v hlav-
ní roli. Před šesti dny se Mark 

Watney jako jeden z prvních lidí 
prošel po Marsu. Teď je přesvěd-
čený, že bude prvním člověkem, 
který tam zemře. Málem zahynul 
v prašné bouři a zbytek jeho po-
sádky odletěl v domnění, že je 
mrtvý. Mark nemá jak odeslat 
zprávu, že přežil. A i kdyby se 
s lidmi na Zemi spojit dokázal, 
zásoby mu dojdou mnohem dřív, 
než by stačila dorazit pomoc. 
Mark se však nevzdává. Vyzbro-

jen pouze svým důvtipem, tech-
nickými dovednostmi a nevyčer-
patelným smyslem pro humor, 
který se pro něj stane nejcenněj-
ším zdrojem síly, se pouští do 
tvrdošíjného boje o přežití. Jak 
zdolává jednu zdánlivě nepře-
konatelnou překážku za druhou, 
začíná věřit, že by na cizí plane-
tě přece jen mohl obstát. Jenže 
Mars mu ještě přichystá nejedno 
překvapení…
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Foto: MěK

Výstava, která volá jaro

 2. 4. čtvrtek od 10:00 – 12:00 hodin
ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH PERNÍČKů 
Pro děti od 6 let - pracovní oděv, obuv 
platby do 27. 3. Cena: 50 Kč 
● 14:00 – 16:00 hodin
VELIKONOČNÍ OVEČKA Z PĚNOVKY 
Pro děti od 9 let - výroba velikonoční dekorace 
z pěnovky 
platby do 31. 3. Cena: 100 Kč 

 3. 4. pátek od 6:00 – 14:00 hodin
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 
Pro děti od 6 let - velikonoční dřevěná dekorace, 
velikonoční přání
Platby do 31. 3. Cena: 160 Kč 
● 10:00 – 12:00 hodin
VELIKONOCE V KLOKÁNKU
Hledání velikonočních vajíček se zajíčkem
Platby do 30. 3. Cena: 50 Kč 

 7. 4. úterý od 15:00 – 18:00 hodin
ZA ČESKÝMI VLADAŘI 
Pro děti od 7 let – výprava za keškou ukrytou 
na bílinské cestě dějin. Historie města a českých 
panovníků.  Cena: 30 Kč 

 10. 4. pátek od 15:30 – 19:30 hodin
ČARODĚJNICE Z PĚNOVKY
Pro děti od 9 let - výroba čarodějnické dekorace 
z pěnovky 
Platby do 8. 4. Cena: 120 Kč
● 16:00 – 18:00 hodin
SEMINÁŘ - MLADÝ PROgRAMÁTOR 
Pro programátory baltíka – příprava na národní 
finále platby do 8. 4.
 Cena: členové DDM Bílina 20 Kč, ostatní 50 Kč
● 16:00-17:30 hodin
TŘI V JEDNOM
Pro děti od 6 let – jumping, zumba, skákání 
přes švihadlo 

Program akcí v dubnu v DDM
Platby do 9. 4. Cena: 30 Kč

 11. 4. sobota od 10:00 – 12:00 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJ-
NOST Č. 14 
Pro děti od 6 let i dospělé - s sebou pracovní 
oděv Cena: 30 Kč/hod.
 13. 4. pondělí od 16:00 – 18:00 hodin
TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH - 
KALEIDOSKOP
Pro hráče od 6 let - na začátku turnaje trénuje-
me pravidla Cena: 20 Kč
 16. 4. čtvrtek od 16:00 – 19:00 hodin
TEČKOVANé ZRCADLO 
Pro děti od 9 let – zdobení zrcadla tečkováním
Platby do 14. 4 Cena: 90 Kč 

 18. 4. sobota od 7:30 – 15:30 hodin
VÝLET DO ZOO DĚČÍN
Pro děti od 6 let – výlet do zoo za poznáním 
nových druhů zvířat
Platby do 16. 4. Cena: 180 Kč 

 23. 4. čtvrtek od 16:00 hodin
ČARODĚJNICE Z PĚNOVKY
Pro děti od 9 let - výroba čarodějnické dekorace 
z pěnovky 
Platby do 21. 4. Cena: 120 Kč

 24. – 25. 4. pátek – sobota od 
18:00 – 10:00 hodin
NOČNÍ VÝPRAVA PRO KLUKY
Pro školáky do 12 let – v ceně nápoje, večeře 
snídaně
Platby do 22. 4. Cena: 170 Kč

 25. 4. sobota od 9:00 – 13:00 hodin
LASER gAME MOST
Pro děti od 7 let – zábavná adrenalinová 
střílečka

Platby do 23. 4. Cena: 200 Kč
● 10:00-12:00 hodin
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJ-
NOST Č. 14 
Pro děti od 6 let i dospělé - s sebou pracovní 
oděv  Cena: 30 Kč/hod.
● 10:00 – 12:00 hodin
SPORTOVNÍ SOBOTA V KLOKÁNKU 
- KOLEČKIÁDA 
Pro děti od 4 let – závody na odrážedlech a 
kolech na in-line dráze v ddm Cena: 40 Kč
● od 13:00 hodin
ČARODĚJNICE Z PĚNOVKY
Pro děti od 9 let - výroba čarodějnické dekorace 
z pěnovky 
Platby do 21. 4. Cena: 120 Kč
ČARODĚJNICKé KOULENÍ
Soutěž týmů (dospělý + dítě)- konzole xbox 
bowling 
Platby do 22. 4. Cena 40 Kč/dvojice

 27. 4. pondělí od 16:00 – 18:00 hodin
TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH – 
CINK! ERTREME!

Pro hráče od 6 let Na začátku turnaje trénujeme 
pravidla Cena: 20Kč
● 17:00 – 18:30 hodin
KAVÁRNA „MALUJ“ 
Pro děti od 8 let - pracovní oděv, obuv 
Platby do 22. 4. Cena: 120 Kč

 29. 4. středa od 10:00 – 12:00 hodin
ČARODĚJNICE V KLOKÁNKU
Opékání buřtů a hry na zahradě ddm pro členy 
rc klokánek Cena: 40 Kč

 30. 4. čtvrtek od 9:30 – 13:30 hodin
BALTIE – KRAJSKé KOLO 
Postupová soutěž MŠMT – s sebou přezůvky, 
přihlášení do účtu sgp, při větším počtu účastní-
ku se může změnit i začátek soutěže 
Přihlášky do 27. 4. Cena: 30 Kč
● 16:00 – 18:00 hodin
ČARODĚJNICE
Maškarní čarodějnický rej na zahradě DDM, opé-
kání vlastních buřtů, program s dancemission 
(Pavel + Honza) 
 Cena: členové kroužků 20 Kč, ostatní 50 Kč

V březnu a v dubnu se může-
te do městské knihovny přijít 
podívat na výstavu, která vám 
přinese do duše jaro. Výstava 
je umístěna v prvním patře cen-
trální knihovny na Mírovém ná-
městí a zájemci ji mohou zhléd-
nout zdarma.
Není tedy nic jednoduššího než 
přijít a nechat se po poněkud za-
mračené a nehezké zimě bez sně-
hu vtáhnout do jarní atmosféry, do 
jara voňavého a plného barev, do 
pocitu probouzející se přírody za-
lité sluníčkem.
Kromě jara navodí výstava také 
atmosféru Velikonoc, které s pří-
chodem jara neodmyslitelně sou-
visí. Zajíci z keramiky vám o tom 
budou „vyprávět“.
Výstava je složena z rukodělných 
a výtvarných prací dětí z družiny 
při ZŠ Aléská.
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Výlet za sněhem

Malí jogínci z MŠ Aléská

Jaro, jaro, jaro už je tu… Již tradiční Jarní 
odpoledne pro pacienty 
Hornické nemocnice 

V rámci služby SAS, kterou po-
skytuje Člověk v tísni o.p.s., byla 
pro klienty realizovaná víkendová 
akce hrazená z projektu ,,Sociál-
ní služby pro Integrované cent-
rum prevence“. Cílem víkendo-
vého pobytu (23.1 – 25.1 2015) 
se stala Horká chata BERNAVA  
u Chomutova. Maminky s dětmi 
(4 matky +9 dětí) se v pátek ko-
lem 16 hod. dopravily vlakem do 
Chomutova a potom pokračova-
ly autobusem a pěšky do cílové 
stanice. Po příjezdu se ubytovaly  
a čekala je chutná večeře. Sobotní 
dopoledne trávily odpočinkově, 

hrály s dětmi hry. Odpoledne bylo 
ve znamení zimních radovánek na 
sněhu, které si užily jak malé děti 
tak maminky. Večeře byla zaslouže-
nou odměnou. Po večeři děti spoko-
jeně u pohádek usnuly a nabíraly tak 
síly na další den. Neděle byla dnem 
odjezdu domů. Po obědě se všichni 
vydali pěšky hezkou procházkou 
přes les k autobusové zastávce. 
Krásně sněžilo a děti si přitom uží-
valy posledních vloček. Všichni  
v pořádku dorazili domů a zůstaly 
jim krásné vzpomínky, zážitky plné 
radosti a smíchu na vydařený výlet.
 Dana Rischlingová

Jóga dětem pomáhá lépe vnímat 
své tělo a respektovat sebe i své 
okolí.
Jóga učí harmonii, lépe zvládat 
stresové situace a napomáhá sou-
středění. 
Na naší první lekci jsme se se-
známili s jogínkou Lenkou, 

která nás naučila některé jógo-
vé pozice – slunce, hvězdičku, 
konévku, kočičku… 
Ukázala nám, jak máme odpočí-
vat jako hadrové panenky a také 
jak správně dýchat. Zahráli jsme 
si jógové pexeso a nakonec se 
rozloučili: namasté.

V Hornické nemocnici v Bílině 
se stává tradicí pořádání kul-
turního odpoledne pro pacienty 
LDN a jejich blízké. Ve středu 
4. března 2015 rozezpíval Ing. 
Josef Léber Ph.D. všechny kli-
enty a příbuzné, pro které za-
městnanci nemocnice připravili 

sladké pohoštění při setkání  
s příbuznými. Pacienti vítají 
každé rozptýlení, které zpří-
jemní jejich pobyt v nemocnici.  
U příležitosti blížícího se mezi-
národního dne žen potěšil perso-
nál nemocnice krásnou kytičkou 
každou přítomnou ženu. 

V MŠ Žižkovo údolí určitě. Děti 
si začaly zdobit svoji mateřskou 
školu svými výrobky. Aby jim 
práce lépe utíkala, tak si k tomu 
zpívaly či říkaly různé říkanky  
o jaru. Už se těší na svátky jara „ 
Velikonoce“.

Eliška Růžičková
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Pohár pro začínající karatisty v přátelském duchu

Konec sezóny za potlesku tribun 

Medaile pro bílinské 
krasobruslení 

V sobotu proběhlo v Bílině 1. kolo 
přátelského poháru pro začínající 
karatisty, kde mohou předvést své 
dosavadní umění, a to podle da-
ných věkových kategorií a výkon-
nostních stupňů (barvy pásku).
Oslovili jsme i oddíly z Ústeckého 
a Libereckého kraje a z Prahy, aby 
se svými žáky přijely na závody.
Tohoto závodu se zúčastnilo  
67 závodníků z oddílů SKM Bí-
lina, SK Trial Praha a SSC Česká 
Lípa.
Poprvé přijeli karatisté z Prahy, 
aby porovnali své dovednosti  
s jinou svazovou organizací.
Při rozhovoru se zástupcem vý-
pravy mi bylo sděleno, že se všem 
závodníkům u nás líbilo a těší se 
na druhé kolo, které bude v červnu.
Závody byly postavené hlavně 
pro nejmenší děti, které ještě ne-
mají žádné závodní zkušenosti 

se závody. Turnajů pro nejmenší 
je strašně málo, což byl jeden z 
důvodů, proč jsme ho uspořádali.
Soutěžní disciplíny jsme rozděli-
li do skupin podle věku a pásku. 
Všichni musíme říci, že to byly 
velice hezké boje v jednotlivých 
kategoriích, ale objevila se i nervo-
zita, maličko trémy a pochopitelně 
i strach při nastupování na zápasy.
Samozřejmě se dostavil i pláč, 
když dítko prohrálo. Krásný po-
hled byl však na povzbuzující rodi-
če, kteří podporovali své ratolesti  
a to nejvíce, když je viděli stát na 
stupních vítězů. 
Jsem rád, že závody proběhly ve 
velkém tempu a všichni byli spo-
kojeni.
Dovolte, abych poděkoval rodi-
čům, kteří si udělali čas a přivedli 
své děti na tyto závody. Poděko-
vání patří také celému realizační-

mu teamu SKM Bílina, který po-
máhal, bez něj by to nešlo udělat 
„děkuji Oss..“ 
Nebudu psát o všech našich zá-
vodnících, jen jim chci poděko-
vat za reprezentaci našeho klubu 
SKM. Děkujeme sponzorům, 
městu Bílina a Ústeckému kraji 
za podporu tohoto závodu.

A jak to dopadlo: 
1. místo:  SKM Bílina s počtem 12x zlato, 

14x stříbro,17x bronz.
2. místo: SSC Č.Lípa 5x zlato, 2x stříbro,  

8x bronz 
3. místo:  SK Trial Praha 2x zlato, 2x stříbro, 

2x bronz.
Za oddíl SKBílina

R. Masopust

Potlesk tribun provázel hráče HC 
Draci Bílina do šaten po skonče-
ní čtvrtfinálové série s Baníkem 
Sokolov. Domácí hráči totiž před-
vedli jeden z nejlepších výkonů  
v sezóně, na ledě bojovali a v utká-
ní byli lepším týmem. Za celou se-
zónu se tak slušelo poděkovat. 
Bílinští Draci se se ctí loučí s le-
tošním ročníkem druhé hokejové 
ligy. Ve čtvrtém čtvrtfinálovém 
utkání play off podlehli před do-
mácím publikem Sokolovu 2:3, 
když vítězná trefa hostí přišla  
v čase 59:01. Draci však předved-
li výborný výkon a více jak dvě 
třetiny zápasu byli lepším týmem, 
který si nezasloužil prohrát.
„Utkání přineslo výbornou podí-
vanou a pevně věříme, že se našim 
fanouškům muselo líbit,“ říkal po 

utkání mluvčí klubu Karel Schön. 
„Hodně bude mrzet situace mi-
nutu před koncem, kdy jsme in-
kasovali třetí branku, ale bohužel 
takový je někdy hokej. Hráči byli 
přes dvě třetiny lepším týmem  
a Sokolov, který vyhrál dlouho-
dobou základní část se strachoval  
o výsledek,“ doplnil Schön.
„Celá sezóna se hodnotí kladně, 
podařilo se postoupit do play 
off, kde jsme nejdříve postou-
pili přes Vrchlabí do čtvrtfinále 
a zde jsme sehráli kvalitní zápa-
sy s Baníkem Sokolov,“ sděluje 
Miroslav Kanis, trenér týmu. 
„Chtěl bych celému týmu po-
děkovat za celou sezónu. Byla 
nejúspěšnější v celé historii  
a doufám, že na ni navážeme i v 
té další,“říká Kanis.

V sobotu 21. února se konal třetí 
ročník Velké ceny Mostu v kra-
sobruslení a druhý ročník závodu 
přípravek. Oddíl HC Draci Bílina 
zde měl sedm zástupců. V katego-
rii nejmenších obsadil třetí místo 
Jakub Očko. Čtvrté místo vybo-
jovala Agáta Charvátová, sedmá 
skončila Nela Nováková a devátá 
skončila Márinka Belovodjani-
nová. V kategorii starší příprav-
ky obsadila po pěkném výkonu 
Bára Ambrožová patnácté místo. 
V pohárových soutěžích obsadil 
Filip Očko čtvrté místo a Natálka 
Hubková skončila sedmnáctá. Zá-
vodu se zúčastnilo 200 dětí z celé 
ČR a ceny předávali trojnásobná 
mistryně světa v krasobruslení 
ve sportovních dvojicích Radka 
Kovaříková a hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček.

Karel Schön

Statistika utkání 4. čtvrtfinále play off
HC Draci Bílina – HC Baník Sokolov 
2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 28. Přeučil (Havlůj, 
Zika), 35. Štěpánek (Veselý) – 4. Kuběna 
(Schusser), 5. Švec, 60. Flek (Půlpán)
HC Draci Bílina: Horák (Brzobohatý) – Veselý, 
Fučik, Havlůj, Polák, Jirkovský, Bittner, Brett-
schneider, Machač – Procházka, Zdeněk, Salač, 
Přeučil, Kýhos, Štěpánek, Petráš, Sekerka, 

Piewak, Zika. Trenér: Kanis
HC Baník Sokolov: Hruška (Honzík) – Jeník, 
Novák, Prindiš, Schusser, Troška, Gombár, 
Csamango, Dobřemysl, Kuběna, Vrána, Vaněk, 
Tvrdek, Sýkora, Švec, Račanský, Říha, Půlpán, 
Kvapil, Flek Trenér: Mikuláš
Rozhodčí: Bejček – Laczko, Žídek
Diváci: 455
Konečný stav série: Bílina – Sokolov 1:3

Karel Schön
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V Kadani se do bílinské sestavy 
vrátil Lukáš Záhradský, střelec 
první branky.

Fotbalisté v prvním utkání jara suverénní
Poslední zápas podzimu sehrála 
Bílina doma s Kadaní (odlože-
né první kolo) a mužstvo trenéra 
Kovačky odjelo sehrát do Kadaně  
i první zápas jara. 
Mladý bílinský tým se po dlou-
hé zimní pauze pustil do hry  
s velkou chutí a útok střídal 
útok. Kadaň se ocitla pod tla-
kem a v 6. minutě „zpracoval“ 
vysoký míč v šestnátce domácí 
hráč rukou. Následovala jasná 
penalta a Záhradský se nemýlil 
- Bílina vede 1:0. Hosté pokra-
čovali v nátlakové hře a Kadaň 
se jen sporadicky dostala k po-
kutovému území Bíliny. Názna-
ky šancí bez problémů likvido-
vala bílinská obrana, kde exce-
loval zvláště Karel, neomylný 
ve vzduchu i na zemi. Krásný 
moment přišel v 19. minutě. Bí-
linský Vlasák unikl po pravém 

křídle a v plném běhu zatřásl 
břevnem Kadaně. Tentýž hráč 
předvedl další parádu v 43. mi-
nutě. Postavil si míč k trestné-
mu kopu a z 25 metrů krásně 
přes zeď zavěsil - 2:0. 
Ve druhém poločase byla hra vy-
rovnanější, bílinská obrana však 
nepřipustila domácí do větších 
šancí a hosté stále hrozili z brej-
ků. Několik rychlých náběhů do 
obrany domácích předvedli Levý 
a Kotěšovský, stálým nebezpečím 
pro Kadaň byl i dobře hrající Ka-
trenič. Dvougólové vedení Bílina 
s přehledem uhájila. Dobrý vstup 
do jarní části soutěže je třeba po-
tvrdit za týden doma v derby s 
Proboštovem. „Jsme rádi, že jsme 
do jarní části soutěže vstoupili 
tříbodovým ziskem. Těší nás také 
návrat Filipa Augusty po zranění. 
Odehráli jsme dnes dobré utkání  

Mistrovství České republiky v kendó - obhájený titul 
a bronz pro bílinský SanDóMon
13. mistrovství České republiky 
v kendó proběhlo o uplynulém 
víkendu v Praze, pod patronací 
České federace kendó ho pořádal 
pražský oddíl SanDóMon.
Mistrovství České republiky 
(MČR) je vyvrcholením celé loň-
ské sezóny 2014, v jejímž průběhu 
sbírají bojovníci a bojovnice body v 
turnajích Národního poháru. Finá-
le, tedy MČR, se každoročně oteví-
rá osmi (8) nejlepším bojovníkům, 
resp. bojovnicím v kategoriích juni-
oři, smíšená a ženy.
Odlišná je situace v kategorii 
týmy, kam mohou jednotlivé 
členské oddíly ČFK nominovat 
své zástupce –maximálně 2 pěti-
členné týmy.

Z Bíliny se do kategorie junioři no-
minoval Dan Kodad, do kategorie 
ženy i do kategorie smíšená se po 
loňské úspěšné sezóně probojova-
la Jana Ziegelheimová (5.dan ken-
dó), Jindřich Ziegelheim (6.dan 
kendó) se také nominoval do kate-
gorie smíšená. Bílinský oddíl pak 
na MČR nominoval 5ti členný tým 
ve složení: Martin Dunka, Jan Fi-
zek, Vít Máliš st., Jindřich a Jana 
Ziegelheimovi.
MČR bylo zahájeno kategorií 
junioři. Daniel Kodad se bohu-
žel MČR nemohl zúčastnit, a tak 
jsme neměli v této kategorii za-
stoupení. Zvítězil veliký talent 
Lukáš Kopiště z Nozomi dojo 
Hradec Králové.

Následovala kategorie ženy, kde 
Jana Ziegelheimová měla přetěž-
ký úkol – obhájit již poněkolikáté 
prvenství. V prvním kole porazila 
2:0 Báru Klimovičovou (Kagawa 
Kai Olomouc), v nejvíce napjatém 
zápase ženského turnaje - semifi-
nále 2:0 talentovanou Pavlu Ště-
pánovou (Nozomi dojo HK) a ve 
finále porazila 2:0 i Elišku Vytlači-
lovou (Kacubó Praha) letos nomi-
novanou na MS v Tokiu, Jana tak 
nenechala nikoho na pochybách  
o svém kralování a již počtvrté used-
la na pomyslný trůn kendó v ČR!
V kategorii open/smíšená se Jind-
řich Ziegelheim probojoval do se-
mifinále, ve kterém odstoupil před 
semifinálovým zápasem s pozděj-
ším vítězem Janem Cílkem (SDM 
Praha) a tím skončil na 3. místě, 
Janě Ziegelheimové se ve smíšené 
kategorii opět povedlo prosadit se 
mezi muži a po semifinálové pro-
hře s Pavlem Štěpánem (Nozomi 
dojo HK) obsadila podruhé v řadě 
3. místo. Je jedinou ženou, které se 
v historii MČR kendó podařilo se 
umístit na medailové pozici MČR 
a to již podruhé!
V kategorii týmy jsme postavili 
tým tak, aby naši junioři získa-
li zkušenosti z nejvyšší soutěže  
v ČR, letos 14ti letí Martin Dunka 

a Jan Fizek se mohou od nového 
roku zúčastňovat turnajů národ-
ního poháru a jedním z cílů jejich 
výcviku kendó je i nominace na 
příští MČR. Všichni členové na-
šeho týmu se k turnaji postavili 
zodpovědně a se zápalem, všich-
ni byli užiteční a svým výkonem 
přispěli k celkovému výkonu 
týmu, povedlo se nám probojovat, 
v těžkých a do poslední chvíle 
nerozhodnutých zápasech, až do 
semifinále, kde jsme po vyrova-
ném souboji podlehli „papírově 
silnějšímu“ týmu Nozomi dojo A. 
Při našem prvním startu na MČR 
5ti členných týmů tak náš klub 
obsadil krásné 3.místo. Jana Fizka 
navíc ocenili rozhodčí cenou Best 
Fighting Spirit!
Gratulujeme a přejeme další 
úspěšnou sezónu.

a domácí jsme do zakončení prak-
ticky nepustili. Věřím, že hráči 
tímto výsledkem poslali tu nej-
lepší pozvánku na další zápasy,“ 
ohodnotil utkání Petr Procházka, 
prezident FK Bílina. 
V prvním jarním domácím zápa-
se se 21. března utkala Bílina s 
Proboštovem. Hostující Proboš-
tov toužil po prvních bodech, 
domácí naopak chtěli potvrdit 
vítězství z prvního jarního kola v 
Kadani. Bílinští byli jednoznač-
ně lepší a za výhru 4:1 brali za-
slouženě všechny body.
 
Kadaň – Bílina 0:2 (0:2) 
Branky: Záhradský/pk/, Vlasák 
Sestava Bíliny: Vondráček - Žemba, Karel, 
Pavlíček, Mergl – Záhradský, Augusta  
(80. Hubáček), Vlasák, Levý (89. Rokos) 
– Katrenič (76. Bečvařík), Kotěšovský (88. 
Procházka) 
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