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● Prevence s MP Bílina ● Červený újezd je prázdný, pacienti jsou v dobrých rukách ● Půjčky z fondu rozvoje bydlení ●
● Nové jízdní řády přes Bílinu i MHD ● Odmažte si body na autodromu ● Vánoce v Sokoláčku ●

Vážení občané našeho města, vážení čtenáři,
slovo starosty města v úvodu nového roku je již dlouholetou tradicí. Neporuším ji ani tentokrát. Čeká nás opako-
vané hlasování o členech zastupitelstva města pro další volební období, proto se více než na plány a budoucí akce 
zaměřím na to, co se v Bílině podařilo a díky čemu je naše město krásnější, upravenější, ale také třeba efektivněji 
hospodařící. Mám pocit, že v dnešní době se příliš nenosí pochvaly a ocenění práce druhých lidí, přitom pochvala 
je velmi výrazným motivačním prvkem a uznáním odvedené práce. Já se chválit nebojím a myslím, že u nás  
v Bílině je mnoho důvodů k pochvalám. Zkusme proto na chvíli upustit od negativismu a zamyslet se nad tím 
pozitivním, co nám naše město nabízí. 

Když nás v květnu navštívily dele-
gace z partnerských měst, byl jsem 
velmi hrdý na to, že jsem se jim 
mohl pochlubit tolika podařenými 
investičními akcemi a dalšími ak-
tivitami ve městě. Velkou většinu 
významných investic, mezi které 
počítám například zateplování 
budov, především pak školských 
zařízení, ale také dalších domů 
sloužících našim občanům, revi-
talizace panelových sídlišť, mo-
dernizace sportovní haly a další, 
bychom nemohli realizovat bez 
peněz z různých dotačních titulů, 
ať již evropských nebo státních 
programů. Nesmírně mě potěšilo, 
když partneři obdivně přikyvovali 
a vyjádřili také slovní pochvalu. 
Vedle investic se nám však díky 
dotacím podařilo realizovat také 
právě zmíněné setkání partner-
ských měst, setkání seniorů nebo 
projekt zaměřený na podporu 
základních škol v Bílině. Pokra-
čovaly také realizace dalších již 
započatých akcí, které není možné 
stihnout začít i dokončit v průbě-
hu jednoho roku. V letošním roce 
byly Bílině schváleny dotace ve 
výši téměř 20 milionů korun a to 
na třetí etapu revitalizace Teplické-
ho Předměstí, konsolidaci IT města 
Bílina, prevenci kriminality a pro-
jekt na podporu základních škol. 
Jak jste si jistě všimli, v letošním 
roce byla zateplena poliklinika, 
školní jídelna, plavecká hala a také 
domy s pečovatelskou službou. Bí-
lina bude mít díky dotaci moderní 
sportovní halu, jejíž rekonstrukce 
probíhá. Zkolaudována byla také 
budova Integrovaného centra pre-
vence, které slouží jako zázemí pro 

sociální služby. Nezanedbatelnou 
částku tvoří také různé dary, díky 
kterým se mohly uskutečnit a pod-
pořit akce, se kterými v rozpočtu 
nebylo počítáno.
Vnímám samozřejmě i mnohé pro-
blémy, se kterým se naše město 
potýká a nikdy jsem k nim nebyl 
lhostejný. Bohužel moje pravomo-

ce jsou omezené a navíc ne všech-
ny problémy lze řešit jednoduše  
a rychle, ale je zapotřebí delší sys-
tematické práce. Velká rozhodnutí 
vždy musí vzejít z určitého kon-
senzu napříč politickým spektrem 
zastupitelstva města. Proto je tolik 
důležité přijít k volbám. Nemám 
potřebu nikoho očerňovat nebo 

vytahovat různé polopravdy a špi-
navosti, každý dospělý člověk má 
své svobodné rozhodnutí, komu dá 
hlas. Udělením hlasu to však ne-
končí, ba naopak. Každý by měl ve 
svém zájmu občas navštívit zasedá-
ní zastupitelstva města a podívat se, 
jak jejich volený zastupitel pracuje. 
Myslím, že občasná účast na zase-
dání zastupitelstva pomůže občano-
vi i voliči zároveň alespoň trochu 
se zorientovat v komunální politice  
a udělat si zdravý názor, který může 
být velkým pomocníkem při dal-
ších komunálních volbách. Ať již 
hlasování dopadne jakkoliv, velmi 
si cením důvěry občanů, kteří se 
na mě obracejí s prosbami o řešení 
různých problémů v běžných i těž-
kých životních situacích. Zároveň 
mohu říci, že jsem se vždy snažil 
jim pomoci, pokud to jen trochu šlo.  
A nerozlišuji, zda za mnou přijde je-
dinec se svým osobním problémem 
nebo se objeví větší problém týkají-
cí se třeba celého města. Proto ještě 
jednou děkuji za projevenou důvěru  
a přeji všem občanům našeho měs-
ta a čtenářům jen to nejlepší do 
nového roku 2015, především pak 
zdraví, které je základem i pro štěstí  
a vše ostatní. 
Já budu šťastný, pokud i v dal-
ším volebním období bude Bílina 
umět využívat příležitostí získá-
vání peněz minimálně tak dobře 
jako v uplynulých čtyřech letech 
a třeba se konečně naskytne mož-
nost, jak obnovit zašlou slávu dří-
ve krásných lázní, pivovaru a dal-
ších chátrajících budov s bohatou 
cennou historií. 

Josef Horáček
Starosta města Bílina

Bílinský zpravodaj
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vydání datum den
1 5. 1. pátek
2 16. 1. pátek
3 30. 1. pátek
4 13. 2. pátek
5 27. 2. pátek
6 13. 3. pátek
7 27. 3. pátek
8 10. 4. pátek
9 24. 4. pátek
10 7. 5. čtvrtek
11 22. 5. pátek
12 5. 6. pátek
13 19. 6. pátek
14 3. 7. pátek
15 17. 7. pátek
16 31. 7. pátek
17 14. 8. pátek
18 28. 8. pátek
19 11. 9. pátek
20 25. 9. pátek
21 9. 10. pátek
22 23. 10 pátek
23 6. 11. pátek
24 20. 11. pátek
25 4. 12. pátek
26 18. 12 pátek

Bílinský zpravodaj v roce 2015

2 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 5. leden 2015



Ústecký kraj odstěhoval z Červeného Újezdu všechny klienty

Půjčky z fondu rozvoje bydlení Upozornění pro spotřebitele

Město Bílina vyhlašuje výběrové řízení a jeho podmínky pro 
udělování půjček z Fondu rozvoje bydlení na rok 2015. Jde  
o nízkoúročené půjčky s úrokem od 3% do 5% dle účelu na růz-
né stavební úpravy domů a bytů ve městě. 

Podmínky půjček jsou zveřej-
něny na webových stránkách 
města Bíliny na úřední desce 
pod záložkou Výběrová říze-
ní. Občané mohou žádat na-
příklad o půjčku na zateplení, 
novou fasádu, střechu, výměnu 

oken, rekonstrukci koupelny 
apod. Maximálně však může 
žadatel dostat půjčku ve výši  
100 000 Kč. Maximální hranice 
se u jednotlivých účelů liší. 
Žádosti se přijímají do 31. ledna 
2015 kancelář č. 205.

S účinností od 1. ledna 2015 byla v prostorách Městského úřa-
du Bílina ukončena poradenská a informační služba, kterou pro 
spotřebitele zajišťovala Česká obchodní inspekce. 

Spotřebitelé se však i nadále 
mohou v případě dotazů obracet 
na nejbližší poradenské místo v 
Mostě v budově Magistrátu města 
Mostu, odbor živnostenský úřad, 
ul. Radniční 1/2. 
Pracovníky inspektorátu ČOI v Ústí 
nad Labem, lze též kontaktovat ka-
ždý pracovní den v době od 08:00 

do 15:30 hodin, na telefonním čísle 
475 209 493, popřípadě prostřed-
nictvím elektronické podatelny 
dostupné na webových stránkách 
www.coi.cz, kde jsou veřejnosti 
přístupné i další informace o čin-
nosti a kompetencích ČOI.

Bc. Radka Markowiczová, 
pracovník kontroly ObŽÚ

Ústecký kraj odstěhoval všechny klienty z areálu bývalého uprchlického tábora v Červeném Újezdu na Teplicku do jiných zařízení 
po celé zemi. Spolupracoval přitom s novým nájemcem, který areál převzal teprve letos v létě. 

Informaci potvrdil krajský 
radní pro sociální věci Martin 
Klika. V areálu žily dlouho-
době desítky nemocných lidí, 
řada v nich v nevyhovujících 
podmínkách. Areál byl bez 
dodávek plynu, problémy byly 
i se zásobováním vodou. Spo-
lečnost Domov na kopci, která 
zařízení původně provozovala, 
je v konkurzu, podle veřejně 
dostupných dokumentů dluží 
miliony korun.
V areálu žilo 39 lidí, všichni 
už mají zajištěno nové byd-
lení. Stěhování klientů trvalo 
měsíc. „Koordinace byla vel-
mi složitá. V první řadě jsme 
se zaměřili na lidi, kteří byli 
omezeni nebo zbaveni způ-
sobilosti k právním úkonům. 
Kontaktovali jsme opatrov-
níky, spolupráce s nimi byla 
na bodu mrazu. Kontaktovali 
jsme sociální služby, ubytov-
ny a hledali jsme místa, kam 
bychom všechny klienty mohli 

umístit,“ prozradila vedoucí kraj-
ského odboru sociálních věcí Pet-
ra Lafková. Asi polovina klientů, 
kteří trpěli duševní nemocí, skon-
čila v psychiatrických léčebnách. 
Ostatní se podle Lafkové buď 
vrátili ke svým blízkým, nebo žijí 
na ubytovně s podporou pečova-
telské služby.
Areál je podle Kliky od konce mi-
nulého týdne prázdný. Převzít si 

ho měl bývalý provozovatel Pavel 
Fousek. Klika kvůli podobným 
případům volá po změně zákonů. 
„Pokud budou existovat ubytovny 
na základě živnostenského opráv-
nění, které budou z části kopíro-
vat sociální služby, tak je proble-
matické tomu zabránit. Mělo by 
dojít k legislativním úpravám,“ 
doplnil Klika s tím, že v kraji už 
je další podobné zařízení.

Duševně nemocní lidé žili  
v areálu uprchlického tábo-
ra přibližně tři roky, většina 
z nich přišla z psychiatrické 
léčebny v Opavě. Společnost 
Domov na kopci, která byla 
původním provozovatelem  
a kterou Fousek zastupoval, do-
stala za poskytování sociálních 
služeb bez registrace pokutu 
250.000 korun. Od letošního 
léta areál převzal Roman Volf, 
který chtěl v areálu původně 
vybudovat haly a kasino. Prá-
vě on podle Kliky požádal kraj  
o pomoc se stěhováním klientů.
Společnost Domov na kopci 
je v konkurzu. Podle údajů  
z insolvenčního rejstříku dlu-
ží miliony korun. Pohledáv-
ky přihlásil dodavatel plynu, 
společnost RWE, zdravotní 
pojišťovny, Česká správa so-
ciálního zabezpečení i několik 
zaměstnanců, kteří nedostali 
mzdy.

Zdroj: kr-ustecky.cz
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Rok 2014 byl pro Bílinskou kyselku přelomový

Blíží se konec roku 2014 a my jsme navštívili Bílinskou stáčírnu. V jejím areálu už třetím rokem probíhá rozsáhlá rekonstrukce a vý-
stavba nového, moderního závodu. Láhve z Bílinské stáčírny se objevují na pultech obchodů v nové podobě, která dává tušit potenciál 
celého projektu. Bílinská kyselka se také mezitím stala oficiální vodou České Miss a české fotbalové reprezentace. Kobaltově modré 
láhve, typické pro tuto značku, se objevují i na dalších prestižních místech. Zeptali jsme se tedy těchto severočeských patriotů, jaká je 
současnost celého areálu a jaké plány mají do budoucna. Na dotazy odpovídají manažer zahraničního obchodu Vojtěch Milko, mana-
žer marketingu Karel Bašta a výrobní ředitel Ing. Zdeněk Nogol.

Po několika letech rozsáhlé re-
konstrukce již není možné nijak 
přehlédnout, že to s Bílinskou 
kyselkou myslíte opravdu váž-
ně. Podařilo se vám uskutečnit 
všechny plány, které jste zveřej-
nili v předchozích článcích?
Vojtěch Milko: Jak jsme slíbi-
li, podařilo se nám to hlavní. 
Kompletní rekonstrukce budov 
a vestavba podzemního výrobní-
ho závodu. Nový závod se plně 
osvědčil při stáčení do vlastních 
nových PET i skleněných lahví. 
Tyto kroky byly nejdůležitější 
k tomu, abychom všechny věci 
mohli rozpohybovat správným 
směrem.

Jaký konktétně směr máte na 
mysli?
Karel Bašta: Chtěli bychom pod-
porovat rozvoj českého lázeňství, 
které má ve světě velmi dobré 
jméno. Naši zahraniční partne-
ři od nás vyžadují autentičnost  
a originalitu. Žádné napodobová-
ní cizích vzorů nemá smysl, když 
sami máme světové značky.

Budete tedy pracovat i na poli lá-
zeňství jako takového?
Karel Bašta: Pokud se ptáte na 
naší roli v procesu lázeňské léčby, 

jsme v první řadě stáčírna českých 
přírodních léčivých zdrojů. Dodá-
váme tedy léčivé minerální vody 
tam, kde se s nimi provozuje léč-
ba. Dodáváme také do obchodů  
a lékáren pro domácí užití či pokra-
čování lázeňské pitné kůry. Našimi 
domovskými léčebnými lázněmi 
jsou Lázně Teplice, ale léčivé vody 
z Bílinské stáčírny se objevují a bu-
dou objevovat nejen zde.

Přichází s novým výrobním závo-
dem také nějaké nové výrobky?
Vojtěch Milko: Ano, to bylo i cí-
lem stavby nového závodu. Do 
listopadu 2014 vyráběné litrové 
PET lahve s jednoduchými etike-
tami podstatnou měrou blokovaly 
další rozvoj. Nyní se konečně vy-
rábí mnoha trhy dlouho očekáva-
né kobaltové sklo 250ml a 750ml. 
Rovněž jsme rozšířili naší řadu  
o PET 0,5 L, které jsou pro mno-
ho zákazníků nepoměrně praktič-
tější než velké litrovky. Také dále 
pracujeme na kompletní řadě pra-
vých bylinných extraktů.
 
Pravé bylinné extrakty. Nejedná 
se tedy o slazené nápoje na které 
jsou spotřebitelé v česku zvyklí?
ing. Zdeněk Nogol: Skutečně se 
nejedná o slazené nápoje. Bílin-

ská kyselka zde slouží jako nosič 
pro lékařsky připravovaný ex-
trakt z léčivé byliny. Jelikož se 
při extrakci používají nejšetrněj-
ší metody, má výsledný extrakt 
biologickou hodnotu větší než 
čaj z dané byliny, který by byl 
připravený spařením ve vařící 
vodě. Vařící voda totiž často bio-
logicky aktivní látky znehodno-
cuje. Pro milovníky kvality jsme 
nově připravili extrakt Žen Šen  
a Aloe Vera. Oceníte u nich je-
jich přírodní čístotu, sladké 
limonády s příchutěmi ale roz-
hodně nečekejte. Výrobu slad-
kých limonád neplánujeme, ne-
budeme vyrábět to, čím je náš 
trh zcela přesycen. Zůstaneme u 
toho, v čem jsme jedineční.

Jste jednou z několika málo 
firem, které budou reprezento-
vat Severní Čechy na světové 
výstavě EXPO 2015 v italském 
Milánu.
Vojtěch Milko: Vážíme si toho, 
že jsme byli osloveni vedením 
Ústeckého kraje. Víme ale, že Bí-
linská kyselka a Zaječická hořká 
voda představují skutečné klenoty 
našeho regionu, nezaměnitelné  
a žádané ve světě. Byli jsme a bu-
deme ryze českou firmou. Jsme 

hrdí na náš kraj, pracujeme tady, 
platíme zde daně, a vydělané pe-
níze zde také investujeme.

Veřejnost nyní vnímá Bílinskou 
kyselku na mnoha prestižních 
místech. Pro mnohé je to velké 
překvapení.
Vojtěch Milko: Jsme hrdí na to, 
že Bílinská kyselka je oficiální 
vodou České Miss a české fotba-
lové reprezentace. Jsme patrioti 
a jsme také oficiálním partnerem  
FK Teplice, HC Verva Litvínov, 
FK Jablonec a podporujeme již 
druhým rokem Mezinárodní Ta-
neční Festival, který se koná 
tradičně v Ústí nad Labem. Pod-
trhujeme tím hrdost na náš národ  
a chceme, aby i zahraniční trhy 
vnímali naše vody jako součást 
našeho životního stylu a naší bo-
haté kulturní a společenské tradi-
ce. A to nejen v Evropském, ale  
v celosvětovém kontextu. Naše 
Severní Čechy byly historicky 
jedním z nejbohatších Evrop-
ských regionů a my chceme svým 
dílem přispět k tomu, aby byl ve-
řejností opět tak vnímán.
Chtěli bychom za celý kolektiv 
stáčírny popřát šťastný nový rok 
2015. Děkujeme všem, kteří nám 
pomáhali a zachovávali přízeň.
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Nové jízdní řády - více spojů přes Bílinu

Vyplácení doplatku na bydlení 
v ubytovnách omezí zákon

Změny v MHD Bílina

Doplatek bude stát poskytovat provozovatelům ubytoven na 
prostory, nikoli na počet lidí žijících v jednom bytě. Výše ná-
jemného nemá převýšit částky v místě obvyklé. Změnu přináší 
vládní novela o pomoci v hmotné nouzi, která nabude účinnosti 
od ledna 2015. 

Novela má zabránit přeplácení 
nákladů na bydlení v ubytovnách 
ve prospěch jejich provozovatelů. 
Stanoví také požadavky, které bu-
dou muset byty s doplatkem spl-
ňovat. Součástí vládní předlohy 
se ve Sněmovně stalo ustanovení, 
podle něhož bude možné doplatek 
vyplácet provozovateli ubytovny 
jen se souhlasem příslušné obce. 
Cílem bylo zamezit vzniku uby-
toven v nevyhovujících místech. 
Bude to platit od května. Vládní 
novela má také zmírnit některé 
stavebně-technické požadavky na 
rekreační objekty, aby na doplatek 
dosáhli jejich vlastníci, pokud je 
užívají k trvalému bydlení. Týkat 
se to má zejména lidí v hmotné 
nouzi, kteří už v těchto chatkách 
bydlí a jsou jejich vlastníky. Podle 

platného zákona na dávky nyní 
nemají nárok.
Vláda chtěla novelou zamezit vy-
plácení nepřiměřených doplatků 
na bydlení v nevyhovujících pro-
storách. Ubytovny budou muset 
dodržovat určité standardy. Zpřís-
nit se má posuzování hmotné nou-
ze pro přiznání doplatku, řízení  
o něm se má naopak zjednodu-
šit. Zruší se taky časové omezení 
pro poskytování dávky. Počet lidí  
s doplatkem na bydlení a objem 
vyplacených peněz se v posled-
ních letech zvyšoval. V roce 2011 
bylo 24 400 příjemců, stát vydal 
850 milionů korun. Loni už bylo 
příjemců 65 100 a objem vypla-
cených peněz vzrostl na 2,8 mili-
ardy korun.

Zdroj: ČTK

O změnách v dopravě v Ústeckém kraji a ve městě Bílina 
jsme Vás informovali v minulých číslech Bílinského zpravo-
daje. Níže se můžete podívat na kompletní přehled nových 
jízdních řádů po městě Bílina a tarifní podmínky přepravy, 
které jsou v platnosti od 14. prosince 2014. 

Novinky
■  zavedení zastavování v za-

stávce Jakoubkova pro všech-
ny linky v obou směrech

■  posun spoje linky č. 3 v pra-
covních dnech s odjezdem  
v 5:20 ze zastávky SZCH Li-
toměřická o 5 minut napřed 
v celé trase spoje, aby se 
zlepšily možnosti přestupu 
na vlaky, odjíždějící z Bíliny 
v 5:33 a 5:37 hodin

■  zavedení nového spoje lin-
ky č. 1 v pracovních dnech  
s odjezdem v 5:50 ze zastáv-
ky SCHZ Litoměřická, který 
řeší návaznosti na vlaky, od-
jíždějící z Bíliny v 6:16 do 
Ústí nad Labem a v 6:23 do 
Mostu pro cestující ze sídli-
ště Za Chlumem a na vlaky, 

odjíždějící z Bíliny v 6:33 do 
Ústí n.L. a Prahy a v 6:37 do 
Mostu pro cestující z Praž-
ského předměstí.

■  prodloužení spoje linky č. 1  
v pracovních dnech, který kon-
čil v zastávce U Holubů o úsek 
U Holubů - SZCH Litoměřic-
ká. Je tak doplněno chybějící 
spojení po 18. hodině z centra 
do sídliště Za Chlumem.

■  urychlení spoje linky č. 3  
v pracovních dnech s od-
jezdem v 17:05 ze zastávky  
5. května,samoobsluha tak, 
že spoj vyjíždí o 7 minut 
později v 17:12 s tím, že  
v zastávce Železniční stanice 
dosáhne času dle stávajícího 
jízdního řádu.

Karel Schön

Regionální doprava je v Ústeckém kraji realizována na základě objednávky Ústeckého kraje, dálkové vlaky objednává v celé České 
republice ministerstvo dopravy. V kraji dochází na některých linkách ke změně koncepce a k navýšení počtu vlakových spojů. Počet 
vlako - kilometrů dosáhne 7,484 milionů, denně 24 690, což představuje nárůst o necelých 5 % ve srovnání s jízdním řádem v roce 
2014. V Ústeckém kraji pojede 792 vlaků objednaných krajem (759 osobních, 33 spěšných a některé rychlíky), 97 rychlíků, 12 spojů 
EuroCity a 5 vlaků EuroNight.

Největší změna nastane na lince 
U1 Děčín – Most – Chomutov, kte-
rá vede i přes Bílinu. Spoje této 
linky, na kterých jezdí výhradně 
jednotky RegioPanter, pojedou 
každé dvě hodiny až do Kadaně-
-Prunéřova. Každé dvě hodiny jez-
dí spoje do Mostu. Nově v pracov-
ní dny v dopravní špičce pojedou 

osobní vlaky z Ústí nad Labem do 
Louky u Litvínova, kde je zajiště-
ný přestup na motorový vlak do 
Litvínova. Mezi krajskou metro-
polí a Teplicemi v Čechách budou 
jezdit v pracovní dny v dopravní 
špičce spoje ve 30 minutovém 
intervalu. Přibude večerní vlak  
z Ústí nad Labem (23:33) do 

Teplic v Čechách (23:55) a zpět  
z Mostu (23:24) do Ústí nad La-
bem (0:30). 
Pokud například budete ve ve-
černích hodinách vycestovat  
z Bíliny ve směru na Teplice, tak 
Vám spoj pojede v časech: 20:14, 
20:33, 21:14, 22:14 a noční spoj  
z Bíliny na Teplice vyjíždí ve 23:29 

hodin. V opačném směru na Most 
se ve večerních hodinách z Bíliny 
dostanete v časech: 20:41, 21:21, 
21:57, 22:54, 1:36 hodin. První spoj  
v ranních hodinách ve směru na 
Most vyjíždí z Bíliny v 4:42 hodin.  
V opačném směru na Teplice vyjíž-
dí první vlak z Bíliny v 3:59 hodin.

Text a foto: Karel Schön
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Vánoce s dárky pro všechny děti

Vánoce v klubu Vánoční tvoření  
s rodiči v MŠ Síbova

Nezávislí v Bílině – HNHRM uspořádalo finanční sbírku na charitativní akci, ze které byly nakou-
peny dárky pro děti z kojeneckého ústavu v Mostě. Velice si vážíme toho, že v těchto dnech lidé 
dokážou myslet i na druhé, na ty, kteří hned na svém startu do života neměli tolik štěstí. 

Hračky a oblečení pro nejmenší 
byly předány 22. prosince 2014. 
Radost v dětských očích a vřelé 

přijetí od zaměstnanců kojenecké-
ho ústavu byly pro nás tou největší 
odměnou. Děkujeme všem, kteří do 

sbírky přispěli, a věříme, že se toto 
stane tradicí i pro roky příští.

Knapová Šárka

Důchodci z klubu PP I. v Bílině 
se ještě setkali 22. 12. 2014. Po-
přáli si vše nej, hlavně to zdra-
víčko, aby se zase společně sešli. 

Na rozloučenou si zazpívali vá-
noční koledy , mezi sebou si roz-
dali malé dárečky, popili kávičku, 
ochutnali vánoční cukroví. Tak 
šťastné a veselé…

Růžičková Eliška

Ve druhém adventním týdnu se ve čtvrtek odpoledne ve třídě 
Soviček sešli rodiče se svými dětmi, aby si společně vytvořili vá-
noční dekoraci a seznámili se s různými výtvarnými technikami. 

Paní učitelka 
Lenka je nauči-
la plést hvězdy  
z papíru, dále si 
vyzkoušeli zdo-
bení svícnů ze 
skleniček ubrous-
kovou technikou, 
ze šišek tvořili vá-
noční stromečky 
a také zdobili vá-
noční svíčky spe-
ciálními barvami.

Vánoční tvoření pro-
běhlo v příjemné atmo-
sféře, kterou dotvářely 
koledy a vánoční pís-
ničky, rodiče nezlobili 
a pěkně pracovali, tak-
že si zaslouží pochvalu 
nejen za práci, ale i za 
to, že si v předvánočním 
shonu našli chvilku ne-
jen pro své děti, ale také 
pro sebe.
Těšilo nás, že jste přišli  
a že se vám u nás líbilo.

Jiřina Ondráková  
a Lenka Jirásková
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ZŠ Lidická ve školním roce 2014/2015

Blahopřání 
ke zlaté svatbě

Chtěli bychom popřát našim rodičům 
Daně a Ladislavu 

Dolanských, 
kteří dne 19. 12. 2014 oslavili jubileum 

zlaté svatby. 50- let to je něco! Za tu dobu se 
změnilo mnoho, ale na té vaší lásce nic,  
a proto ze srdce vám přejem těch let ještě 

víc. To vám přejí Laďka a Pavel  
s rodinami a všichni ti, co vás mají rádi.

V závěru roku se vždy provádí rekapitulace toho, co se nám podařilo a co nás čeká v roce novém. Nejinak je tomu i na naší škole.  
2. pololetí roku 2014 bylo u nás jako tradičně plné různorodých aktivit a projektů. V září jsme otevřeli dětské hřiště, které slouží pro 
činnost školní družiny, přípravné třídy a sportovní vyžití prvňáčků. Hřiště jsme si pořídili z vlastních finančních prostředků a počítá-
me do budoucna s rozšířením jeho vybavení.

Koncem září jsme díky finanční-
mu příspěvku města Bíliny zrea-
lizovali v rámci projektu „Žijeme 
spolu“ šestidenní výjezd do ŠVP 
Žihle. Na něj pak navázaly třídní 
projekty v jejichž rámci děti vy-
jížděly do divadla, botanické za-
hrady, planetária nebo muzeí. 
V rámci projektu Volba povolání 
se zorganizovalo dle zájmu žáků 
několik exkurzí na střední školy 
Ústeckého regionu. Ve spolupráci s 
Českou koalicí proti tabáku se usku-
tečnil projekt Stop kouření! Zapojili 
jsme se do několika projektů, které 
napomáhají zlepšit kvalitu vzdělá-
vání žáků nejen na naší škole, ale 
mají metodicky pomáhat učitelům 
na všech základních školách. Z těch 
nejvýznamnějších můžeme jmeno-
vat projekt města Bíliny „Zvyšování 
kvality základního vzdělávání na Bí-
linsku“, projekt UP Olomouc „Kata-
log podpůrných opatření“ nebo pro-
jekt UJEP Ústí nad Labem „Cestou 
k inkluzi“. Všechny tyto projekty 
jsou realizovány v rámci ESF.
Díky sponzorskému daru jsme 
vybavili třídy I.stupně 16 počítači 

typu All in one, které mají zlepšit 
práci s dětmi se speciálními vzdě-
lávacími potřebami. Zúčastnili 
jsme se mnoha sportovních a vě-
domostních soutěží, úspěšní jsme 
byli například v soutěži Košík plný 
rozumu. Turistický kroužek vyjel s 
dětmi do Techmánie v Plzni, ZOO 
Praha, Pražský Hrad nebo IQLan-
die v Liberci. V závěru roku jsme 
tradičně organizovali vánoční trhy a 
vánoční besídku letos poprvé reali-
zovanou školní družinou školy.
Plno aktivit a soutěží nás čeká  
i v I. polovině roku 2015. Hned  
v lednu to budou 8. 1. třídní schůz-
ky a ve dnech 15.1. – 16. 1. zá-
pis do 1. ročníku, v únoru od  
9. 2. – 13. 2. pak týdenní intenzivní 
jazykový kurz angličtiny s rodilými 
mluvčími ve spolupráci s organizaci 
Talk talk, v březnu již tradiční pro-
jekt Zdravá výživa, v dubnu exkur-
ze do České televize, v květnu 13. 
5. – 17. 5. pak jazykově poznávací 
zájezd do Londýna pro žáky a rodi-
če školy, v červnu pak tradiční školní 
akademie a projektový den Ochrana 
člověka za mimořádných situací. 

Toto jsou jen nejdůležitější aktivi-
ty, které budou doprovázeny řadou 
dalších drobných akcí, projektů a 
samozřejmě různých soutěží napří-
klad Rozpočti si to!, Finanční gra-
motnost, SAPERE – vím, jak žít atd.
Naše škola má svým žákům stá-
le co nabídnout, a to jak v oblasti 
materiálního vybavení, tak i pro-
jektových a mimoškolních aktivit. 
Děkujeme touto cestou zejména 

městu Bílina, Ústeckému kraji  
i MŠMT za finanční příspěvky  
v rámci dotačních programů, díky 
nimž jsme mohli většinu projek-
tů a aktivit realizovat. Těšíme se 
na Vás a Vaše děti při zápisu do  
1. tříd, který na naší škole proběh-
ne ve dnech 15. 1. – 16. 1. 2015 
vždy od 14.00 – 17.00.

Mgr. Marie Sechovcová
ZŠ Bílina, Lidická
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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.

Pátek 9. 1. 2015 od 17:30 hodin
SEDMÝ SYN – 3D
Velká Británie/USA/Kanada/Čína/. 
České titulky.
Hrají: Jeff Bridges, Sam Claflin, 
Julianne Moore, Alicia Vikander, 
Ben Barnes
Vstupné: 140,- Kč/120 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/ 

Pátek 9. 1. 2015 od 20:00 hodin
BURÁCENÍ – 2D
Česko / USA/Road movie/Drama/. 
České znění.
Hrají: Tomáš Hajíček, Vica Ke-
rekes, Jana Kolesárová, Vladimír 
Javorský 
Vstupné: 110,- Kč/91 minut/zvuk 
DD 5.1/P-12/

Sobota 10. 1. 2015 od 17:30 hodin
MILUJ SOUSEDA SVÉHO – 2D
USA/Komedie/. České titulky.
Hrají: Bill Murray, Naomi Watts, 
Melissa McCarthy, Chris O´ Dowd 
Vstupné: 110,- Kč /103 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/
 

Sobota 10. 1. 2015 od 20:00 hodin
FOTOGRAF – 2D
ČR/Komedie/Drama/. České znění.
Hrají: Karel Roden, Marie Mál-
ková, Vilma Cibulková, Václav 
Neužil ml.
Vstupné: 130,- Kč/133 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Neděle 11. 1. 2015 od 15:00 hodin
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA – 3D
Rusko/Animovaný/. 
Český dabing.
Vstupné: 120,- Kč/80 minut/zvuk 
DD 5.1/MP/ 

Pátek 16. 1. 2015 od 17:30 hodin
AMERICKÝ SNIPER – 2D
USA/Akční/. České titulky.
Hrají: Bradley Cooper, Sienna 
Miller, Kyle Gallner, Luke Gri-
mes, Jake McDorman 
Vstupné: 100,- Kč/112 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Pátek 16. 1. 2015 od 20:00 hodin 
FOTOGRAF – 2D
ČR/Komedie/Drama/. České znění.
Vstupné: 130,- Kč/133 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

MĚSTSKÉ DIVADLO
15. 1. 2015 

od 19:00 hodin
Zora Kostková

Z LOUŽE POD OKAP
Námět komedie pochází  
z mnoha kauz, které se  

v posledních letech vyrojily 
v našem českém prostředí 
a které nás zvedají ze židlí. 
Hrají: Vladimír Kratina, 

Dana Homolová, Michaela 
Dolinová, Filip Tomsa
Vstupné: 220,- 180,- 

140,- 100,- Kč

18. 1. 2015 
od 15:00 hodin
VESELÁ POUŤ

Divadlo Loudadlo Praha
Vstupné: 60,- Kč, 

děti do 3 let zdarma

27. 1. 2015 
od 19:00 hodin

NOVOROČNÍ KONCERT 
PAVLÍNY SENIČ

Turné operní pěvkyně Pavlíny 
Senič se souborem Musica 
Festiva v obsazení hoboj, 
housle, violoncello, kytara 

a VIP osobností Valérií 
Zawadskou.

Vstupné: senioři 90,-
ostatní 180,- Kč

 
KULTURNÍ DůM FONTÁNA

16. 1. 2015 
od 20:00 hodin

ZIMNÍ PLES
DDM Bílina

Připravili jsme pro Vás:
Welcome drink a malé 

pohoštění, vystoupení dětí  
z kroužků, tombolu
půlnoční losování

K poslechu a tanci hraje 
skupina MANE

Vstupné: 200,- Kč

23. 1. 2015 
od 20:00 hodin

EROTICKÝ PLES
Erotický program – tombola. 
Celý večer bude hrát skupina 
PartyBand. Jako host vystoupí 

kapela Broky Františka 
Kanečka.

Vstupné: 220,- Kč

31. 1. 2015 
od 20:00 hodin

NÁMOŘNICKÝ BÁL
Pořádá Historický Spolek 

města Bíliny.
Vstupné: 180,- Kč

Padesát odstínů šedi
V informačním centru můžete zakoupit od prosince voucher na film Padesát odstínů šedi za 120,-Kč,  
v lednu za 130,-Kč. Pozor, od poloviny ledna je nutné zamluvit si termín na samotnou projekci - vouchery 
na tento film nebudou na místa. Zabukování je možné buď online na www.kckkaskada.cz nebo přímo na 
telefonu 775 601 264. Termínů projekcí bude v únoru 2015 více. Od poloviny ledna vše na www.kckaskada.cz.

Pátek 16. 1. 2015 od 22:00 hodin
OUIJA – 2D
USA/Horor/. 
České titulky.
Hrají: Olivia Cooke, Douglas Smith, 
Erin Moriarty, Matthew Settle 
Vstupné: 100,- Kč/95 minut/zvuk 
DD 5.1/P-15/

Sobota 17. 1. 2015 od 17:30 hodin
96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ – 2D
Francie/Akční/Krimi/Thriller/. 
České titulky.
Hrají: Liam Neeson, Maggie Gra-
ce, Famke Janssen, Forest Whi-
taker, Jon Gries 
Vstupné: 120,- Kč/98 minut/zvuk 
DD 5.1/P-12/

Sobota 17. 1. 2015 od 20:00 hodin
HODINOVÝ MANŽEL – 2D

ČR/Komedie/. České znění.
Hrají: David Novotný, Bolek 
Polívka, David Matásek, Jitka 
Čvančarová.
Vstupné: 100,- Kč/100 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Pátek 23. 1. 2015 od 17:30 hodin
S LÁSKOU ROSIE – 2D
Velká Británie / USA/Komedie/. 
České titulky.
Hrají: Lily Collins, Sam Claflin, 
Tamsin Egerton, Jaime Winstone, 
Lily Laight 
Vstupné:110,- Kč/102 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Sobota 23. 1. 2015 od 20:00 hodin
HOBIT: BITVA 5 ARMÁD – 3D
USA/Nový Zéland/Dobrodružný/
Fantasy/. Český dabing.
Hrají: Benedict Cumberbatch, 
Martin Freeman, Elijah Wood, 
Evangeline Lilly
Vstupné: 130,- Kč/205 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/ 

Sobota 24. 1. 2015 od 17:30 hodin
SEDMÝ SYN – 3D
Velká Británie/USA/Kanada/
Čína/. České titulky.

Hrají: Jeff Bridges, Sam Claflin, 
Julianne Moore, Alicia Vikander, 
Ben Barnes
Vstupné: 140,- Kč/120 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/ 

Sobota 24. 1. 2015 od 20:00 hodin
POHÁDKÁŘ – 2D
ČR/Drama/Romantický/ České znění.
Hrají: Jiří Macháček, Aňa Geisle-
rová, Eva Herzigová, Anna Lin-
hartová 
Vstupné: 80,- Kč/90 minut/zvuk 
DD 5.1/P-15/ 

Neděle 25. 1. 2015 od 15:00 hodin
NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ 
HROBKY – 2D
USA/Dobrodružný/Komedie/. 
Český dabing.
Hrají: Ben Stiller, Rebel Wilson, 
Robin Williams, Ben Kingsley, 
Dan Stevens
Vstupné: 110,- Kč/97minut/zvuk 
DD 5.1/MP/

Pátek 30. 1.2015 od 17:30 hodin
MILUJ SOUSEDA SVÉHO – 2D
USA/Komedie/. České titulky.
Vstupné: 110,- Kč /103 minut/
zvuk DD 5.1/P-12/

Pátek 30. 1. 2015 od 20:00 hodin
BURÁCENÍ – 2D
Česko / USA/Road movie/Drama/. 
České znění.
Vstupné: 110,- Kč/91 minut/zvuk 
DD 5.1/P-12/

Sobota 31. 1. 2015 od 17:30 hodin
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 
– 3D
Velká Británie / USA / Španělsko/
Drama/Historický/. České titulky.
Hrají: Christian Bale, Joel Edger-
ton, Aaron Paul, Sigourney Weaver, 
Vstupné: 140,- Kč/142 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Sobota 31. 1. 2015 od 20:00 hodin 
HACKER – 2D
USA/Akční/Krimi/Mysteriózní/
Thriller/. České titulky.
Hrají: Chris Hemsworth, Vio-
la Davis, Holt McCallany, Wei 
Tang, Lee-Hom Wang 
Vstupné: 120,- Kč /112 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/
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„Čaj o páté“ Vzpomínky na kovboje
Program akcí

Leden 2015

14. 1. středa od 10:00 hodin 
KNIHY PRO PŘEDŠKOLÁKY
beseda pro MŠ 

Posezení nad knížkami a povídání s dětmi z MŠ Švabinského.
Pobočka knihovny v Panelovém sídlišti

14. 1. středa od 13:30 hodin
PESTRÝ SVĚT POHÁDKOVÝCH KNIH
beseda pro družinu ZŠ

Přiblížení knihovny a pohádkového světa v knihách žákům  
ZŠ Aléská. Povídání o knížkách, knihovně, čtení z knih, soutěže.
Dětské oddělení MěK Bílina

15. 1. čtvrtek od 8:30 hodin, od 9:30 hodin,  
od 10:30 hodin
NA ŠPACÍRU ZEMĚPISEM - PO EVROPĚ

besedy pro žáky ZŠ 
Projekt ve dvou verzích přizpůsobených věku žáků představuje 
formou hry historické památky a zajímavosti z mnoha států EU 
pod vedením autorů TV pořadu „Na Špacíru“ s využitím video-
dokumentů vytvořených v rámci pořadu. Zajímavosti vhodné pro 
doplnění výuky zeměpisu a vlastivědy. Celý pořad probíhá 
formou soutěžní hry dvou týmů z řad žáků za aktivní pomoci 
publika.
Pořadem provází Šimon Pečenka a Josef Hejcman.
Klubovna MěK vstupné: 20,- Kč /žák

15. 1. čtvrtek od 17:00 hodin
„Čaj o páté“ VZPOMÍNKA NA KOVBOJE
beseda pro veřejnost

 Hudební pořad plný vzpomínek na zpěváka a herce Waldema-
ra Matušku. Vyprávění o divadle Semafor, o osudech zpěváka, 
který si získal srdce žen magickým hlasem a velkým charisma. 
Chybět rozhodně nebudou písničky, které všichni dobře známe 
„Tereza“, „Růže z Texasu“, „Slavíci z Madridu“, „Jo, třešně zrá-
ly“... 
Účinkují: Šimon Pečenka, Josef Hejcman
Klubovna MěK vstupné: 20,- Kč

28. 1. středa od 17:00 hodin 
„Čaj o páté“ s LADISLAVEM ŽUPANIČEM 
Povídání o herectví, filmu, divadle, dabingu a životě 

se známým hercem. Začínal po absolutoriu JAMU v Brně v po-
pulárním divadle Paravan a od roku 1970 zahájil svoji kariéru  
v Hudebním divadle v Karlíně, kde působil v letech 1992 – 2002 
jako ředitel. Mezi jeho nejslavnější dabingové role patří dabová-
ní herců jako je Clint Eastwood. Jako zajímavost je možno vzpo-
menout na dabing Michala Dočolomanského ve filmu Tajemství 
hradu v Karpatech. 
Pořadem provází redaktor TV R1 Šimon Pečenka.
Úvod odpoledne zpestří krátkým vystoupením sbor KOMOŘIN-
KA ZUŠ G. Waltera v Bílině.
Výstavní síň U Kostela v Bílině vstupné: 20,- Kč

do konce ledna 
Vánoční výstava
Práce dětí z družiny při ZŠ Lidická s adventní a vá-

noční tématikou - obrázky, keramika, práce s různými materiály. 
Přijďte si prohlédnout, co všechno děti umí vyrobit.
1. patro knihovny na Mírovém náměstí vstup volný

www.knihovnabilina.cz

Městská knihovna v Bílině zve 
na další akci pro veřejnost ve 
čtvrtek 15. 1. 2015 od 17:00 
hodin. Hudební pořad plný 
vzpomínek na zpěváka a herce 
Waldemara Matušku.

Vyprávění o divadle Semafor,  
o osudech zpěváka, který si zís-
kal srdce žen magickým hlasem  
a velkým charisma.Chybět roz-
hodně nebudou písničky, které 
všichni dobře známe „Tereza“, 
„Růže z Texasu“, „Slavíci z Mad-
ridu“, „Jo, třešně zrály“...

Účinkují: Šimon Pečenka, Jo-
sef Hejcman. Klubovna Městské 
knihovny v Bílině, Mírové ná-
městí 21/16. Vstupné: 20,- Kč
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Program akcí ddm Bílina - Leden

8. leden 
CHEMICKÝ OHňOSTROJ
DDM Bílina - učebna č. 21

09. leden - 10. leden
SEMINÁŘ KENDó 
ukončený turnajem
tělocvična DDM

10. leden
KERAMICKÁ DÍLNA 
pro veřejnost č.8
Dům dětí a mládeže Bílina

10. leden
NOVOROČNÍ VÝŠLAP
NA BOŘEň

16. leden
ZIMNÍ PLES 
DDM BÍLINA
Kulturní Dům Fontána

18. leden
NOVOROČNÍ HOPSÁNÍ 
pro mládež a dospělé
tělocvična DDM

19. leden
KAVÁRNA 
„MALUJ“
Dům dětí a mládeže Bílina

24. leden
HOLČIČÍ ODPOLEDNE
PRO NÁCTILETé
tělocvična DDM

25. leden 
LITERÁRNÍ ČAJE
DDM Bílina

29. leden –30. leden
PRÁZDNINOVÝ NOČNÍ 
MARATON HER
DDM Bílina

31. leden 
KERAMICKÁ DÍLNA 
pro veřejnost č.9
Dům dětí a mládeže Bílina

Podrobné informace na-
jdete na stránkách DDM 

Bílina www.ddmbilina.cz
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Školení s následným odpočtem trestných bodů
Odepnuté bezpečnostní pásy, telefonování během řízení, jízda na 
červenou nebo další velmi častý přestupek, rychlá jízda. Nejen 
za tyto asi nejčastější přestupky dostanou řidiči pokutu, ale také 
trestné body. Pokud nepřesáhne počet získaných trestných bodů 
číslo deset, mohou si řidiči trestní body odepsat. „Školení bezpeč-
né jízdy s následným odpočtem tří bodů se provádí pouze jednou 
za kalendářní rok a je určeno pro řidiče, kteří nasbírali za menší 
přestupky v silničním provozu trestné body,“ vysvětlil Libor Bu-
dina z akciové společnosti DEKRA CZ, která školení s následným 
odpočtem bodů provádí pro Autodrom Most. 

Účastníky kurzu čeká teoretická  
a praktická část. „Při teoretické části 
se účastníci dozvědí základní zása-
dy, jak zvládnout jednotlivé druhy 
krizových situací na kluzných plo-
chách, kdy je značně ztížena mož-
nost řízení vozidla, ale i nejčastější 
příčiny dopravních nehod a jejich 
předcházení,“ upřesnil Budina. 
Řidiči se nemusí obávat praktické 
části, která je nejen zajímavá, ale 
účastníci si na kluzných plochách 
Polygonu mohou vyzkoušet své re-
akce a limity svého vozidla, a tím si 
prakticky ověřit správnou techniku 
zvládání smyků nebo jak se efektiv-
ně vyhnout náhlé překážce či zasta-
vit na co nejkratší brzdné dráze. 
V praktické části účastníci získa-
jí cenné zkušenosti, které mohou 
uplatnit v běžném provozu. „Ři-
diči poznají svůj vůz po technic-
ké stránce, a to jak fungují elek-
tronické systémy vozidla jako je 
například ABS nebo elektronický 
stabilizační systém,“ upřesnil in-
struktor. Školení trvá sedm hodin, 
z toho je 180 minut teoretická část, 
210 minut praktická část a 30 mi-
nut závěrečné vyhodnocení.
Právě na cvičných plochách Poly-
gonu se naplno objeví chyby, které 
řidiči nejvíce dělají, aniž by si to 
uvědomovali. „Největší chybou, 
které se řidiči dopouštějí, je to, že 
při výcviku v jednotlivých fázích 
brzdí s malou intenzitou a tím ne-
dokážou využít potenciálu brzdné 
soustavy,“ prozradil Libor Budina 
s tím, že dalšími chybami je na-
příklad špatné držení volantu nebo  
i sezení. „Pokud řidič během řízení 
skoro leží a volant ovládá jednou ru-
kou, nemůže v krizové situaci včas 
a přesně zareagovat.“
Samotná výuka je navíc doplně-
ná krátkými instruktážními filmy 
a animacemi vozidel v nebez-
pečných situacích. V další fázi 
si všichni připomenou i vybra-
né dopravní předpisy ze zákona  
o provozu na pozemních komuni-
kacích a základní znalosti z fyziky. 
„Jak působí odstředivé síly na vo-
zidlo, adheze pneumatik, reakční 
a brzdné dráhy, vliv nákladu na 

vlastnosti vozidla,“ řekl Budina. 
Výhodou školení s následným od-
počtem bodů, který absolvuje řidič 
ještě před dosažením dvanácti trest-
ných bodů, eliminujete riziko ztrá-
ty řidičského průkazu. V zimním 
období mají řidiči šanci odepsat si 
rovnou bodů šest. „Pokud se účast-

ní školení s následným odpočtem 
bodů v prosinci a následně v lednu, 
mohou si tak odepsat v krátkém ča-
sovém úseku bodů šest,“ podotkla 
ředitelka mosteckého Polygonu 
Jana Svobodová. 
Školení je určené pro řidiče, kteří 
nemají v součtu zaznamenaných 

více jak 10 bodů za porušení práv-
ních předpisů a zároveň nemají 
žádný přestupek ohodnocený více 
jak šesti body. 
Více informací získáte na emailu 
registrace@odpocetbodu.cz nebo 
www.autodrom-most.cz, 
www.odpocetbodu.cz.  (lal)

5. leden 2015 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 11



Vánoce v Sokoláčku

Třetí vítězství v řadě pro HC Draci Bílina

Od září letošního roku otevřela Tělocvičná jednota Sokol Bílina nový pohybově-turistický kroužek Sokoláček pro děti od 3 do 6 let. 
Za první čtyři měsíce se do tohoto kroužku přihlásilo celkem 14 dětí různého věku. 

Tyto děti 
o s l a v i l y 
blížící se 
v á n o č n í 
svátky při 
posledním 

cvičení 19. prosince, kde je čeka-
lo celkem 10 stanovišť z různými 
úkoly. Po splnění všech úkolů 
byly děti odměněni balíčkem pl-
ným dobrot a drobných dárků. 
Nakonec si všichni společně za-

zpívali vánoční koledu a popřáli si 
hezké svátky a Nový rok. Pokud 
byste chtěli zjistit více informací 
o fungování kroužku, koukněte se 
na facebookové stránky – Sokolá-
ček, kde najdete i pár fotografií.  

V případě, že byste měli zájem 
po Novém roce rozšířit naše 
řady volejte tel. číslo 608 963 
059 nebo pište na email ke-
cos@seznam.cz. 

Radek Nedbálek

Bílinští hokejisté v utkání 
21. kola II. hokejové ligy po 
razili Jablonec na jeho ledě 
4:2 a připsali si tak třetí vítěz-
ství v řadě. To bílinský oddíl 
aktuálně posunulo o pět míst 
v tabulce výše na desáté místo 
soutěže. 

Draci opět předvedli výborný 
výkon, který byl korunován zis-
kem tří bodů. Po vítězství na ledě  
v Sokolově 8:6, domácí výhře 9:6 
s Jindřichovým Hradcem a nyní 
4:2 v Jablonci se Draci pohybují 
v klidném středu tabulky. Další 
kolo se hrálo 3. ledna 2015, kdy 
Draci doma na zimním stadionu 
v Bílině přivítali nováčka ligy  
z Trutnova.

statistika utkání 21. kola II. ligy

HC Vlci Jablonec - HC Draci 
Bílina 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky:
20. pilař (petrmichl, Bříška),  
25. Brokeš (Frk) - 12. Jirkovský 
(Kýhos, přeučil), 13. Brettschmeider 

(procházka, Zdeněk), 42. Zdeněk 
(Zika, procházka), 59. salač (Kýhos)
HC Vlci Jablonec: 
Bouška (petrmichl) - Čechura, 
pulec, Zeman, abrham, Šulc, Bříška, 

tondr, mulač, Brokeš, Nevyhoštěný, 
Homolka, peřina. Frk, m. tondr, 
Žďárský, vařecha, pilař, petrmichl
HC Draci Bílina:
michaljov (Škubal) – Havluj, Jirkovský, 

polák, Brettschmeider, Zeman, Fučík, 
přeučil, Kýhos, Zdeněk, procházka, 
Zika, Böhm, Hlinka, Štěpánek, 
trubeneckr, Radek, Čmolík

Karel Schön

Devět branek do sítě jindřichohradeckého Vajgaru
V utkání 20. kola II. ligy HC Draci Bílina - KLH Vajgar J. Hradec viděli diváci celkem patnáct branek a mohli slavit vítězství domácího celku 
9:6. Vytoužené desítky se dvě stovky fanoušků sice nedočkali, ale Draci jim předvedli kvalitní výkon a hlavně krásné branky.

statistka utkání 20. kola II. Hokejové ligy

HC Draci Bílina - KLH 
Vajgar Jindřichuv Hradec 
9:6 (2:2, 3:2, 4:2)
Branky a nahrávky: 
13. veselý (procházka, Zdeněk), 
20. procházka (Zdeněk), 28. 
Böhm (Brettschneider), 32. Böhm 
(Zdeněk, procházka), 34. Böhm, 

45. Zika (Zdeněk, Brettschneider),  
47. trübeneckr (Zdeněk), 49. Racek, 
52. Racek – 5. Brabec, 20. voříšek, 
23. mazanec (Lazorišák), 40. Šperger 
(voříšek), 43. mazanec, 50. voříšek 
(procházka)
HC Draci Bílina: 
Škubal (Chabr) – Havlůj, Jirkovský, 
Brettschneider, veselý, polák, Fučík – 

salač, přeučil, sekerka, Zdeněk, Zika, 
procházka, Štěpánek, Kýhos, Bohm, 
petráš, trubeneckr, Racek.

KLH Vajgar Jindřichův Hradec: 
Kubeš (Fogl) – Kořínek, procházka, 
Zich, Hájek, Šanda, tržil, milotínský, 
Lazorišák, mazanec, Brabec, sperger, 
Ferebauer, Dvořák, voříšek, Novák, 

Košťál, tomšík.
Rozhodčí: 
Krob – Ševic, votrubec
Diváci: 269
Nejlepší hráči utkání: 
Jakub Zdeněk (HC Draci Bílina) – 
Lukáš voříšek (KLH vajgar Jindřichův 
Hradec)

Karel Schön
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