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● Dealera zadržela zásahovka ● Navrhněte dobrovolníka na cenu Křesadlo ● Jednání o prolomení těžebních limitů ●
● Aktuality z Bílinské kyselky ● Kendó seminář v Bílině ● Vícebojaři úspěšně zahájili halovou sezonu ●

Bílinská brankářka Zechovská na MS v USA
Český tým žen do 18 let na světovém šampionátu v americkém 
Buffalu na vysněné bronzové medaile dosáhnout nedokázal,  
v posledním souboji podlehl Rusku 1:5. Důležitou součástí týmu 
byla i odchovankyně bílinského ledního hokeje, brankářka Ka-
teřina Zechovská. Ta hájila českou branku proti nejsilnějším 
soupeřům, jak z Kanady, tak i USA. Nasbírala tak další zkuše-
nosti, které se jí budou hodit v její slibné kariéře.

Když se Katko ohlédnete za šam-
pionátem, je 4. místo ČR uspoko-
jivé, nebo v mužstvo převládalo 
velké zklamání po prohře s Rus-
kem v souboji o bronz?
Pro mužstvo je to určitě zkla-
mání. Chtěly jsme přivézt 

bronz, takže nás to velmi 
mrzí. Zase na druhou stra-
nu čtvrté na světě a druhé  
v Evropě je dobrý výsledek, 
takže se na druhou stranu ne-
máme za co stydět.

Pokračování na straně 11.

Opakované hlasování snad konečně 
rozhodně o blízké budoucnosti Bíliny

Již zítra, v sobotu 31. ledna od 7:00 do 22:00 hodin, proběhne opakované volební hlasování pro kandidáty do zastupitelstva města 
Bíliny. Kdo usedne do čela města na příští čtyřleté volební období? Jaké změny to s sebou přinese? Tyto a mnohé další dotazy si nyní 
klade asi velká část občanů Bíliny. O složení zastupitelstva přitom rozhodují právě občané a to tím, že přijdou volit. Komunální volby 
se většinou také proto vyznačují výrazně větší volební častí, než je tomu při volbách krajských, senátních apod. 

V Bílině probíhá opakované hla-
sování kvůli manipulacím s hlasy 
při řádných volbách. Soud uznal 
stížnosti několika politických 
subjektů, výsledky zneplatnil  
a ministr vnitra pak vyhlásil opa-
kování hlasování v celém městě. 
Podobně je na tom v Ústeckém 
kraji ještě Chomutov. Zde se však 
i před opakovaným hlasováním 
opět objevil problém s kupčením 
s hlasy. Server idnes.cz přinesl 
informaci, že určitá skupina lidí 
si na tomto postavila svůj obchod  
a naopak nabízí politickým subjek-
tům, že jim za určitý obnos seže-
ne desítky až stovky hlasů. Opa-
kovaná hlasování v Chomutově  
i v Bílině proto opět pečlivě sledu-
jí protikorupční aktivisté ve snaze 
případné manipulace odhalit. 
Od října v Blině trvá určité pře-
klenovací období, kdy nezasedá 
zastupitelstvo města a pouze ně-

které jeho pravomoci převzala 
rada města. V tomto období však 
není možné přijímat žádná zásad-
ní rozhodnutí, není možné nic plá-
novat, protože Bílina hospodaří  
v rozpočtovém provizoriu. Oroz-
počtu a plánech do dalších let již 
budou rozhodovat nově zvolení 
radní a zastupitelé.

U opakovaného hlasování je před-
pokladem, že volit přijde méně 
lidí, než v říjnu. Tehdy se do vo-
lebních místností dostavilo více 
než 43 % voličů. Ti svými hlasy 
upřednostnili 6 politických sub-
jektů, kterým dali možnost man-
dátů v zastupitelstvu města. Jak to 
v říjnu dopadlo, se můžete podí-

vat na grafu níže. Obhájí všichni 
své mandáty? Budou mít političtí 
nováčci stejný úspěch jako v říj-
nu? Dostane se do zastupitelstva 
díky opakovanému hlasování 
ještě nějaká další strana? Na tyto  
a další otázky dají odpověď až vý-
sledky hlasování. Ty však můžete 
svými hlasy ovlivnit, proto pojďte 
k volbám.

POZOR!
Volební okrsky č. 11 a 13 
mají volební místnost v bu-
dově školy Za Chlumem, 
nikoliv v KD Fontána. 
Čtenářům se jako vedoucí 
redakce tímto velice omlou-
vám za špatnou infotabulku 
s volebními místnostmi.

Mandáty v Zastupitelstvu města Bíliny
volby 10/2014
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Bílinský zpravodaj



Z deníku Policie ČR

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

Výsledky čtvrteční DBA
Špatný technický stav vozidel  
a nezapnuté bezpečnostní pásy, to 
byly nejčastější „prohřešky“. 
Včera proběhla na Teplicku do-
pravně bezpečnostní akce za-
měřená na dodržování pravidel 
silničního provozu na komunika-
cích, především pak na používání 
bezpečnostních pásů, dodržování 
zákazu požívání alkoholu před jíz-
dou a během ní a dalších předpisů 
stanovených platnou legislativou.
V průběhu akce policisté zkontro-
lovali 141 vozidel a zjistili 54 pří-
padů porušení platné legislativy. 
Tři řidiči přišlápli plynový pedál 
víc, než bylo vhodné a překročili 
nejvyšší povolenou rychlost, se-
dmnáct zastavených vozidel ne-
odpovídalo zákonem předepsané-
mu technickému stavu a dvanáct 
osob nebylo za jízdy připoutáno 
bezpečnostním pásem. Pozitivní 
zprávou je, že u žádného z řidičů 
nebyla pozitivní zkouška na alko-
hol ani jiné návykové látky. Poli-
cisté přestupcům udělili blokové 
pokuty v celkové výši 11 800 ko-
run, dva případy bude ve správ-
ním řízení řešit příslušný úřad.

Tankoval a neplatil
Tak dlouho se chodí se džbánem 
pro vodu, až se ucho utrhne. Toto 
přísloví padne jako ulité na případ 
19letého mladíka, který na benzí-
nových čerpacích stanicích tanko-
val pohonné hmoty a ujížděl, aniž 
by zaplatil.
Policisté evidují pět takových pří-
padů, kterých se dopustil v okrese 
Teplice. V průběhu prosince na 
různých benzínových čerpacích 
stanicích natankoval do svého 
auta benzín v celkové hodnotě 
téměř šest tisíc korun, placením 
se však nezatěžoval. Policisté 
nakonec totožnost muže zjistili, 
jednotlivé škody sečetli a jeho 
jednání kvalifikovali jako přečin 
krádeže, ze kterého mu včera sdě-
lili podezření.
Vzhledem k tomu, že byl loni  
v říjnu odsouzen k podmíněnému 
trestu odnětí svobody, hrozí mu v 
případě odsouzení až tříletý trest 
odnětí svobody.

Měď je stále „v kurzu“
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který se v Hostomi-
cích vloupal na oplocený po-

zemek, ze kterého odcizil přes 
600 metrů měděného kabelu. 
Škoda byla vyčíslena na nece-
lých třicet tisíc korun, v případě 
dopadení hrozí pachateli trestní 
stíhání pro přečin krádeže a až 
dvouleté vězení.

Vykradené garáže
Věci za téměř 35 tisíc korun 
odcizil zatím neznámý pacha-
tel v Bílině. Zloděj se po ná-
silném překonání vrat vloupal 
do garáže, ze které odcizil pán-
ské jízdní kolo, sadu „litých“ 
disků s letními pneumatikami, 
elektrické ruční nářadí a další 
vybavení. Zřejmě při odnášení 
lupu poškodil lak uvnitř za-
parkovaného auta, náklady na 
opravu oznamovatel odhadl na 
devět tisíc korun. Policisté ve 
věci zahájili úkony trestního 
řízení pro přečiny krádeže a po-
škození cizí věci a po pachateli  
i ukradených věcech pátrají.
Garáž vykradl neznámý zloděj 
i v Duchcově, měl však méně 
štěstí než pachatel v Bílině, pro-
tože si odnesl pouze rybářské 
vybavení v hodnotě dva tisíce 

korun. Také tento případ poli-
cisté prověřují jako přečin krá-
deže, oběma pachatelům hrozí  
v případě dopadení až dva roky 
za mřížemi.

Úvěrové podvody
Ze spáchání úvěrového podvo-
du se bude zodpovídat 19letý 
mladík, který si vzal dvě půjčky, 
které ovšem nesplácí. V loňském 
roce uzavřel prostřednictvím 
prodejce elektroniky v Bílině 
úvěrovou smlouvu s limitem ve 
výši dvacet tisíc korun a z této 
částky ihned vyčerpal nákupem 
spotřebního zboží patnáct tisíc. 
Stanovené splátky ale nehra-
dí, navíc při uzavírání smlouvy  
o poskytnutí úvěru uvedl ne-
pravdivé údaje o zaměstnavateli 
a výši příjmu. Když viděl, že mu 
„fígl“ vyšel, zažádal u jiné spo-
lečnosti o další úvěr, tentokrát 
ve výši téměř pět tisíc korun. 
Ani v tomto případě však půjčku 
nesplácí a stejně jako v prvním 
případě při uzavírání smlouvy 
lhal. V případě odsouzení hrozí 
obviněnému mladíkovi až dvou-
letý trest odnětí svobody.

Dealera zadržela zásahovkaInformace  
o odchycených 
psech a kočkách V pondělí jsme informova-

li o obvinění dvou dealerů, 
kteří prodávali pervitin  
v Dubí. Kriminalistům z tep-
lického TOXI týmu se však 
podařil i další pěkný „úlo-
vek velké ryby“, do vazební 
věznice poslali 41letého ci-
zince z bývalé členské země 
Sovětského svazu.

Minulý týden muže podezřelého 
z prodeje drog zadrželi policis-
té ze zásahové jednotky přímo  
v osobním autě, ve kterém pro-
jížděl Bílinou. Je důvodně po-
dezřelý, že v posledním roce zá-
soboval pervitinem osoby z řad 
narkomanů i další dealery, kteří 
drogy dále prodávali. Krimina-
listé zadokumentovali stovky 
případů, kdy pervitin na Teplicku 
prodával, celkem za více jak rok 
prodal množství drog, které má 
na černém trhu hodnotu téměř 
půl milionu korun. Dalších deset 
gramů pervitinu u něj kriminalis-
té zajistili v době zadržení.

Muž byl obviněn z trestných činů 
nedovolené výroby a jiného na-
kládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a s jedy a také 
maření výkonu úředního roz-
hodnutí a vykázání. Už dva roky 
totiž pobývá na území České re-
publiky, ačkoliv byl v roce 2013 
pravomocně odsouzen k trestu 
vyhoštění z území naší republiky 

a to po dobu tří let. Na soud bude 
obviněný čekat ve vazební vězni-
ci, v případě odsouzení mu hrozí 
až deset let za mřížemi.
Ve vozidle zadržela zásahová 
jednotka i dalšího 40letého dea-
lera, kterého obviněný zásoboval 
pervitinem, jeho trestnou činnost 
prověřují kolegové z chomutov-
ské kriminálky.

Městská policie Bílina 
umisťuje odchycené psy 
a kočky do Útulku Jimlín. 
Na webu útlku najdete 
aktuální fotografie psů  
a koček včetně informací 
kdy a kde byli odchyceni.

Útulek Jimlín  
Jaroslav a David Kubalíkovi,  
Jimlín 147, Louny1, 440 01
Tel: 604 451 258 
(8:00 – 18:00 hod.) - neposílat sms!
e-mail: utulek.jimlin@centrum.cz
Skype: utulek-jimlin 
(pracovní dny 8:00 – 14:00 hod.)
ICQ: 357 066 249 
(pracovní dny 8:00 – 14:00 hod.)
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Ministr Jan Mládek jednal o prolomení těžebních 
limitů s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem

Jak správně třídit odpad Znáte v Bílině nějakého 
dobrovolníka? Navrhněte 
ho na cenu Křesadlo

Vážení občané Bíliny, 
chtěla bych vás seznámit se změnami, které platí od 1. ledna 
2015 v oblasti životního prostředí.

Správně roztřídit komunál-
ní odpad podle své materiální 
podstaty, to již občané Bíliny 
znají. Sběr odpadu probíhá ve 
speciálních kontejnerech ba-
revně označených (plast – žlu-
tý, papír – modrý, sklo – zelený, 
bio – hnědý). Před více než 10-ti 
lety jsme se jako jedno z prv-
ních měst zapojili do pilotního 
projektu na vytřídění biologicky 
rozložitelných odpadů. V sou-
časné době je do sběru bioodpa-
du zapojeno zhruba 70 % občanů 
Bíliny.

Od 1. ledna 2015 navíc začala pla-
tit novela zákona o odpadech, kdy 
obce budou muset nejen vytřídit 
bioodpad, ale navíc také kovy.  
V průběhu roku 2015 dojde k roz-
šíření compostainerů na bioodpad 
(hnědé nádoby) do všech domác-
ností. Možnost odložit a roztřídit ko-
vový odpad (kovy, plechovky, víčka, 
konzervy, aj.) můžete na sběrném 
dvoře v kasárnách.
Děkujeme všem občanům Bíliny 
za pochopení a správný přístup  
k ochraně životního prostředí.

Ing. Olga Roučková

Bílina obhajuje druhé místo
České obce a města budou letos už po sedmnácté soutěžit o cenu 
Zlatý erb pro nejlepší webové stránky. Cílem tradičního klání je 
podpořit rozvoj internetových služeb ve městech a obcích. 

Soutěž má opět krajská kola  
a navazující celostátní. Soutěží 
se ve třech kategoriích, o nejlepší 
webové stránky města, nejlepší 
webové stránky obce a nejlepší 
elektronickou službu. Loňským 

vítězem se mezi městy v Ústec-
kém kraji stal Most, Bílina obsa-
dila stříbrnou pozici. ¨Podpořit 
webové stránky Bíliny můžete 
i v letošním roce. Děkujeme za 
podporu. 

Do konce ledna mohou lidé posílat příběhy svých známých z Bí-
linska, kteří dobrovolně pomáhají druhým, a nominovat je tak 
na cenu Křesadlo 2014. 

Dobrovolnické centrum v Ústí 
nad Labem na základě zaslaných 
návrhů vyznamená šest dobrovol-
níků z Ústeckého kraje, kteří se 
rozhodli věnovat svůj čas a energii 
potřebným. V pořadí třináctou cenu 
Křesadlo mohou získat jednotlivci  
i kolektivy z celého kraje. „Smyslem 
naší iniciativy je poděkovat, ocenit 
dobrovolníky a šířit myšlenku dob-
rovolnictví do povědomí široké ve-

řejnosti,“ vysvětlila Jiřina Gassero-
vá z Dobrovolnického centra.Cena 
je určena pro obyčejné lidi, kteří 
dělají neobyčejné věci. Slavnost-
ní předání Křesadel se uskuteční  
19. března v Ústí nad Labem. Zášti-
tu nad akcí opět převzalo Informač-
ní centrum OSN v Praze.
Tipy lze posílat pomocí for-
muláře na webových stránkách  
www.dcul.cz už jen do 31. ledna.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se ve čtvrtek 15. ledna 2015 v Ústí nad Labem setkal s hejtmanem Ústeckého kraje Oldři-
chem Bubeníčkem. Hlavním tématem jejich rozhovoru bylo prolomení limitů těžby na dole Bílina a dole ČSA.

Ministr Jan Mládek navštívil 
Ústecký kraj v týdnu již podru-
hé. V úterý jednal s vedením  
a odboráři Severočeských dolů v 
Chomutově a v Mostě se setkal 
s primátorem mostu Janem Pa-
paregou, starostou Mariánských 
Radčic Jaroslavem Sikorou, sta-
rostou Braňan Petrem Škantou a 
starostou města Bíliny Josefem 
Horáčkem. To jsou obce, k nimž 
by se hrana těžební jámy dolu 
Bílina po případném prolomení 
limitů přiblížila nejvíce. V pří-
padě prolomení limitů na dole 
Bílina by ale nedošlo k žádné-
mu bourání lidských sídel. Mi-
nistr Jan Mládek v úterý navští-
vil dotčené obce a seznámil se  
i s těžební činností přímo v tě-
žební jámě dolu Bílina.
„Hovořil jsem se starosty 
všech dotčených obcí i s pri-

mátorem Mostu Janem Papare-
gou, s představiteli Severočes-
kých dolů i s odboráři, a jsem 
rád, že s případným prolomením 
limitů na dole Bílina panuje vše-
obecný souhlas. Budu ale o jed-
notlivých variantách možného 
prolomení limitů na Bílině a dole 
ČSA jednat se všemi zaintereso-
vanými stranami i s tripartitou“, 
uvedl ministr Jan Mládek.
Proto se setkal také s hejtmanem 
Ústeckého kraje Oldřichem Bube-
níčkem. Případné prolomení limi-
tů se totiž vedle dolu Bílina týká 
i dolu ČSA společnosti Severní 
energetická. Tady by se případné 
prolomení limitů dotklo i lidských 
sídel, přesněji jižního okraje Hor-
ního Jiřetína, nebo v případě vel-
kého prolomení prakticky celého 
Horního Jiřetína a osady Černice.
 „Velmi oceňuji osobní návštěvu 

pana ministra, při které mě sezná-
mil s výsledky jednání v Bílině  
a v Mostě, kde byl před několika 
dny. Současně jsme se domluvili, 
že navštíví Ústecký kraj znovu 
v únoru a to konkrétně zasedá-
ní krajského zastupitelstva, aby  
s aktuálními informacemi sezná-
mil i zastupitele,“ uvedl po jed-
nání hejtman Oldřich Bubeníček.
„Pro mne je velmi důležité znát 
názory všech a diskutovat o nich. 
Proto jsem požádal o jednání  
i pana hejtmana Oldřicha Bube-
níčka, s nímž jsem v uplynulém 
roce o limitech již diskutoval. 
Jsem potěšen, že se jako předsta-
vitelé státu a regionální samosprá-
vy v základních postojích k jed-
notlivým variantám budoucnosti 
těžebních limitů v zásadě shodu-
jeme,“ dodal ministr Mládek. 
Na začátku února bude o limitech 

jednat ministr Jan Mládek se 
členy Rady hospodářské a soci-
ální dohody ČR, v dalších týd-
nech pak se zástupci Litvínova a 
Horního Jiřetína, s těžaři, odbo-
ráři těžařských firem i představi-
teli ekologických iniciativ. 

Zdroj: Ministerstvo průmys-
lu a obchodu, Krajský úřad 

Ústeckého kraje
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Důležitá telefonní čísla 18. ročník recitační soutěže 
Bořeňská čarodějnice 2015

Balneologie a její význam ve 21. století

●  Městská policie Bílina ...........................................417 810 999
●  Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina ............417 777 111
●  Městský úřad Bílina – ústředna .............................417 810 811
●  Knihovna Bílina – půjčovna ..................................417 823 224
●  Infocentrum pod věží .............................................417 810 985

Obecná tel. čísla
  Jednotné evropské číslo tísňového volání ...........................112
  Policie ....................................................................................58
  Hasiči ...................................................................................150
  Záchranná služba .................................................................155

18. ročník recitační soutěže Bořeňská čarodějnice 2015 
proběhne v Městském divadle v Bílině 5. února 2015. 

Populární soutěž v recitaci 
pro žáky mateřských, základ-
ních a středních škol v Bílině 
a přilehlém okolí začne v 8:30 
hodin. Přihlášky k soutěži 
jsou k dispozici v Informač-
ním centru v Bílině.

Balneologie je doplňující léčebná metoda založená na léčba pří-
rodními léčivými zdroji. Mezi přírodní léčivé zdroje patří přede-
vším léčivé vody. Označení léčivá voda může ale mít pouze ta-
kový zdroj, u kterého byly léčební prostředky klinicky ověřeny  
a jsou známy dlouhodobé pozitivní zkušenosti s jeho užitím. Zdro-
je těchto léčivých vod jsou svým složením vždy jedinečnné a tím 
i nenahraditelné. Z tohoto pohledu reprezentuje Bílinská kyselka 
vinikajícím způsobem alkalické léčivé zdroj s mnoha pozitivními 
účinky na zažívání a urologické procesy, Zaječická zase viniká  
v pozitivním vlivu na podporu zažívání a vyměšování, ideální při 
zácpě či při chronické ochablosti střev.

Léčivé minerální vody se od vod 
prostých odlišují některými z uve-
dených vlastností:
Stupněm mineralizace, chemic-
kým složením, proplyněním pří-
rodním oxidem uhličitým, hod-
notou pH. Specifikem je rovněž 
nepřítomnost škodlivých látek, 
kterými jsou často zasaženy pros-
té podzemní vody. Hlavní význam 
má koncetrace a vzájemné pomě-
ry hlavních iontů, které ovlivňují 
reakci moči a mají žádané farma-

koterapeutické účinky, především 
navození zvýšené diurézy. Jedná 
se především o obsahy hydro-
genouhličitanu, sodíku, vápníku  
a hočíku a jeich vzájemné pomě-
ry. Důležitá je rovněž vazba ka-
tiontů na hydrogenkarbonátové 

anionty. Alkalické pH vody upra-
vuje pH moči u urolitiázy, hočík 
má svůj význam například v léčbě 
kalciové urolitiázy.
Vzhledem k tomu, že u chronic-
kých choro je navozování zvšené 
diurézy trvalou potřebou pacien-

tů, je mimořádně aktuální otázka 
dlouhodobého podávání těchto 
vod. To lze realizovat po ukon-
čení lázeňské léčby užíváním 
balených vod v domácí pitné 
kúře.
Základním lázeňským vy-
užitím léčivých vod jsou 
pitné kůry, používané pře-
devším u gastroenterolo-
gických a urologických 
onemocněních. Využívání 
léčivých minerálních vod 
má kromě terapeutických 
účinků také preventivní 
význam, pitná léčba se po-
hybuje na pomezí farmako-
terapie a dietní léčby. Účin-
ky pitné kůry se projevují 
nejlépe v delším časovém 

horizontu, vyjímku tvoří Zaje-
čická hořká voda s rychlým pro-
jímavým účinkem. V současnosti 
farmakoterapie umělými léčivy 
zcela převažuje, proto jsou tyto 
léčivé vody čistě přírodního cha-
rakteru unikátními náhražkami 
léků. S tím, že jejich účinky jsou 
ověřeny klinicky ale i empiricky.

Zdroj: www.bilinskakyselka.cz
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Chcete bezbariérovou 
školu nebo novou alej? 
Granty Nadace ČEZ jsou 
otevřeny!

Geoportál pomáhá stovkám tisíc uživatelů, může pomoci i Bíliňanům

Městské divadlo - Předplatné 2015
Vážení divadelní přátelé,
pro nadcházející jarní sezonu 1. 1. 2015 – 19. 5. 2015 jsme pro 
Vás připravili DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ do Městského di-
vadla v Bílině. Divadelní představení budou odehrána od ledna 
do května 2015. Všechny uvedené hry jsou zařazeny do divadel-
ního předplatného, které Vám umožňuje navštívit tato předsta-
vení s cca 20% slevou oproti vstupnému. Věříme, že každý z Vás 
si v naší nabídce najde to své a po návštěvě bílinského divadla 
budete mít pocit příjemně strávených chvil.
Toto vše Vám přeje a na pravidelná setkávání s Vámi v bí-
linském Městském divadle se těší ředitelka Halka Žáčková  
a kolektiv Kulturního centra Kaskáda Bílina.

Místa v divadelním sále jsou 
rozdělena do čtyř cenových 
pásem:
●  I. pásmo - přízemí, 1. řada 

balkon
●  II. pásmo - 2. – 4. řada balkon
●  III. pásmo - 5. – 6. řada balkon
●  IV. pásmo - 7. – 8. řada balkon
Předplatné:
●  I. pásmo - 1050,- Kč
●  II. pásmo - 890,- Kč
●  III. pásmo - 720,- Kč
●  IV. pásmo - 560,- Kč
Výhody předplatného: 
  výrazná sleva oproti cenám 

vstupenek ve volném prodeji
  zajištění stálého místa v hle-

dišti divadla
  abonentka je přenosná, můžete 

ji komukoli půjčit či darovat
  šetří Váš čas a zbavuje staros-

tí s obstaráváním vstupenek
  měsíční kulturní program za-

sílán na e-mail
Prodej Abonmá od 5. 1. 2015
Rezervace Abonmá od 5. 12. 
2014 v Informačním centru 
Bílina

  pondělí – čtvrtek  
8:00 – 12:00 hodin, 
12:30 – 17:00 hodin

  pátek 8:00 – 12:00 hodin, 
12:30  – 15:00 hodin,

tel: (+420) 417 810 985,  
775 601 264
info@kckaskada.cz
www.kckaskada.cz
Městské Divadlo Bílina
Žižkovo náměstí 57/1
418 01 Bílina

Čtvrtek 15. leden od 19:00 hodin
●  Z LOUŽE POD OKAP
Úterý 3. únor od 19.00 hodin
●  DO LOŽNICE VSTUPUJ-

TE JEDNOTLIVĚ
Úterý 10. březen od 19:00 hodin
●  S NEBO BEZ ?
Úterý 14. duben od 19:00 hodin
●  POLICEJNÍ PREZIDENT, 

ANEB INSPEKTOR 
SMITH ZASAHUJE

Úterý 19. květen od 19:00 hodin
●  KŠANDA
Upozornění: změna programu 
vyhrazena

Téměř 600 tisíc uživatelů využilo dosud webovou službu Geoportál Skupiny ČEZ. Zákazníci, projektanti i samosprávy oceňují přede-
vším rychlost a pohodlí s jakou jsou schopni získat potřebné informace a data o existenci sítí. Drtivá většina volí formu elektronické 
komunikace. Webovou aplikaci naleznou všichni zájemci na http://geoportal.cez.cz

„V roce 2015 chystáme další no-
vinku, a to rozšíření datového for-
mátu, který bude znamenat nový 
standard vzájemné komunikace 
s dodavateli projektových doku-

mentací a dokumentací skutečné-
ho provedení staveb,“ vysvětluje 
Zbyněk Businský, vedoucí odboru 
Správa dat o síti společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. „Tento komuni-
kační kanál bude dalším rozšíře-
ním Geoportálu a umožní kromě 
zrychlení komunikace s dodavateli 
i poloautomatizaci kontrol doku-
mentace a tím i zrychlení zapra-
cování staveb do technického in-
formačního systému. V konečném 
důsledku zrychlí proces připojení 
zákazníků ČEZ Distribuce k distri-
buční síti,“ dodává Businský.
Naši zákazníci mají i požadavky 
na další rozšíření služeb, například 
na prodloužení doby vydaných či 

vydávaných sdělení. Z důvodů 
udržení aktuálních dat a zachování 
bezpečného provozu distribučních 
sítí nelze však těmto požadavkům 
vyhovět. Zájem o naše data doklá-
dá i nový nešvar zneužívání našich 
dat. Zaznamenali jsme případy, 
kdy se objevila data „autorizova-
ná“ naší společností, avšak bez 
našeho vědomí a souhlasu a tím  
i dokonce bez garance jejich 
správnosti a aktuálnosti. Tomuto 
zneužívání našich dat budeme čelit 
systémovými, technickými i práv-
ními prostředky.
Webová aplikace na adrese http://
geoportal.cez.cz umožňuje zákaz-
níkům získat snadno a rychle pří-

stup k datům společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., a ČEZ ICT Services, 
a. s. využitelným především pro:
●  Sdělení o existenci sítí
●  Dokumentace sítí pro potřeby 

projektantů investičních akcí
●  Data o poloze technické in-

frastruktury pro pořizovatele 
územně analytických podkladů

Aplikace je k dispozici zdarma  
a umožňuje mj. i sledování stavu 
vyřízení zadané žádosti. Základní 
informace o zahájení zpracování 
žádosti a možnosti odebrání vý-
stupu obdrží klient e-mailem.

Soňa Holingerová, 
mluvčí Skupiny ČEZ 

pro severní Čechy

Nadace ČEZ přijímá žádosti  
v obou grantových řízeních do 
13. února. Jednoduché formuláře 
se vyplňují přímo na webu www.
nadacecez.cz. O výsledcích bude-
me všechny uchazeče informovat 
nejpozději do konce března. Školy 
a obce se tak dozví výsledek včas, 
aby vše stihly postavit či vysadit 
ještě letos,“ říká Michaela Žem-
ličková, místopředsedkyně správ-

ní rady a ředitelka Nadace ČEZ. 
Každá škola či obec může v gran-
tových řízeních Oranžové schody 
a Oranžové stromy podat pouze 
jednu žádost o nadační příspěvek 
za rok. Datum, respektive pořadí 
zaslání žádosti rozhodování dárce 
neovlivní. Stejně jako v loňském 
roce zapojí Nadace do rozhodová-
ní o obdarovaných i své patrony  
z řad známých osobností.

Děčín, 12. 1. 2015 - Také letos mají základní a střední školy 
možnost získat peníze na odstranění bariér, obce a města pak 
na sázení či obnovu alejí a stromořadí. Zájemci o podporu 
Nadace ČEZ mohou až do poloviny února žádat o příspěvky  
z grantových řízení Oranžové schody a Stromy. Stačí vyplnit 
jednoduchý formulář na www.nadacecez.cz , finanční spolu-
účast žadatele není nutná. Celkem už s podporou Nadace ČEZ 
vzniklo nových 149 alejí a 37 bezbariérových úprav škol.
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Projekt „Tam a zpátky za zvířátky“
Projekt probíhá v zimním období a je rozdělen do čtyř etap 
– návštěva myslivny I. a II. stupeň, přikrmování zvěře a pre-
zentace ve škole.

Úžasné projektové dopoledne 
„Tam a zpátky za zvířátky“ zaži-
li s myslivcem dne 23. října 2014 
žáci I. stupně (III. C, IV. a V. třídy) 
Základní školy praktické v Bílině. 
Společně navštívili myslivnu bí-
linského Mysliveckého sdružení 
BOŘEŇ, zde si prohlédli trofeje 
ulovených zvířat a seznámili se s 
činností myslivce, proč a kdo si 
po lovu zdobí klobouk a rozdíly 
posedů. Poté se vydali do reví-
ru, kde je čekala ukázka střelby  
z brokovnice a krmení zvěře. Žáci 
přinesli pro zvěř suché pečivo  
a kaštany, myslivec připravil obilí. 
Po cestě se jim podařilo zvednout 
bažanta. Společně naplnili zásyp  
a zpestřili jídelníček i vysoké zvěři.
Při zpáteční cestě si potěžkali 
nenabitou brokovnici, seznámili 

se s loveckými psy a nakonec si 
prohlédli právě ulovenou kachnu.
Neopakovatelné zážitky v podobě 
střelby a nošení zbraně nebo zved-
nutí bažanta si budou ještě dlouho 
pamatovat. Pro některé žáky bylo 
velkým překvapením jen zjiště-
ní, že myslivec opravdu existuje  
a není to jen pohádková postava. Už 
teď se žáci těší na další návštěvu.
Dne 11. 12. 2014 žáci II. stupně 
naší školy (třídy VI.,VII. a IX.C) 
navštívili zdejší myslivecké sdru-
žení. Nejdříve byli v myslivně, 
kde jim byli představeny jednot-
livé trofeje, o každém exponátu 
nám něco pan myslivec pověděl. 
Poté sami žáci ukázali, co si zapa-
matovali z přednášky a následně 
jsme vyrazili do terénu. Nejdříve 
jsme nesli zásyp do krmelce pro 

Aktuality z Bílinské kyselky

zvěř, pak pro ptactvo a zároveň 
si procvičili znalosti z přírodo-
pisu. A jako bonus si p. učitelky 
vyzkoušely střelbu z brokovnice. 
Povídání od myslivce p. Edel-
manna nás všechny zaujalo a tím-

to bychom mu chtěli poděkovat 
za ochotu. Žáci pilně sbírají suché 
pečivo a těší se na další návštěvu. 
Jsme rádi, že můžeme udělat něco 
pěkného pro dobrou věc.

Mgr. Hana Bendová

Stáčírna minerálních vod Bílinské kyselky a Zaječické hořké vody prochází rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací závodu. Na 
tradiční významný český podnik může být Bílina pyšná, protože zvedá renomé města ve světě. Přinášíme několik aktualit z webu 
www.bilinskakyselka.cz.

Změna spotřebitelských 
obalů Zaječická hořká voda
Změna spotřebitelských oba-
lů „Zaječická hořká voda“ 
od roku 2015 Počátkem roku 
2015 mění výrobce BOHE-
MIA HEALING MINERAL 
WATERS CZ a.s. spotřebitel-
ský obal produktu „Zaječická 
hořká voda“ z PET 1L ko-
baltově modré barvy na PET 
500 ml přibližně PANTONE 
215. Lahve jsou od roku 2015 
opatřeny ochranným znakem, 
erbem bílinských Lobkowiczů 
vyraženým do materiálu lahve, 
eliptickým dekorem a víčkem 
ze zlatého plastu s potiskem 
„Genuine BILINER.EU“.

Zásobení trhu Zaječickou 
hořkou vodou 
Rádi bychom oznámili, že neustále 
navyšujeme výrobu Zaječické hoř-
ké. Kapacita přírodních zdrojů byla 
posledních několik týdnů zcela vy-
prodána díky neustále rostoucí po-
ptávce po tomto přírodním léčivém 
zdroji. Nový moderní závod stáčír-
ny je již v provozu a tak doufáme, 
že navýšená výroba uspokojí po-
ptávku a dostane se tak na každého.

Produkce Bílinské kyselky 
dosahuje rekordních 
hodnot 
Vzhledem k neustále se roz-
šiřující poptávce po výtěžku  
z přírodního léčivého zdroje 
Bílinská kyselka a vzhedem ke 
kapacitním možnostem nového 
závodu stáčírny dosahuje v po-
sledních dnech výroba rekord-
ních hodnot. Velká poptávka je 
po sortimentu 500ml lahví, kte-
ré jsou pro mnoho zákazníků 
praktičtější. Děkujeme všem za 
podporu a za přízeň v minulém 
roce a doufáme, že jí zachovají 
i v roce 2015.
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Tajemství vánočního příběhu a festival Pozdravení tří králů

Poděkování Městské policii v Bílině

Dne 9. 1. 2015 v sále Městského divadla v Bílině uspořádal pro 
nižší stupně všech bílinských ZŠ nově fungující Literárně-drama-
tický obor ZUŠ Gustava Waltera ve spolupráci s Divadlem „HAD 
v Cirkuse“ divadelní představení nazvané „ TAJEMSTVÍ VÁ-
NOČNÍHO PŘÍBĚHU“ autora Zdeňka Turka. 

Představení bylo pořádáno v rámci 
Festivalu „Pozdravení tří králů“ - 
který každoročně realizuje Divadlo 
HAD v Cirkuse a který „má nést 
myšlenku POSLEDNÍHO OHLÉD-
NUTÍ ZA VÁNOCEMI - jejich pra-
vým smyslem a posláním a zamyš-
lením se, zda je tento smysl skutečně 
naplňován /jakési zamávání třem 
králům../ a mohl by zakořenit v na-
šem regionu coby tradice - ve formě 
VÍKENDOVÉHO FESTIVALU  
- s pozitivním kulturně společen-
ským přínosem pro naše občany.“
K představení samotnému…
Hra vyprávěla příběh o putování 
malého PÉŤI za tajemstvím vá-
nočního příběhu.
Odehrávala se nejprve v současnos-
ti - na vánočním trhu. Posléze byl 
malý Péťa - hlavní hrdina hry - uve-
den starým mužem (Bezdomov-
cem) do hlubokého snu - ve kterém 
se později setkal se všemi známými 
vánočními postavami: pastýři, mu-
drci, římskými vojáky a nakonec  
i se samotným Ježíškem, Josefem 
a Marií, ale také s Andělem - který 
mu odhalil smysl onoho velkého ta-
jemství vánočního příběhu.
V závěru hry se pak Péťa opět 
probudil - aby kolem sebe zno-
vu spatřil šedivou realitu jednání 
dospělých lidí tak vzdáleného od 
představ vyprávění starého muže.
Jednotlivé obrazy byly živé, nepo-
strádající pohyb, komiku a grotes-
knost jednotlivých postav a leckdy 
až krutost jednání postav předsta-
vující osoby ze současného světa. 
I z toho důvodu a také proto, aby 
byl naplněn smysl a poslání naše-

ho festivalu - zazněla na konci hry 
píseň - která měla dětem znovu 
připomenout: kdo se před více než 
2000 lety v Betlémě vlastně naro-
dil a jak zní jeho pravé jméno.
Realizace divadelní hry měla být  
v prvé řadě ukázkou výsledků 
práce nově otevřeného LDO ZUŠ 
Gustava Waltera pod vedením uči-
tele Adama Šmejkala a zároveň ja-
kousi pozvánkou či nabídkou pro 
děti - zkusit začít tento obor v naší 
ZUŠ také studovat. Přihlásit se 
noví zájemci mohou kdykoli. 

Hlavním obsahem výuky kromě 
vynikajících možností praxe na 
profesionálních scénách je vysoce 
intenzivní průprava techniky mlu-
vy a české výslovnosti směřující 
zároveň ke vztahu dětí ke svému 
rodnému jazyku.
Dále pak výuka herectví /podle 
předního pedagoga Stanislavské-
ho/, základy jevištního pohybu 
/např. hudebně - rytmická pohybo-

vá průprava či základy pantomimy/  
a také hlasově - pěvecká průprava.
Nejbližším plánem Literárně-dra-
matického oboru ZUŠ Bílina opět 
ve spolupráci s Divadlem HAD  
v Cirkuse je zrealizovat v Měst-
ském divadle Bílina /tentokrát pro 
vyšší stupeň ZŠ/ další představení - 
a to v období Velikonoc. Tentokrát 
by se jednalo o významný projekt 
tzv. „PAŠIJOVÝCH HER“.
Tematika hry bude navazovat na 
obsah hry předešlé a kromě vý-
znamu možnosti osvěty historické 
nebude postrádat vysoký stupeň 
dramatiky a tudíž i možnost /ze 
strany diváka i aktérů hry/ účast-
nit se na jevišti - velkého herectví.
Nevyhýbat se v práci s dětmi  
i hlubším filosofickým a morál-
ním tématům, jakož i seznamo-
vání se s nemateriálním přesahem 
lidské existence, je pro Adama 
Šmejkala jeden z hlavních vý-
chovně-pedagogických principů. 
Možná že v době stále zásadněji 
se projevujících problémů s tole-
rancí rozdílných vyznání se bude 
tento princip ještě dost hodit.
Dalšími tématy, na kterých pan uči-
tel Adam Šmejkal začne hned od 

Dobrý den, chtěla bych vyjádřit veliké díky Městské policii v Bílině a také žákům ze 4. A. ZŠ Aléská v Bílině. Dne 20. 1. 2015 přišla 
má dcera Eva Šepsová ze školy s informací, že našli cestou ze školy u jednoho z paneláků tři injekční stříkačky. Zhodnotili jsme, že 
tuto situaci je nutné řešit – děti byly zvídavé a chodily „kontrolovat“, zda tam ty injekční stříkačky stále jsou. 

Vzhledem k tomu, že do 21. 1. 
2015 napadl sníh, nemohla jsem 
prověřit, zda je tato situace prav-
divá. Ovšem dnes 22. 1. 2015 
jsem odvážela dceru do školy  
a poté jsem šla místo prohledat, 
zda se nejedná o falešnou infor-
maci. Po pár minutách jsem na-
šla jednu z injekčních stříkaček  
a ihned volala Městskou policii  
v Bílině. Bylo mi řečeno, že hlíd-

ka ihned dorazí (dorazila cca za 
3 minuty). Vysvětlila jsem jim 
celou situaci a členové hlídky 
MP okamžitě injekční stříkačku 
odstranili. Sdělila jsem jim, že 
v blízkosti se nachází ještě dvě, 
které jsem bohužel nenašla. Mís-
to prohledali, ale nenašli je. Do-
mluvili jsme se, že až dcera půjde 
ze školy, zavolám jim a ona a její 
spolužáci jim je ukáží a odstraní 

je. Chci poděkovat, že oprav-
du dorazili během pár minut  
a tuto situaci vyřešili. Injekč-
ní stříkačky byly odstraněny 
a věřím, že v jakékoli situa-
ci bude i nadále MP vstřícná  
a ochotna pomoci.
Velice děkuji za ochotu a rych-
lou reakci na danou situaci, 
která nastala.

Eva Šepsová

nového pololetí s dětmi pracovat, 
jsou představení: Brouček, Červená 
Karkulka či Zoubková víla. 
Vznikl dokonce i nápad vytvo-
řit pro nějakou divadelní scénu 
/a možná, že by se do budoucna 
mohlo jednat zrovna o jeviště MD 
Bílina/ - představení ve formě Vel-
ké interaktivní kouzelnické show 
s divadelním příběhem - která 
by mohla být opět nabídnuta pro 
školy. Po stránce zaangažovanos-
ti aktérů do tohoto projektu by se 
však pravděpodobně jednalo spíše 
o možnost dětí z LDO vystoupit 
opět pod křídly spolupracujícího 
divadla „HAD v Cirkuse“, neboť 
by se v tomto případě mělo jednat 
o plně profesionální projekt pro  
2 herce a 1 kouzelníka.
Každopádně: milí kamarádi, bu-
doucí herci, divadelníci, hudeb-
níci a umělci. Máte-li zájem začít  
v LITERÁRNĚ-DRAMATIC-
KÉM OBORU ZUŠ Gustava 
Waltera studovat, můžete přijít 
kdykoli. Stačí se zeptat v ZUŠ. 
Budete srdečně vítáni !

Váš Adam Šmejkal
Pedagog LDO 

ZUŠ Gustava Waltera

Tři mudrcové.

Panenka Maria s Ježíškem.
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Kulturníservis
Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

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

31. 1. 2015 17:30 hodin
EXODUS:  
BOHOVÉ A KRÁLOVÉ – 3D
VB/USA/Španělsko/Drama/His-
torický/. České titulky.
Vstupné: 140,- Kč/142 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/
 

31. 1. 2015 od 20:00 hodin
HACKER – 2D
USA/Akční/Krimi/Mysteriózní/
Thriller/. České titulky.
Vstupné: 120,- Kč /112 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

1. 2. 2015 od 15:00 hodin
PADDIGTON – 2D
Velká Británie/Francie/Kanada/
Komedie/Rodinný/. České znění.
Vstupné: 120,- Kč/97 minut/
zvuk DD 5.1/MP/
 

6. 2. 2015 od 17:30 hodin
NEZLOMNÝ – 2D
USA/Životopisný/Drama/Akční/
Válečný/. České titulky.
Vstupné: 120,- Kč/138 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

6. 2. 2015 od 20:00 hodin 
BABOVŘESKY 3 – 2D
ČR/Komedie/. České znění.
Vstupné: 120,- Kč/103 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/
 

6. 2. 2015 od 22:00 hodin
E. A. POE:  
PODIVNÝ EXPERIMENT – 2D
USA/Thriller/. České titulky.
Vstupné: 110,- Kč/112 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/
 

7. 2. 2015 od 15:00 hodin 
SPONGEBOB VE FILMU: 
HOUBA NA SUCHU – 3D
USA/Animovaný/Komedie/. 
Český dabing.
Vstupné: 140,- Kč dospělí/120,- Kč 
děti/97 minut/
zvuk DD 5.1/MP/
 

7. 2. 2015 od 17:30 hodin 
JUPITER VYCHÁZÍ – 3D
USA/Sci-Fi/Akční/Dobrodružný/. 
České titulky.
Vstupné: 130,- Kč /128 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/
 

7. 2. 2015 od 20:00 hodin 
FOTOGRAF – 2D
ČR/Komedie/Drama/. 
České znění.
Vstupné: 110,- Kč/133 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

MěSTSKÉ DIVADLO
3. 2. úterý od 19:00 hodin
DO LOŽNICE VSTUPUJTE 

JEDNOTLIVě
Divadelní společnost HÁTA
Režie: Antonín Procházka

Vstupné: 300,- 260,- 220,- 180,- Kč

5. 2. čtvrtek od 8:30 hodin
18. ročník 

RECITAČNÍ SOUTěŽE 
BOŘEŇSKÁ ČARODěJNICE 

2015
Soutěž v recitaci MŠ,  
ZŠ a Středních škol.  

Vstup pouze pro účastníky. 
Přihlášky jsou k dispozici  

v Informačním centru.
 

KULTURNÍ DůM FONTÁNA 
 31. 1. sobota od 20:00 hodin 

NÁMOŘNICKÝ BÁL
Vstupné: 180,- Kč

7. 2. sobota od 20:00 hodin
PLES RYBÁŘI

8. 2. neděle od 15:00 hodin
POHÁDKOVÝ KARNEVAL

Dětský karneval s pohádkou 
O MLSNÉ PRINCEZNĚ 

Vstupné: 50,- Kč,  
děti do 3 let vstup zdarma.

Vstupenky ke koupi jen na místě!

13. 2. pátek od 20:00 hodin
21. REPREZENTAČNÍ PLES 

MěSTA BÍLINY
Večerem bude provázet 

taneční orchestr KOLÍNSKÝ 
BIG BAND - STAINLESS 

SWINGERS a skupina 
CONTO.

Hostem večera bude  
XINDL X s kapelou.

Vstupné: 250,- K
 

14. 2. sobota od 19:00 hodin
PLES AUTOŠKOLA JANA

Vstupné: 200,- Kč

21. 2. sobota od 20:00 hodin
PLES GYMNÁZIA BÍLINA

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
24. 2. 2015 od 17:30 hodin

POSTNÍ SYMFONIE
Koncert klasické hudby  

v obsazení trubka a varhany 
jsou prožitkem pro skutečné 
fajnšmekry mezi milovníky 

hudby. Posluchači se tak 
mohou seznámit s největším 

hudebním nástrojem v Bílině.
Vstupné: 80,- Kč

12. 2. 2015 od 17:30 hodin 
PADESÁT ODSTÍNů ŠEDI – 2D
USA/Drama/Romantický/. 
České titulky.
Vstupné: 130,- Kč/117 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/
 

13. 2. 2015 od 17:30 hodin 
HODINOVÝ MANŽEL – 2D
ČR/Komedie/. 
České znění.
Vstupné: 100,- Kč/100 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/ 

13. 2. 2015 od 20:00 hodin 
PADESÁT ODSTÍNů ŠEDI – 2D
USA/Drama/Romantický/. 
České titulky.
Vstupné: 130,- Kč/117 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/
 Vstupenky nejsou na místa!!!

13. 2. 2015 od 22:00 hodin
JUPITER VYCHÁZÍ – 3D
USA/Sci-Fi/Akční/Dobrodružný/. 
České titulky.
Vstupné: 130,- Kč /128 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/
 

14. 2. 2015 od 17:30 hodin 
KÓD ENIGMY – 2D
Velká Británie/USA/Životopisný/
Thriller/. 
České titulky.
Vstupné: 120,- Kč /114 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/
 

14. 2. 2015 od 20:00 hodin 
BABOVŘESKY 3 – 2D
ČR/Komedie/. 
České znění.
Vstupné: 120,- Kč/103 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/
 

15. 2. 2015 od 15:00 hodin 
VELKÁ ŠESTKA – 3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/. 
Český dabing.
Vstupné: 155,- Kč/ 135,- Kč děti do 
15 let/108 minut/
zvuk DD 5.1/MP/

20. 2. 2015 od 17:30 hodin
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA – 2D
VB/Akční/Krimi/Komedie/. 
České titulky.
Vstupné: 120,- Kč /129 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

20. 2. 2015 od 20:00 hodin
BABOVŘESKY 3 – 2D
ČR/Komedie/. České znění.
Vstupné: 100,- Kč/103 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

21. 2. 2015 od 17:30 hodin
PADESÁT ODSTÍNů ŠEDI – 2D
USA/Drama/Romantický/. 
České titulky.
Vstupné: 130,- Kč/117 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/
Vstupenky nejsou na místa!!!
 

21. 2. 2015 od 20:00 hodin
E. A. POE: 
PODIVNÝ EXPERIMENT – 2D
USA/Thriller/. České titulky.
Vstupné: 110,- Kč/112 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/
 

22. 2. 2015 od 15:00 hodin
SPONGEBOB VE FILMU: 
HOUBA NA SUCHU – 3D
USA/Animovaný/Komedie/. 
Český dabing.
Vstupné: 140,- Kč dospělí/120,- Kč 
děti/97 minut/
zvuk DD 5.1/MP/

26. 2. 2015 od 19:00 hodin
GHOUL – 3D
ČR/Thriller/. České titulky.
Vstupné: 130,- Kč/86 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

27. 2. 2015 od 17:30 hodin 
FOCUS – 2D
USA/Krimi/Komedie/Akční/Drama/. 
České titulky.
Vstupné: 130,- Kč/105 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/
 

27. 2. 2015 od 20:00 hodin 
KÓD ENIGMY – 2D
Velká Británie/USA/Životopisný/
Thriller/. České titulky.
Vstupné: 120,- Kč /114 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/
 

27. 2. 2015 od 22:00 hodin 
SLÍDIL – 2D
USA/Thriller/. České titulky.
Vstupné:100,- Kč /117 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

28. 2. 2015 od 17:30 hodin
NEZLOMNÝ – 2D
USA/Životopisný/Drama/Akční/
Válečný/. České titulky.
Vstupné: 120,- Kč/138 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

28. 2. 2015 od 20:00 hodin
BABOVŘESKY 3 – 2D
ČR/Komedie/. České znění.
Vstupné: 100,- Kč/103 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

www.kckaskada.cz/
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„Čaj o páté“ s Janou Březinovou

Noc s Andersenem v městské knihovně

Inovační vouchery
Ústeckého kraje 2015

Program akcí únor 2015
2. 2. pondělí od 16:00 – 17:30
TURNAJ V UBONGU

Pro hráče od 6 let – soutěžíme o ceny! Cena: 20 Kč
14. 2. sobota od 10:00 – 12:00
VALENTINSKÉ SPORTOVNÍ DOPOLEDNE

Pro děti od 4 let Cena: 40 Kč 
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST Č. 10 
Pro děti od 6 let i dospělé - s sebou pracovní oděv Cena: 30 Kč/hod.
15. 2. neděle 14:00 – 18:00
TVOŘÍME Z PĚNOVKY 2 

Od 9 let - Výroba postavičky z pěnovky 
Platby do 11. 2. Cena: 100 Kč 

16. – 21. 2. pondělí -pátek 15:30 – 17:30
TURNAJ V KINECT SPORTS

Od 7 let - turnaj na x-boxech o ceny a medaile, začátek 
V pondělí 16. 2. Body o ceny sbíráme po celý týden. 
V sobotu závěrečné klání.
Platby do 13. 2. Cena: 100 Kč

16. 2. pondělí 16:00 – 17:30 
SOUTĚŽÍME O MEDAILE V AEROBIKU 

Od 5 do 13 let - děti jsou rozděleny podle věku
Platby do 12. 2. Cena: 20 Kč

16:00 – 17:30 TURNAJ V BLOKUSU
Pro hráče od 6 let – soutěžíme o ceny! Cena: 20 Kč
17:00 – 18:30 KAVÁRNA „MALUJ“ 
Od 8 let - s sebou přezůvky a pracovní oděv 

Platby do 12. 2. Cena: 50 Kč
20. 2. pátek 16:00 – 18:00
MLADÝ PROGRAMÁTOR – ŠKOLNÍ KOLO 

Pro programátory baltíka Cena: 10 Kč 
20. – 21. 2. pátek - sobota 18:00 – 10:00
NOČNÍ VÝPRAVA PRO KLUKY

Pro kluky do 12 let, v ceně nápoje, večeře, snídaně
Platby do 18. 2. Cena: 170 Kč

21. 2. sobota 10:00 – 13:00
BALTIE – DOMÁCÍ KOLO - SEMINÁŘ

Od 6 do 17 let - pro programátory baltíka, strategie úloh, nejefek-
tivnější řešení, příprava na vyšší kola
Platby do 20. 2. Cena: 50 kč, Členové kroužků ddm Bílina 20 Kč 

24. 2. úterý 17:30 – 20:00
KORÁLKOVÁ DÍLNA 

Od 9 let – výroba korálkového šperku
Platby do 20. 2. Cena: 80 Kč 

27. 2. pátek 16:30 – 17:30
DISKO JUMPING PRO DĚTI

Od 5 let - skákání na trampolínkách, světelné efekty
Platby do 26. 2. Cena: 20 Kč 

28. 2. sobota 10:00 – 12:00 
ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE V KLOKÁNKU

Od 4 let Cena: 40 Kč
10:00 – 12:00 
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST Č. 10 

Pro děti od 6 let i dospělé - s sebou pracovní oděv Cena: 30 Kč/hod.
9:00 – 15:00
LASER GAME MOST

Od 7 let. Adrenalinová střílečka až pro 11 hráčů v největší české aréně. 
Platby do 26. 2. Cena: 150 kč

NA JARNÍ PRÁZDNINY PŘIPRAVUJEME: 
Pondělí 9. 3 Prázdninové vaření  185 Kč
Úterý 10. 3 IQLANDIA Liberec - výlet 450 Kč
Středa 11. 3. Technický den 160 Kč
Čtvrtek 12. 3. Magický prázdninový den 160 Kč
Pátek 13. 3. Veselý pátek  150 Kč

Zahájili jsme prodej přihlášek 
Na letní pobytové i příměstské tábory!

Městská knihovna v Bílině zve na další akci pro veřej-
nost ve středu 11. 2. 2015 od 17:00 hodin. Setkání s Janou 
Březinovou specialistkou na kineziologii - metodu ONE 

BRAIN. Povídání na téma: Jak být svobodní očima kineziologie.

Kineziologie je jedna z nejzná-
mějších metod alternativní me-
dicíny, kterou uznávají psycho-
logové, lékaři, učitelé i laici po 
celém světě. Postupně se začíná 
stále více rozšiřovat tato metoda i 
u nás. Kineziologie se týká studia 
svalů a pohybů těla. Cílem kine-
ziologie je udržování rovnováž-
ného zdravotního stavu pomocí 
svalů lidského těla. Metoda je za-

ložena na poznatku, že každá sku-
pina svalů lidského těla má vztah 
k dalším částem těla - k jednotli-
vým orgánům, zažívacímu ústrojí, 
žlázám, kostem a krevnímu obě-
hu. Pokud jsou v dobré kondici 
svaly, je i tělo v pořádku. 
Úvod odpoledne zpestří krátkým 
vystoupením žáci ZUŠ G. Waltera 
v Bílině ze třídy p. uč. M. Olejára.
Vstupné: 20,- Kč

Pohádky dánského pohádkáře H. Ch. Andersena jsou již 
po patnáct let neodmyslitelně spojeny s nocí plnou dob-
rodružství. S nocí, která se stala tradiční součástí mnoha 

knihoven, školských zařízení a institucí, kde dětí tráví netradiční čas 
v netradičním pojetí. 

Pro dokonalou představu, jak se 
žilo v době spisovatele H. Ch. 
Andersena, přijde děti pozdravit 
a povyprávět o svém životě a díle 
sám spisovatel v úhledném oble-
ku a s elegancí sobě vlastní. Pro 
děti to bude zajímavá konfronta-
ce doby dnešní a té na stovky let 
vzdálené.
V letošním ročníku Noci s Ander-
senem budeme slavit kromě 210. 
výročí narození Hanse Christiana 

Andersena a jeho pohádek také 
100. výročí narození Jana Drdy, 
autora mnoha krásných českých 
pohádek. Některé si společně pře-
čteme. Čeká nás hraná divadelní 
pohádka na námět H. Ch. Ande-
rsena, tvořivá činnost a spousta 
zajímavých her, dobrodružství  
i noví kamarádi. 27. 3. 2015 od 
17:00 hodin – 28. 3. do 9:00 hodin. 
Neváhejte a přihlašte se, počet míst 
je omezen! Pro děti do 10 let.

Ústecký kraj dnem 15. 1. 2015 vyhlásil dotační program Ino-
vační vouchery Ústeckého kraje. Inovační voucher je jedno-
rázová dotace do výše 120 tis. Kč, kterou může podnikatelský 
subjekt získat na pořízení služeb, které mu poskytne výzkum-
ná organizace. Firmy tak mohou využít znalosti nebo kapacity, 
kterými samy nedisponují, a díky tomu inovovat své produkty, 
procesy nebo služby.

Ucházet o dotaci se mohou firmy 
z Ústeckého kraje. Cílem progra-
mu je pomoci soukromému sekto-
ru navázat spolupráci s výzkum-
nými organizacemi a tím přispět 
ke zvýšení přidané hodnoty v re-
gionální ekonomice.
Harmonogram programu
Předkládání žádostí o dotaci bude 
možné od středy 15. 1. 2015. Žá-
dosti musejí být podány nejpoz-
ději do 20. 2. 2015. Podpořené 
projekty musejí být ukončeny 
nejpozději do 30. 11. 2015.
Předkládání žádostí
Žádost se vyplňuje on-line na 
stránkách www.icuk.cz, záložka 

„Inovační vouchery“, kde zá-
jemci najdou i všechny potřebné 
informace o programu. Po vypl-
nění a finalizaci se žádost vytisk-
ne, podepíše a spolu s přílohami 
odevzdává na Krajský úřad Ús-
teckého kraje.

Karel Schön
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Infocentrum Ledvice 
objevili hledači pokladů

Projekt Stáže ve firmách pomáhá najít uplatnění 
stovkám nezaměstnaných po celé ČR

Pět branek do sítě Pelhřimova 
a Draci z Bíliny znovu vyhráli

Více než 150 lidem v Ústeckém kraji už pomohl najít práci projekt Fondu dalšího vzdělávání (FDV) Stáže ve firmách – vzdělávání 
praxí 2. Hlavním přínosem stáže je získání praktických zkušeností a znalostí pod vedením zkušeného odborníka, nových kontaktů 
a sebevědomí, čímž stážista zvýší svou konkurenceschopnost na trhu práce.

Projekt Stáže ve firmách – 
vzdělávání praxí 2, reg. č. 
CZ.1.07/3.1.00/49.0001, ply-
nule navázal na svou úspěš-
nou první část, kterou FDV 
realizoval od června 2012 do 
října 2014. Během dvou let 
se do programu jen v Ústec-
kém kraji zaregistrovalo 1 
738 uchazečů a své znalosti si 
prostřednictvím odborné stáže 
rozšířilo 381 z nich. Přičemž 

20 % stážistů získalo po skonče-
ní praxe u poskytovatele řádné 
zaměstnání, dalším 20 % nabíd-
li zaměstnavatelé další pracovní 
uplatnění např. formou externí 
spolupráce.
Kdo se může do projektu zapojit?
Ti, co mají trvalé bydliště na 
území ČR, vyjma hl. m. Prahy, 
a jsou:
●  osoby starší 50 let
●  osoby starší 40 let ohrožené ne-

zaměstnaností
●  nezaměstnaní absolventi střed-

ních a vysokých škol
●  rodiče na/po rodičovské dovo-

lené 
●  osoby nezaměstnané déle než tři 

měsíce
●  osoby zapojené na trhu práce 

na dohodu o pracovní činnosti 
nebo o provedení práce

●  pedagogičtí pracovníci střed-
ních škol, kteří vyučují odborné 

předměty
Veškeré informace o projek-
tu získáte nejen na webových 
stránkách www.stazevefir-
mach.cz, ale i u regionálního 
konzultanta přímo ve Vašem 
kraji. Pro Ústecký kraj:
Jan Nachmüller
Mírové náměstí 3129/36, 
Ústí nad Labem
jan.nachmuller@fdv.mpsv.cz
Tel.:+420 778 536 458

Během roku 2014 zaví-
talo do uhelných elek-
tráren Skupiny ČEZ 
na severu Čech celkem 
3 104 lidí. Prim opět 
hrála Elektrárna Tu-
šimice, která přilákala  
2 795 zájemců. Do 
Elektrárny Počerady 
se vydalo 309 návštěv-
níků. Infocentrum 
klasické energetiky  
v Elektrárně Ledvice si 
prohlédlo 2 438 osob. 

Malá vodní elektrárna Želina na 
řece Ohři přivítala 427 zvědavců 
a vodní dílo Střekov v Ústí nad 
Labem navštívilo 1 925 osob. 
Celkem tak o výrobní zdroje ener-
gie Skupiny ČEZ projevili zájem 
7 894 návštěvníci z různých míst 
v ČR i zahraničí. Bylo jich o 948 
více než v roce 2013.
Návštěvnost Informačního centra 
Ledvice, v němž se lze seznámit  
s historií, současností i budoucností 
klasické energetiky od vzniku uhlí 
až po rozsvícení žárovky v bytě, čítá 
za loňský rok 2 438 osob. O ojedině-

lý virtuální svět klasické energetiky 
v České republice přitom projevi-
li nově zájem i hledači pokladů. 
„Zhruba 40 jich s pomocí mobilního 
telefonu a GPS našlo v rámci geoca-
chingu cestu až k nám, když v okolí 
hledali takzvanou kešku,“ pozname-
nala Jana Muraňská, recepční In-
formačního centra Ledvice. Tradič-
ními návštěvníky byli podle ní žáci  
a studenti ze základních, středních 
či vysokých škol v Bílině, Teplicích, 
Mostě, Bohosudově, Děčíně, Dubí, 
Ústí nad Labem, Praze a Krupce. 

Karel Schön

V utkání 27. kole II. hokejové ligy se celku HC Draci Bílina da-
řilo na výbornou. Před domácím publikem svěřenci trenéra Ka-
nise dokázali porazit Pelhřimov po výborném výkonu a kvalitní 
předvedené hře 5:1. 

V tabulce patří Bílině aktuálně de-
sáté místo. V dalším kole míří Dra-
ci v sobotu 31. ledna do Žďáru, na 
domácím ledě se hraje ve středu  
4. února s Kláštercem od 18:00 hodin.

HC Draci Bílina – HC Lední 
Medvědi Pelhřimov 5:1 
(2:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. sekerka,  
14. petráš (sekerka), 27. přeučil 
(Fučík, salač), 36. procházka (Zika), 

55. Zika (procházka) – 31. Kozlík 
(srdínko, Kadlec)
HC Draci Bílina: michajlov (Škubal) 
– veselý, Brettschneider, Bittner, 
polák, Jirkovský, Ryzák, Fučík – salač, 
Kýhos, přeučil, procházka, Zika, Böhm, 
sekerka, Štěpánek, petráš, piewak, 
vrba, Brandejský. 
trenér: miroslav Kanis
Rozhodčí: Šmíd – Černý, malý
Diváci: 319

Karel Schön
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Pokračování ze strany 1.
Podívejme se na ostatní sou-
peře - Kanada a USA. Jaký to 
byl soupeř a proč podle Vás 
jsou tak před většinou muž-
stev v popředí a téměř nepo-
razitelní?
Kanada a Amerika jsou někde 
jinde ve všech hokejových ka-
tegoriích v ženském hokeji. To 
je fakt. Mají daleko větší zá-
kladnu než máme my, mají tam 
dokonce vice holek registrova-
ných než je u nás kluků. Za dru-
hé je to určitě v systému přípra-
vy. Mají tam daleko dokonalý 
koncept trénováni a to se musí 
někde projevit. Mají to tam 
propojené se školou, a to udělá 
hodně, když se Vám tréninky 

nekryjí se školou, do posilovny 
můžete chodit každý den. Mají to 
tam na velmi vysoké úrovni a ne-
jen proto by se tam skoro každý  
z Evropy chtěl alespoň na zkoušku 
podívat. A přesně tohle musí být 
někde znát, mají také daleko vice 
vyrovnaných a vypjatých utkání 
ze kterých mohou brát zkušenosti, 
takže třeba i v tom to bude.

Podívejme se na čtvrtfinále, kde 
jste hráli se Švédskem, a vybo-
jovaly postup. Jaký to byl zápas  
a samozřejmě, jak jste si užily 
oslavy postupu do semifinále?
Hrály jsme dobře. Holky brusli-
ly a hrály hodně zodpovědně ze 
zadu, takže se Švédky nedostávaly 
do vyložených šancí. Výhru jsme 

oslavily cestou v autobuse a pak 
možná chvíli na hotelu, ale na to-
mhle krátkém turnaji není moc čas 
na oslavy. A hlavně, čtvrtfinálové 
utkáni byl jeden z našich úkolů, 
který se nám povedl splnit, takže 
jsme za to rády, ale jak říkám, na ty 
oslavy tam není moc místa.

Teď trochu odbočme od hoke-
jových zápasů. Jakou mělo mis-
trovství světa v USA atmosféru  
a kam všude jste se podívaly?
Mistrovství bylo velmi přátelské 
a zdálo se, že všechno fungovalo. 
Měly jsme skvělou partu. O volné 
dny jsme navštívily Niagarské vo-
dopády a byly jsme se i kouknout 
v amerických nákupních cent-
rech. Pak jsme byly na procházce 

po Buffalu a i na místní radni-
ci, kde jsme viděly zasedací 
místnost a ve vrchní části rad-
nice mají nádherný rozhled na 
celé město.

Co Vám osobně Katko MS 
dalo?
Tak světový šampionát mi dal 
hodně zkušeností, jak osob-
ních, tak hlavně hokejových. 
Viděla jsem jak to vypadá  
v USA, ale i hlavně, jak vypadá 
hokej na užším kluzišti. Mysli, 
že to byla pro cely tým dobrá 
zkušenost pro další rok, kdy 
bude MS v Kanadě. Doufám, 
že nám to pomůže a příští rok 
už tu medaili prostě přivezeme. 

Karel Schön

Bílinská brankářka Zechovská na MS v USA

Kendó seminář v Bílině
Jako tradičně se hned druhý novoroční víkend v pátek 
a sobotu (9. a 10. 1.) v bílinském DDM konal dětský se-
minář japonského bojového umění kendó. Seminář vedl 

Jindra Ziegelheim (6. dan kendó), nejvyšší technický stupeň  
v ČR, který má z Japonska bohaté zkušenosti se cvičením s dětmi 
a dalšími dospělými účastníky. V páteční podvečer se sjeli ken-
disté z Prahy, Hradce Králové a z bílinského kroužku kendó, aby 
spolu strávili dva dny naplněné cvičením a jinými radostmi.

Začalo se dvouhodinovým trénin-
kem, na kterém jsme se vzájemně 
seznamovali s úrovní dětí i do-
spělých lidí. Po tréninku a večeři, 
kterou nám pomohli zajistit rodiče 
bílinských cvičenců, jsme se věno-
vali společenským hrám, Xboxu, 
pan Konárek nám laskavě ukázal  
a dovolil osahat autodráhu v DDM. 
Děti neměly danou večerku, řekli 
jsme jim, cituji: „Jděte spát, v ko-
lik chcete, ale ráno v 7:00 začíná 
trénink, na kterém všichni budou 
a tak šli pro jistotu všichni spát už 
po desáté. Spalo se na žíněnkách 
v tělocvičně DDM, což děti braly 
jako ohromný zážitek. Teprve po 
prvním ranním cvičení následovala 
snídaně. Po hodinové přestávce se 
pokračovalo ve cvičení až do půl 
dvanácté, kdy byl čas jít na oběd. 
Po obědě byly závody dětí. Soutěži-
lo se v kategoriích Kihon (základy 
– pro děti cvičící méně než 1 rok), 
šiai (zápas) ve věkových kategori-
ích 6 – 9 let, 10 – 13 let, 14 – 17 let 
Ve všech kategoriích byla navíc 
udělena cena za nejlepšího bojové-
ho ducha (Best Fighting Spirit), kdy 
rozhodčí hodnotí nasazení v boji  
a celkový dojem ze závodníka.
Všechny děti bojovaly srdnatě, do-

šlo i na slzy, které se ale podařilo 
všem překonat.
V kategorii kihon se podařilo 6ti 
letému Václavu Kuchařovi umístit 
na druhém místě a to i proti mno-
hem starším cvičencům. Kategorii 
šiai ovládli bílinští borci Petřík He-
genbart a Jiří G. Ziegelheim, kteří 
zdolali svoje kamarády z Hradce  
a Prahy po velkých bojích. V nej-
početnější kategorii 10 – 13 let se 
našim závodníkům již v mohutné 
konkurenci podařilo obsadit všech-
ny medailové pozice, kdy vítězem 
se stal Vít Máliš, který ve finále po-
razil svého oddílového kolegu Pet-
ra Bureše - Petr byl překvapením 
turnaje, prosadil se i proti mnohem 
zkušenějším závodníkům přede-
vším pěknou a čistou technikou, 3tí 
místo obsadil po dlouhém a urput-
ném čtvrtfinálovém boji nejmladší 
účastník této kategorie Jan Neuman 
(také člen SDM Bílina). Kategorii 
14 – 17 let tentokrát neovládli ju-
nioři z Hradce Králové, ale junioři  
z bíliny jim byli vyrovnanými 
soupeři. Martin Dunka 1.místo 
a Jan Fizek 3. místo, oba bílinští 
předváděli krásné zápasy. Celko-
vé výsledky jsou uvedeny níže. 
Pro rozhodčí bylo velmi složité 

rozhodovat zápasy zvláště těch 
nejmenších kendistů, kde rozho-
dují skutečně detaily a rozhodčí 
musí svým výrokem motivovat  
a zároveň ukazovat, co je správná 
cesta. Jsme velmi rádi, že nám na 
pomoc přijeli kolegové z Hradce 
Králové a Prahy.
Během oněch dvou dnů se mezi 
dětmi i dospělými vytvořilo nové 
pouto lidí, kteří spolu zažili něco 
jiného než pravidelné tréninky. 
Všichni měli pocit, že se jejich 
kendó během dvou dnů moc  
a moc zlepšilo. Dodalo to všem 
chuť do dalšího cvičení.
Děkujeme za organizaci Domu dětí 
a mládeže Bílina, přípravy probíhaly 
pod vedením paní Věry Ryjáčkové. 
Děkujeme rodičům za obětavou 
pomoc s organizací. Pro závodníky 
i organizátory to byl dlouhý víkend. 
Těšíme se na další podobnou akci.

Výsledky závodů:
Kihon: Šimon veltruský (Nozomi dojo 
HK) , 2. václav Kuchař (sanDómon 
Bílina), 3. Lucie Hřibová, Lukáš Bašista 
oba (Nozomi dojo HK), Best Fighting 
spirit: Ondřej Rydrych (Nozomi dojo HK)
Šiai 6 – 9 let: 1. petr Hegenbart,  
2. Jiří Ziegelheim oba (sanDómon 
Bílina), 3. Šimon veltruský (Nozomi 
dojo HK), marek pavlíček (sanDómonek 
praha), BFs: Rydrych, matyáštík (Nozomi 
dojo HK)
Šiai 10 – 13 let: 1. vít máliš, 2. petr 
Bureš, (sanDómon Bílina) 3. viktorie 
eichlerová (Nozomi dojo HK), Jan 
Neumann (sanDómon Bílina), Best 
Fighting spirit: Lucie Hřibová (Nozomi 
dojo HK)
Šiai 14 – 16 let: 1. Lukáš Havelka 
(Nozomi dojo), 2. martin Dunka  
3. Jan Fizek (sanDómon Bílina), Ondřej 
Havelka (Nozomi dojo), BFs: martin 
Hadinec (Nozomi dojo)
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Vícebojaři zahájili halovou sezónu ve velkém stylu
Ve dnech 11. – 12. ledna se skupina našich vícebojařů zúčastnila 
Krajských přeborů ve vícebojích Libereckého kraje. Protože se 
jedná prakticky o jedinou možnost, jak si buď vyzkoušet halový 
víceboj, nebo se výkonem nominovat na Mistrovství ČR, sjeli se 
sem nejlepší vícebojaři Čech.

Z e j m é n a 
vícebojař-
ky uká-
zaly, že 

jsou dobře 
p ř ip ravené  

a pře-
k o -
n a l y 
hned 
t ř i 
o d -

dílové rekordy, každá ve své 
kategorii. Juniorka Lucka 
Odvárková závody absolvo-
vala z plného tréninku, ne-
boť ji k nominaci stačí výkon  
z minulého roku. Závody jsme 
tak brali jako možnost rozzávo-
dit se. Není kam spěchat, vždyť 
MČR je až za měsíc a určitě 
bude usilovat v nabytém poli 
plném reprezentantek o velmi 
dobré umístění kolem první 
pětky. Nicméně všechny potěšil 
výkon ve skoku vysokém, kdy 
zdolala 160 cm.
Dorostenka Vendy Žitná se  
v přípravě potýkala s problémy  
s koleny. Závěr přípravy jsme 
tak museli zmírnit. Nicméně i 
přes to se zlepšila o 600 bodů 
a před závěrečným během na 
800m figurovala na prvním 
místě, které ovšem jako sprin-
terka a vrhačka neudržela. 
Konečný výkon 3208 bodů ji 
předurčuje na Mistrovství k bo-
jům o první pětku, ne-li dokon-
ce o medaile. Během vícebojů 

se svými výkony jistě 
nominovala na šam-

pionát specialistů  
a to především 
na překážkách a 
v kouli, kterou 
s přehledem vy-
hrála a v které je 

druhá v průběžných 
tabulkách.

Žákyně Kamila Frontzová je 
čerstvě novou členkou více-
bojařské party. Prvním rokem 
starší žákyně se tak teprve roz-
koukává a krom věku má také 
deficit technický. I tak ovšem 
předvedla pěkný výkon, kterým 
překonala oddílový rekord hned 
na svých prvních závodech. V 
závodě obsadila ve velké konku-
renci dvanácté místo. Čeká tak, 
jak dopadnou závody v Olomou-
ci, které jsou brány jako kvali-
fikační pro Moravu. Účast na 
MČR by byl raketový začátek.
Dorostenec Tonda Janetka je  
v kategorii prvním rokem. Pře-
kážky se mu zvedly a mezery pro-
dloužily, náčiní pro vrhy ztěžklo, 
soupeři jsou větší. I tak obsadil 
hezké 15. místo. Velmi slušné 
výkony předvedl ve výšce, kde se 
zlepšil o 15 cm a na překážkách, 

kde se pokusí nominovat se na 
MČR mezi specialisty. I Tonda 
bude čekat na výsledky závodu  
v Olomouci a jestli bude startovat 
na MČR ve vícebojích.
Junior Jirka Perkner letošní pří-
pravě obětoval mnohé a opravdu 
zabral. Po letech zranění a nemo-
cí mu byla odměnou návrat mezi 
českou špičku. Výkon přes 4000 
bodů je velmi kvalitní a na repub-
likovém šampionátu by měl Jirka 
bojovat v první desítce. Stejně 
jako další naši vícebojaři by se 
měl představit i na šampionátu 
mezi specialisty na krátkých pře-
kážkách.
Uvidíme, jak vícebojaři vyladí  
a jak se předvedou na Mistrovství 
ČR. Stále však platí, že hala není 
pro nás, vzhledem k podmínkám, 
až tak důležitá a již teď se připra-
vujeme na léto.

Přestávkové soutěže v Bílině lákají a baví
Tradiční přestávkové soutěže jsou velkým lákadlem pro fanoušky, i ty nejmenší návštěvníky zápasů. V posledních dvou zápasech se 
tak stalo, že na ledové ploše nejdříve soutěžil, Vojtíšek (2. roky), během posledního zápasu s Pelhřimovem na ledové ploše předvedl 
své umění Vladimír Kýhos nejmladší (2,5 roku). Oba nejmenší účastníci soutěží dokázali zvítězit za aplausu publika.

„ S o u t ě ž e 
se konají 
během mi-
strovských 
z á p a s ů 
pravidelně. 

Diváci mají možnost soutěž 
hned dvakrát, po 1. třetině, i 
po té druhé,“ říká moderátor 

soutěží a mluvčí klubu HC Draci 
Karel Schön.
„Vstupenkou na soutěž je chyce-
ní tenisových míčků, které vhodí 
mezi diváky naši maskoti, dráčci 
Drabilín a Bořilín. Pak už stačí se 
dostavit do prostor mezi střídačky 
a soutěž může začít,“ doplňuje in-
formace Schön. 

Soutěžící jsou pravidelně dětí, 
v některých případech i ti zcela 
nejmenší. „Je pravdou, že většina 
soutěžích jsou kluci okolo dese-
ti let. Poslední dva zápasy však 
přinesly zajímavost, když na led 
přišly za doprovodu rodičů i děti, 
kterým ještě nebyli tři roky. Poka-
ždé, když přijde takto malé dítě je 

radost soutěžit, protože se do 
soutěží zapojí i publikum a pro 
takto malé děti je to ohromný 
zážitek,“ říká Karel Schön. 
Soutěže na zimním stadionu  
v Bílině si můžete vyzkoušet na 
vlastní kůži a to už příští středu 
4. února, kdy Bílina hraje doma 
severočeské derby s Kláštercem. 
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