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V roce 1998 získalo Město Bílina od společnosti Felicitas, a. s., za 
cenu 20.000.000 Kč do svého vlastnictví lázeňský areál Kyselka. 
Bohužel již ve zdevastovaném stavu a bez vnitřního zařízení. Ob-
čanům města se ale vrátila možnost opět využívat přilehlý lázeň-
ský park. Od té doby se snaží zastupitelstvo města shodnout na 
řešení, které vrátí nefunkčnímu areálu život. 

Město Bílina má nabídku na řešení obnovy lázeňských budov
● OC otevře až v únoru ● Na náměstí se měnilo osvětlení ● Lázeňství doba nepřeje, Bílina se musí přizpůsobit ● Halloween si všichni 

užili ● V novém knihkupectví se křtila kniha bílinského autora ● Bílinští fl orbalisté jsou úspěšní ● HC Draci bojují o každý bod ●

Sportovcem roku je hokejistka Michaela Jurčová

V současné době se touto otázkou 
zabývají zastupitelé již páté funkční 
období. Důvodů, proč se nedaří do-
spět k dohodě většiny zastupitelstva 
o řešení vedoucímu k rekonstruk-
ci lázní, je řada. Hlavní příčinou je 
fakt, že klasická forma lázeňských 
pobytů se těší stále se snižující ob-
libě klientů, což je z velké části způ-
sobeno dramaticky menší podporou 
lázeňství ze strany státu. V důsledku 

toho se i zavedené lázně, u nichž ne-
došlo k přerušení provozu a tradice, 
potýkají s existenčními problémy. 
Společnosti provozující lázně proto 
dlouhodobě nemají zájem rozší-
řit svou činnost o provoz v Bílině. 
A bez partnera s potřebným  finanč-
ním zázemím, si rekonstrukci a pro-
voz lázní, bez významného rizika 
ohrožení stability hospodaření města 

Pokračování na straně 3

Den sportovců 2011 se konal 4.11., tradičně 
v Kulturním domě Fontána. Mezi nomino-
vanými sportovci z Bílinska nechyběli at-
leti, fotbalisté, střelci a další sportovci. Na 
stupních vítězů se nakonec sešli: na 1. místě 

mladá nadějná hokejistka Michaela Jurčová, 
na 2. místě bikrosař Matěj Chalupný a na 
3. příčce Denisa Králová, která se vyniká 
v rybolovné technice. Hosty slavnostního 
večera byli hokejisté Kysel a Orct, kteří spo-

lečně s panem starostou Josefem Horáčkem 
předávali ocenění. Program zpestřila zpě-
vačka Míša Nosková. Po slavnostním večeru 
následovala zábava s hudebním doprovodem 
skupiny WINDI BAND.

Denisa Králová Michaela Jurčová Matěj Chalupný
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Z deníku Policie ČR
Vloupání do skladu
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal do 
skladu. Po překonání zámku vnikl do 
skladových prostor poškozené firmy 
a následně z něj odcizil autogenní 
soupravu, kabely a další věci celkem 
za 40 tisíc korun. Ve věci byly zahá-
jeny úkony trestního řízení pro pře-
čin krádeže, za který může pachatel 
strávit až dva roky ve vězení.

Mladá podvodnice
Teprve 20letá žena z Teplicka byla 
obviněna ze spáchání hned několika 
trestných činů. V březnu letošního 
roku uzavřela úvěrovou smlouvu 
na poskytnutí spotřebitelského úvě-
ru na nákup motorového vozidla 
v hodnotě téměř 90 tisíc korun, v žá-
dosti však uvedla nepravdivé údaje 
o svém zaměstnání a výši příjmu 
a splátky za poskytnutý úvěr navíc 
nesplácí. V září si zase z autopůj-
čovny zapůjčila osobní automobil 
Škoda Fabia, který ovšem nevráti-
la a namísto toho jej za čtyři tisíce 
prodala dosud neznámé osobě. Žena 
také ráda pobývá v hotelech a pen-
zionech, kde ovšem „zapomíná“ 
zaplatit. Je podezřelá, že se nejméně 
v šesti případech společně se svým 
30letým přítelem ubytovala v růz-
ných ubytovacích zařízeních, odkud 
po několika dnech odešli, aniž by za 
noclehy a stravu zaplatili. Tohoto 
jednání se dopouštěli v celém kraji, 
naposledy se ubytovali v luxusním 
hotelu v Teplicích, a to již s úmys-

lem účet za bezmála osm tisíc korun 
opět nezaplatit. Do hotelu si však pro 
ženu, po které již bylo vyhlášeno ce-
lostátní pátrání, přišli policisté. Byla 
obviněna z trestných činů podvodu, 
zpronevěry a úvěrového podvodu, 
za což jí hrozí až pětiletý pobyt za 
mřížemi. Její přítel, který byl obvi-
něn z přečinu podvodu, může jít za 
mříže maximálně na dva roky.

„Očesané“ Porsche 
Škodu za čtvrt milionu korun způ-
sobil dosud neznámý zloděj, před-
mětem jehož zájmu se stalo luxusní 
auto. Po překonání brány vnikl na 
nádvoří domu v Bílině, kde se ná-
sledně vloupal do zaparkovaného 
vozidla Porsche Cayenne. Z auta si 
odnesl DVD rekordér a sportovní 
potřeby, navíc demontoval a odcizil 
všechna čtyři kola, přední světlome-
ty, zpětná zrcátka a další součástky. 
Majitel „očesaného“ vozidla vyčís-
lil škodu na odcizených věcech na 
bezmála 200 000 korun, přibližně 
60 tisíc budou stát opravy způsobe-
ných škod. Pokud bude pachatel do-
paden, hrozí mu za přečiny krádeže 
a poškození cizí věci trest odnětí 
svobody na jeden rok až pět let. 

Zloději na pietu nedbají
Zvýšené návštěvnosti hřbitovů, kte-
rá je každoročně vázána k Památce 
zesnulých, využívají i zloději. Přes-
tože policisté provádí zvýšený do-
hled v okolí míst, kam lidé přichází 
vzpomenout na své blízké, lapkové 

nedbají na pietu a čekají na svou 
příležitost. Během uplynulých dnů 
jsme zaevidovali hned dva případy, 
kdy „nenechavci“ vykradli vozidla 
návštěvníkům hřbitova. K první 
krádeži došlo ve čtvrtek odpoledne 
během pouhých deseti minut v Bíli-
ně. Neznámý pachatel se vloupal do 
vozidla BMW, ze kterého odcizil ka-
belku s doklady, třemi mobilními te-
lefony, platební kartou a dalšími věc-
mi, jejichž hodnota byla vyčíslena na 
15 tisíc korun, dalších šest tisíc bude 
stát majitele oprava rozbitého okén-
ka. Druhý případ se stal v sobotu 
odpoledne ve Rtyni nad Bílinou, kde 
se neznámý zloděj během pouhých 
pěti minut vloupal do zaparkované-
ho vozidla VW Passat, ze kterého si 
odnesl kabelku s doklady, platebními 
kartami, finanční hotovostí a kosme-
tikou. Žena, která kabelku nechala na 
zadním sedadle, vyčíslila celkovou 
škodu na téměř 39 tisíc korun. Jak je 
zřejmé z uvedených případů, pacha-
telům stačí k vykradení auta pouhá 
chvilka, vyzýváme proto občany, 
aby nenechávali žádné cennosti ve 
vozidlech. Zvlášť pokud jsou věci 
viditelně umístěné v kabině vozu, 
jsou pro zloděje velkým lákadlem, 
kterému málokterý lapka odolá.

Na Teplicko nepřijeli kvůli památkám
Do ordinace v centru Teplic se 
v nočních hodinách pokusil vloupat 
26letý muž z Klášterce nad Ohří. 
Do ordinace se ale nedostal, policis-
té ho zadrželi přímo u dveří, jejichž 
zámek se snažil překonat. Do křížku 
se zákonem se zloděj nedostal popr-
vé, proto mu hrozí až tříletý pobyt 
za mřížemi. Další zloděj přicestoval 
do našeho okresu až z Tábora. V Bí-
lině se po překonání okna vloupal 
do nízkoprahového centra, než však 
stačil něco odcizit, byl zadržen hlíd-
kou strážníků městské policie. Poli-
cisté mu následně sdělili podezření 
z přečinu krádeže ve stadiu pokusu, 
za který mu hrozí až dvouletý trest 
odnětí svobody.

Vloupání do chat
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal do 
dvou zahradních chat. Po překonání 
oplocení vnikl zloděj na pozemek 
a následně se vloupal do rekreačního 
objektu, odkud odcizil křovinořez, 
motorovou pilu a další věci za více 
jak 30 tisíc korun. Pachateli ukořis-
těný lup zřejmě nestačil a vloupal se 
i do sousední dřevěné chatky, kde 

odcizil křovinořez, zahradní nábytek 
a další věci v hodnotě téměř 14 tisíc 
korun. Ve věci byly zahájeny úkony 
trestního řízení pro přečiny krádeže 
a porušování domovní svobody, za 
které hrozí pachateli v případě do-
padení až tři roky za mřížemi.

Vykradená chatka
Policisté pátrají po neznámém pacha-
teli, který se v Hrobčicích vloupal do 
zahradní chatky. Po překonání plotu 
vnikl na pozemek a vloupal se do re-
kreačního objektu, ze kterého si od-
nesl elektrickou troubu, lednici, při-
jímač digitálního signálu a další věci 
za téměř tři tisíce korun. Ještě větší 
škodu způsobil poškozením chatky, 
předpokládané náklady na opravy 
oznamovatelka vyčíslila na 3500 
korun. Pachateli hrozí v případě jeho 
vypátrání až tři roky vězení.

Zloděj odnesl polystyren
Dvanáct balíků s polystyrenovými 
deskami si odnesl dosud neznámý 
pachatel z bílinské prodejny staveb-
nin. Po překonání oplocení areálu 
vnikl na pozemek firmy, odkud ná-
sledně odcizil polystyren celkem za 
6 tisíc korun. Pachateli hrozí v pří-
padě dopadení za přečin krádeže až 
dva roky za mřížemi.
 
Panel zmizel, rádio zůstalo
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal do 
zaparkované dodávky. Následně ze 
středového panelu palubní desky 
odcizil odnímatelný panel autorá-
dia, čímž poškozené firmě způsobil 
škodu ve výši jeden tisíc korun, další 
tisícovku bude stát oprava poškoze-
ného vozidla. Ve věci byly zahájeny 
úkony trestního řízení pro přečin krá-
deže, za který trestní zákoník stanoví 
trest odnětí svobody až na dvě léta.

Ze 186 řidičů jen 3 porušili zákon
V pátek večer proběhla na Teplic-
ku dopravně bezpečnostní akce 
zaměřená na dodržování pravidel 
silničního provozu. Policisté během 
akce zkontrolovali 186 motorových 
vozidel a zjistili podivuhodně malý 
počet přestupků, pouze tři „hříšníci“ 
porušili zákony. Jeden řidič u sebe 
neměl předepsané doklady, technic-
ký stav jednoho vozidla neodpoví-
dal normám a jeden řidič seděl za 
volantem pod vlivem alkoholu. Po-
licisté tak udělili pouze dvě bloko-
vé pokuty a jeden případ oznámili 
k projednání na příslušný úřad.

O ČEM SE CHCETE VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkré tního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí? ZEPTÁME SE ZA VÁS.
Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bz-namety@seznam.cz
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jeho velkým zadlužením, Bílina do-
volit nemůže.   
V situaci, kdy se dlouhodobě nena-
bízí žádná příležitost obnovit kla-
sický provoz lázní, jsou k dispozici 
prakticky pouze dvě řešení. Jedním 
z nich je ignorovat nepříznivou eko-
nomickou realitu a neopouštět náš 
sen o návratu minulých časů, kdy 
se mohla Bílina chlubit pěknými 
lázněmi a nadále čekat na nabídku, 
kdy někdo bude mít zájem nám 
lázně opravit a současně je nechat 
v našem majetku. Tento postup je 
pro zastupitele i pohodlnější, neboť 
je nenutí učinit zásadní rozhodnutí, 
stačí pouze nečinně čekat na návrat 
pro lázeňství příznivých „starých 
časů“. Zásadní nevýhodou tohoto 
postupu je, že budovy, ponechané 
svému osudu, každým rokem více 
chátrají. Jejich nutné dílčí opravy 
z prostředků města by pro rozpočet 
města znamenaly obrovskou zátěž, 
aniž by mohly přinést návrat lázeň-
ského provozu. Pro názornost, pou-
há ostraha a základní opravy v láz-
ních stojí město Bílina ročně kolem 
jednoho miliónu korun.
Druhou možností je pokusit se na-
jít postup, který povede k obnově 
lázeňského areálu, i za cenu, že již 
v jiné podobě než v minulosti. Pří-
ležitost ke zvelebení lázeňského are-
álu se nám naskýtá např. v navázání 
spolupráce s partnerem, který doká-
že zpracovat projekt na rekonstrukci 
lázeňských budov z prostředků ev-
ropských dotací, je připravený finan-
covat ze svých prostředků veškeré 
náklady s ním spojené, včetně rizika, 
že když se mu dotaci nepodaří získat, 
uhradí všechny vynaložené náklady. 
Navázání spolupráce s podobným 
partnerem pro město nepředstavuje 
žádné riziko ve chvíli, kdy se dotaci 
nepodaří získat. V tomto případě se 
veškeré vzájemné závazky ruší. Při 
zisku dotace by partner města byl 
nucen lázeňské budovy v řádném 
termínu a předepsané kvalitě opravit 
a dle dotačního závazku nejméně tři 
roky provozovat. Nevýhodou toho-
to postupu je skutečnost, že partner 
města by po splnění všech podmí-
nek včetně dokončení rekonstrukce 
získal budovy do svého vlastnictví. 
I tato možnost za několik měsíců 
pro město ale pomine, protože ev-
ropské dotace na tyto účely končí 
v roce 2013, a není pravděpodobné, 
že vzhledem ke špatné ekonomické 
situaci států EU budou ještě v bu-
doucnu vypsány.
Jedna z posledních nabídek posta-
vených na financování z evrop-

ských fondů, které lze s ohledem na 
blížící se rok 2013 stihnout, přišla 
od společnosti SAM – bau. V přípa-
dě schválení vzájemné spolupráce 
by se zavázala opravit hlavní bu-
dovu lázní a vybudovat zde školicí 
středisko, které by dle podmínek 
dotace musela provozovat nejmé-

ně tři roky. Zvyšování vzdělávání 
dospělých dnes patří mezi hlavní 
priority EU, což se odrazilo i ve vy-
psání dotačních titulů, ze kterých by 
měla možnost mít prospěch i Bílina. 
Po uplynutí tříleté povinnosti pro-
vozovat v objektu, opraveném díky 
tomuto dotačnímu titulu, výhradně 
vzdělávání, je možné do provozu 
budovy postupně vracet i její pů-
vodní poslání. Suterén budovy, kde 

probíhaly léčebné procedury, by zů-
stal i po rekonstrukci vhodný k pro-
vozování klasických lázeňských 
kúr či moderních wellness pobytů. 
Užitek z poskytování ubytovacích 
a stravovacích kapacit pro potřeby 
provozu hlavní budovy by měli po-
skytovatelé v celé Bílině. V případě 

nedostatečné stávající ubytovací ka-
pacity ve městě je společnost SAM 
– bau připravena realizovat jejich 
vybudování ze svých prostředků. 
V samotném lázeňském areálu má 
zájem přebudovat oba lázeňské ob-
jekty Zátiší 1 a Zátiší 2 na ubytovací 
zařízení splňující veškeré současné 
standardy.   
Ve chvíli, kdy by prostředky na 
opravu hlavní budovy bývalých 

lázní přinesl vnější investor, město 
Bílina by mohlo během krátké doby 
lázeňský areál i park opravit a vrátit 
mu jeho bývalou krásu a poslání. 
Budova inhalatoria, která by zůstala 
v majetku města, by začala fungovat 
jako městské lázně, kde by měli ob-
čané na procházce možnost načepo-
vat si a ochutnat Bílinskou kyselku, 
koupit si lázeňské suvenýry, oplatky 
apod. V dolní části inhalatoria by se 
opět obnovil provoz nejvyhlášenější 
léčebné procedury lázní Kyselka, 
inhalování horkých výparů Bílinské 
kyselky. Všechny prostory lázeňské-
ho parku by zůstaly rovněž v majet-
ku města. Současně s opravou hlavní 
budovy a inhalatoria by došlo i k re-
konstrukci celého lázeňského parku, 
včetně všech altánů, nových laviček, 
okrasných záhonů, keřů atd. 
Využití této nabídky, kterou zvažuje 
současné vedení města Bíliny, ale 
dle průběhu jednání zastupitelstva 
ze dne 3.11.2011 pravděpodobně ne-
najde dostatečnou podporu u většiny 
zastupitelů, protože budou vystaveni 
silnému tlaku a skandalizování z řad 
odpůrců rekonstrukce spojené s pro-
dejem hlavní budovy. Na pořadu 
jednání bylo pouze umožnit společ-
nosti SAM – bau požádat o dotaci 
a zastupitelé měli od právníka garan-
ce, že nás tento krok právně absolut-
ně k ničemu nezavazuje. V případě, 
že by společnost SAM – bau dotaci 
získala, má město možnost, nikoliv 
však povinnost, vést s ní další jedná-
ní. I přesto část zastupitelů ve svých 
vystoupeních pouhé neodmítnutí 
této možnosti komentovala natolik 
silnými slovy, že i k podpoře zcela 
nezávazného usnesení se odhodlalo 
jen 18 zastupitelů. V nejbližší době 
se dá proto čekat, že Bílinu čeká ma-
sivní kampaň v duchu „Neprodávej-
me naše rodinné stříbro“, „Bojujme 
za zachování lázní v Bílině“ apod. 
Nehledě na fakt, že v Bílině již re-
álně žádné lázně patnáct let nemáme 
a jejich torzo se nám rozpadá před 
očima. 
Další osud bílinských lázní se bude 
utvářet v příštích týdnech a měsících. 
Z jednání minulého zasedání zastu-
pitelstva se ale jeví jako nejpravdě-
podobnější scénář, že zastupitelé, 
pod tlakem, shodu na rekonstrukci 
spojenou s prodejem hlavní budovy 
lázní nenajdou a naše „rodinné stříb-
ro“ tak sice zůstane v našem majet-
ku, ale dál v neutěšeném technickém 
stavu a bez reálné vyhlídky na celko-
vou rekonstrukci.

Na základě informací od vedení města 
a z jednání Zastupitelstev města Bíliny 

připravila Ing. Jana Šimková

Dokončení ze strany 1

Město Bílina má nabídku na řešení obnovy lázeňských budov
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Poplatek můžete uhra-
dit hotově v pokladně 
Městského úřadu v Bí-
lině, přízemí (vpravo) 
– pokladna, č. 101 
v těchto hodinách:

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad ve II. pololetí 
2011 je 30. 11. 2011. Poplatek na rok 2011 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

Poplatek lze uhradit i složenkou 
nebo bezhotovostním převodem na 
účet města 19-1060440379/0800, 
variabilní symbol: 1337, kon-
stantní symbol: 0558, specifický 
symbol: rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen 
jednorázovým příkazem za více 
poplatníků, je třeba nahlásit 
finančnímu odboru Městské-

ho úřadu v Bílině jména osob, 
za které je poplatek odváděn, 
a to buď telefonicky na čísle 
417 810 957, 417 810 827 nebo 
e-mailem na adresu 
 financni@bilina.cz. 
Od poplatku na rok 
2011 jsou osvobo-
zeny děti narozené 
v roce 2011.

Pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Pátek 7 – 13.00

Obchodní centrum v Bílině bude otevřeno až v únoru

Na náměstí se dočasně mění osvětlení.

Kvůli bezpečnosti

Bíliňané si jistě všimli, že je přepravují autobusy jiné společnosti. Ano, je to 
tak. Přepravu osob nyní v Bílině nyní zajišťuje chomutovský dopravce. Pro 
cestující se však nic nezměnilo. Linky, jízdní řády i ceny zůstaly stejné.

V minulých dnech došlo na 
náměstí k havárii, u ZUŠ spadl 
sloup veřejného osvětlení.

Kvůli bezpečnosti V minulých dnech došlo na 
náměstí k havárii, u ZUŠ spadl 
sloup veřejného osvětlení.

„Na základě toho byla provede-
na prohlídka technického stavu 
ostatních lamp, při které pracov-
níci technických služeb zjistili 
vážné nedostatky,“ vysvětlil Ing. 
Jaroslav Bureš, vedoucí odboru 
nemovitostí a investic města.
Dodal, že vedení města oka-
mžitě zareagovalo a rozhodlo 
o demontáži starých lamp a do-

časném nahrazení standartními 
lampami se dvěma výložníky. 
Jedná se celkem o 9 stožárů. 
Bureš zdůraznil, že jde pouze 
o dočasný stav, než padne de-
finitivní rozhodnutí o řešení 
veřejného osvětlení. Tyto kla-
sické lampy po jejich odstra-
nění z náměstí využijí městské 
technické služby.  simi

V Bílině u Intersparu zdárně 
pokračuje stavba obchodní-
ho centra. Jak však uvedla 
Ing. Gabriela Hlavsová, jed-
natelka investora JTH, oproti 
plánovanému konci letošního 
roku se otevření centra posune 
na únor 2012. Důvodem jsou 
klimatické podmínky a zdr-
žení dodávky prací. Vánoční 
dárky tak Bíliňané v Retail 
Parku Bílina, jak zní oficiální 
název projektu, nekoupí.

Na 3500 m2 budou obchůdky s růz-
ným sortimentem. Nebude chybět 

obuv, oblečení, lékárna nebo občerst-
vení. Konkrétní značky prodejců však 

zatím není možné zveřejnit. Kromě 
výše uvedeného zdržení však nejsou 

podle jednatelky žádné komplikace 
a stavba probíhá dle plánu. simi

Vzpomínka Vzpomínka

Dne 15. listopadu 
vzpomeneme

na smutné
výročí úmrtí pana 

VLADIMÍRA SOLARA 
z Bíliny.

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka Helena 
a děti s rodinami.

Dne 3. 11. 2011 tomu byly 
již 3 roky, co nás navždy 

opustil JOSEF SOLNAŘ 
v nedožitých 64 letech. 
Tvá skromnost, dobrota 
a pracovitost stále nám 

v srdci zůstává...
S láskou vzpomínáme - 

manželka Jitka, syn Mirek, 
dcera Jitka a celá rodina.
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Rok 2012 bude pro Mateřskou školu Maxe Šva-
binského velmi významný. Školka totiž slaví 50 
let. Přípravy na oslavy významného jubilea jsou 
již v plném proudu. „V roce 2012 to bude 50 let 
od doby,kdy byla postavena budova školky. My 
to budeme slavit 8. června. Tak už teď, když ně-
koho potkáme a víme, že býval zaměstnancem 
školky, tak ho zveme,“ říká ředitelka školky 
Eliška Růžičková. tato podnikavá a energická 
dáma nenechává nic náhodě a vše potřebné na 
velké oslavy zajišťuje s předstihem. K příležitosti 
oslav vymyslely paní učitelky s dětmi veselé ba-
revné logo a písničku, tvoří obrázky a různé jiné 
výrobky na výzdobu i jako dárečky. A když děti 
nesedí ve školce u hraček nebo nějakého tvoření, 
jezdí na různé zajímavé výlety. Velká část aktivit 
nyní opravdu směřuje k přípravám oslav. „Máme 
zajištěný již nějaký program Už jsme začali Po-
hádkovou zemí a vše, co budeme tento školní rok 
dělat, bude v rámci výročí. Osmý červen bude 
vyvrcholením oslav,“ říká ředitelka.
A co se ve školce změnilo? Hned na první pohled 
je patrná velká změna zvenku. Tmavé, do šeda 
zbarvené budovy dostaly nový barevný a teplý 
plášť. Veselé barvy přece ke školce a dětem patří. 
Barvy a plno obrázků zdobí také interiér školky. 
Ten je moderní i díky novému nábytku a rekon-
strukce se dočkala i kuchyň. 
V Mateřské škole Maxe Švabinského pracuje 
v současnosti 19 zaměstnankyň, z toho 10 uči-
telek. Téměř všechny jsou kvalifikované nebo 
si kvalifikaci doplňují. „Prostě pohoda,“ hodnotí 
s úsměvem Eliška Růžičková. V křesle ředitelky 
školky sedí od roku 1995. Možná je nutno poo-

pravit, že spíše než sedí, stále někde pobíhá, něco 
vymýšlí nebo cestuje s dětmi. 
A jak to dnes ve školce vůbec chodí? Podle paní 
ředitelky jsou dávno pryč doby, kdy děti byl do 
něčeho nucené, ať už do jídla nebo nějakých 
aktivit. Ve školce respektují děti a jejich přání 
a potřeby. Traumatu z mlékové polévky nebo 
hrachové kaše tak naštěstí zůstanou ušetřené. 
Denní režim ve školce je přirozený a jednotlivé 
fáze se prolínají a přecházejí postupně. Samo-
zřejmě určitá pravidla musí platit, ale většina dne 
se řídí samotnými dětmi, které se díky tomu ve 
školce cítí dobře. K tomu přispívá i velké množ-
ství různorodých hraček. Malý dětský nábytek 
jako v obýváku, kuchyňka s veškerou výbavou, 
auta, plyšáci, panenky, hry, atd., to vše mají děti 
k dispozici. A ruku na srdce, když do školkovské 
herny vstoupí nějaký „dospělák z venku“, zasní 
se a musí si říct, jak fajn by bylo být zase dítětem, 
alespoň na chvíli. 
Školka se za ta léta změnila převážně v přístupu 
k dětem, ale změnily se i samotné děti. Eliška Rů-
žičková může za ta léta hodnotit a bohužel změ-
na dětí obecně byla spíše k horšímu. Děti dnešní 
doby jsou více agresivní a často zaostávají v zá-
kladních úkonech a návycích, které by měly umět 

z domova. Dělá jim problémy i mluvení. „Někdy 
se musím zeptat i třikrát, než zjistím, co dítě vů-
bec chce.“ V dnešní uspěchané době chodí rodiče 
z práce často až večer a na děti jim zbývá opravdu 
málo času. Jiní jsou zase jinak zaneprázdnění, že 
se nemohou svým dětem věnovat tak, jak by bylo 
potřeba. Ředitelka vysvětluje, že školka je oprav-
du důležitá v tom, že pomůže děti „srovnat“ tak, 
aby pak měly jednodušší nástup do školy. Jsou 
zvyklé mezi dětmi, jsou určitým způsobem sa-
mostatné a respektují autoritu.
Umí si dnešní děti vůbec hrát? „Ne, učíme je to. 
Vidím to na své vnučce, která vezme ovladač 
a zapne televizi. S počítačem si děti vědí rady 
lépe než já. Ale jakmile si mají zapnout knoflík, 
zavázat tkaničku...,“ upozorňuje ředitelka. Hraní 
si ve školce, s dětmi, je velmi důležité a mnohem 
přirozenější, než koukání do počítače nebo na 
televizi. Jestli se říká, že škola, je základ života, 
co je pak školka? Místo, kde se dítě poprvé se-
tká s větším kolektivem dětí, musí si vybudovat 
určitou pozici, poprvé se setkává s cizí autoritou 
v podobě učitelky a učí se novým věcem. Škol-
ka pomáhá malému človíčkovi rozkoukat se ve 
společnosti. Švabinka už pomohla za těch 50 let 
stovkám dětí. A to stojí za pořádnou oslavu.

Děti píší knihu moderních pověstí ze svého kraje
Staňte se spoluautory knihy legend!
Snem mnoha literárně či výtvarně nadaných dětí je, aby se jejich tvorba dostala do rukou veřejnosti, ale většinou není v jejich silách se 
prosadit. Proto se skupina mladých lidí, podpořena z programu Think Big, rozhodla dětem tento sen umožnit a vydat jim knihu slože-
nou z nejlepších příspěvků v soutěži „Urban legends očima dětí“, do níž mohou přispět účastníci svou povídkou, básní nebo komiksem. 
Tématem jsou „urban legends“ - historky z novodobého městského prostředí.

Mateřská škola, Maxe Švabinského 664

let

Urban legends, téma všech sou-
těžních děl, mají nejblíže k po-
hádce, pověsti či hororu, jsou 
však specifické svým přístupem 
k realitě – tváří se, jako by se 
opravdu staly či stále probíhaly. 
Mezi všeobecně známé a prosla-
vené urban legends patří histor-
ka o černé sanitce, která unáší 
náhodné kolemjdoucí za účelem 
prodeje lidských orgánů, o noč-

ním vlaku, který nikdo neřídí, 
nebo o ženě čekající na tramva-
jové zastávce, která se nenávrat-
ně propadla do země. Mnohdy je 
legenda vázána na daný region 
a uchovává se pouze v ústní for-
mě. Cílem dobrovolníků, zapoje-
ných do projektu, je tedy nejen 
podpořit kladný vztah dětí k li-
teratuře, vlastní tvorbě, ale také 
zachovat často zajímavé či vtip-

né legendy krajů nebo měst v pí-
semné podobě, a to specifickým 
způsobem – očima dětí.

Soutěž je určena všem dětem 
mladším šestnácti let. Svá díla - 
do každé kategorie nejvíce jedno 
- mohou posílat klasickou poš-
tou, e-mailem na urbal@urbal.
cz či vkládat přímo na webových 
stránkách soutěže www.urbal.cz. 

Uzávěrka přijímání příspěvků je 
15. ledna 2012. Třicet nejlepších 
příspěvků bude otištěno v kni-
ze, kterou v březnu 2012 obdrží 
všichni soutěžící zdarma. Tři nej-
lépe hodnocené povídky navíc 
zpracují do knihy profesionální 
kreslíři ve formě komiksu. Na 
všechny zúčastněné čekají kromě 
knihy městských pověstí i další 
ceny a jarní závěrečné setkání.

Realizační tým, složený z dobrovolníků nadšených pro práci s dětmi, pořádá soutěž díky podpoře Nadace O2 a Nadace rozvoje občanské 
společnosti. Obě spolupracující organizace vyhlásily program Think Big, jenž poskytl stovce týmů mladých dobrovolníků 5,3 milionu Kč na 
uskutečnění jejich snů a nápadů. Jednotlivé projekty se zabývají regionálními aktivitami, životním prostředím, sociálními problémy apod.
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NOVĚ OTEVŘENÁ 

PEDIKÚRA
ul. Břežánská, Bílina
(vedle gymnázia)

Naše motto:

„N�hte své nohy hýčkat a rozmazlovat“
Objednávky osobně, nebo na tel. 724 658 509
Na Vaší návštěvu se těší Šárka Vejlupková.

INZERCE 0811/BZ

Dům dětí a mládeže Bílina
slavil Halloween ve velkém
První větší akcí bylo Halloweenské veselé strašení s přespáním v na-
šem domečku. Děti si užily noc plnou zážitků. Celá akce začala 25.10. 
v 19:00 hodin, kdy jsme nejprve děti nalíčili a učesali a mohla začít 
Halloweenská párty. Děti tančily a soutěžily a v 23:00 hodin se vydaly 
na putování naším domečkem, kde potkávaly různá strašidelná stvo-
ření. Celá akce končila ráno v 10:00 hodin po vydatné snídani.

Bohumil Matějovský,
vypravěč příběhů,
v novém knihkupectví 
V sobotu 22. října 2011 v 9 hodin ráno se mlha jen velmi neochotně 
ukládala do páchnoucí stoky zvané poněkud ironicky Běla. Jen o pár 
desítek metrů dál, na Náměstí míru, pod lobkowiczkým zámkem se 
pár podivných individuí shluklo v podloubí před obchodem, působí-
cím tak trochu jako vzorkovna Tiffanyho s veřejnou čítárnou. 

Začala Vernisáž Knihkupectví Ma-
zánek Žatec, Schola Viva Bilinen-
sis (místní pěvecký soubor) zapěl, 
Ondra Kvěch, student PGM dal 
něco od Žáčka a pak už byla řeč 
především o nově vydané „socio-
logické fantasy“, vyprávějící str-
hujícím způsobem o společenství 
potkanů, kteří si po vzoru snahy 
(nebo spíše navzdory křečovitým 
pokusům) lidské společnosti vy-

tvořit spravedlivý řád, v podzemí 
vybudovali svůj vlastní, demokra-
cii se podobající stát s vlastními 
elitami, měnou a institucemi. 
Kniha o potkanech, nešťastně se 
zhlédnuvších v lidských modelech 
chování, je románovou prvotinou 
pana Bohumila MATĚJOVSKÉ-
HO. Jejímu vydání předcházel 
bezpočet povídek otištěných v no-
vinách a časopisech. Knížka se 
vám vejde do větší kapsy kabátu, 
běžné kabelky nebo boční přihrád-
ky tašky k notebooku. 
Zpět k autorovi. Jak se ve svém 
úvodním slovu zmínila učitelka 
a prodavačka KM v jedné oso-
bě, Mgr. Ivana Pitková, Bohumil 
Matějovský dělá vše pro to, aby 
se nestal známým, chová se velmi 
skromně a nenápadně. Rozhodně 
netouží v žádném případě stát se 
další z řady bulvárem vláčených 
,celebrit‘. 
Teplická činohra již předčasem 
uvedla dvě autorova dramata, 
nedávno si dramaturgie Divadla 
F. X. Šaldy v Liberci vyžádala 
Matějovského hru o euthanázii, 
o jejím uvedení uvažují i další di-
vadla. 
To jsou fakta, která dokládají, jak 
úspěšného člověka denně potká-
váme a míjíme ho bez povšimnutí, 
neboť o neprakticky nic nevíme, 
protože je jaký je a my „máme 
svých starostí dost“, natož pak 
v sobotu ráno vstát a jít se podívat 
na vernisáž s open party (jazykoví 
puristé nechť mi odpustí anglic-
kou berličku).
Nová knížka, které do života 
úspěch popřáli kmotrové a kmo-
třičky z KM, ředitelka Základní 
školy v Bílině Za Chlumem, Mgr. 
Eva Flenderová, místní pěveckého 
sdružení Schola Viva Bilinensis, 
recitátor, pan Kvěch ml. a klari-
netista a entertainer v jedné osobě, 
Petr Kašpar, vedoucí hudebních 
sdružení jako Clarinet Society 
nebo String Clartet, je vystavena 
v prodejně v Bílině v rohu Míro-
vého náměstí, v podloubí vedle 
Klenotů. 
Titul knihy zní DOBRODRUŽ-
STVÍ POTKANŮ.
 Mgr. Jan Maryško

Poslední den v měsíci říjnu děti 
oblékly masky a zúčastnily se Hal-
loweenských oslav, které pořádal 
Dům dětí a mládeže v Bílině. O tuto 
akci je každoročně velký zájem.Celý 
program začal v DDM v 16 hodin, 
kde děti mohly navštívit náš Salón 
krásy, kde jsme děti učesali a nama-
lovali. Letošní rok byl průvod oprav-
du veliký, plný upírů, čarodějnic, 
čertic a jiných masek. Za doprovo-
du bílinské MěP, která zvládla chod 
celého průvodu na výbornou, jsme 
dorazili na Mírové náměstí. Tam 
děti přivítaly strašidelné postavy 
v programu Divadla V Pytli, který se 
opravdu vydařil. Děti tančily, soutě-
žily a závěrem programu se předsta-
vil žonglér s ohněm, který všechny 

uchvátil svým zajímavým vystoupe-
ním. Dospěláci i děti se mohli zahřát 
u stánku s občerstvením nebo si kou-
pit něco dobrého na zub.
Halloween, svátek duchů, oslavo-
val duše zemřelých, kteří vycházeli 
právě v tento den mezi živé. K ty-
pickému Halloweenu patří zapálené 
vydlabané dýně a strašidelné masky. 
Strašidelné kostýmy v kulisách pod-
zimního sychravého počasí a blika-
jící světýlka působí přímo tajemně 
a magicky. Děti mají rády tajemné 
příběhy a pokud bude hrůzným pře-
ludem jenom převlečený kamarád, 
přestanou se možná i bát.
Halloweenský podvečer skončil 
a my se můžeme těšit na další akce 
DDM. Věra Ryjáčková
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Projektový den „Babí léto“
V pondělí 10. 10. 2011 se společně sešli žáci přípravných tříd ZŠ 
Lidické a IV.C ZŠ praktické – speciální v Bílině, aby si společně 
užili podzimní dopoledne. Akce proběhla v areálu ZŠ Lidická 
a celkem se zúčastnilo 21 žáků. 

Zustanme mladí i ve stárí o.s. 

ve spolupráci s KC Kaskáda v Bíline 

porádají

trhy
Foyer Mìstského divadla v Bílinì

Sobota 19. listopadu 2011
od 8.00 do12.00 hodin

Sortiment nejruznejšího potravinárského a remeslného zbozí.
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ve spolupráci s KC Kaskáda v Bíline 
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HALLOWEEN na Základní škole praktické

Dům dětí a mládeže v Bílině děkuje firmě Pneuservis Soukup 
za bezplatné přezutí zimních pneumatik. Kolektiv DDM Bílina

Taneční kurz 2011 vedou Jiří a Martina Vitkovi.

Podzimní atmosféru s využitím 
krásných plodů našich zahrádek – 
nádherně zbarvených dýní rozlič-
ných velikostí, tvarů a různého pří-
rodního materiálu by bylo škoda 

nevyužít!!! Proto jsme projektové 
odpoledne 20. 10. 2011 zaměřili na 
„školní dýňování“. Byla nás plná 
třída, přišlo 20 žáků. Všichni spo-
lečně začali do dýní rýpat, vrtat, 

kutat, kreslit a vyřezávat. Za ho-
dinu byly stoly obložené krásnými 
výtvory. Jako každý rok jsme si 
s žáky vyrobili z obrovských dýní 
paní a pana „Dýňovi“, dýňovou 

stonožku a různé figurky. Všechny 
výrobky vypadaly úžasně! Hotové 
výtvory jsme umístili před školu 
a každé ráno je rozsvítíme. 
 žáci ZŠ praktické Bílina

Původně měla celá akce probí-
hat na školní zahradě, ale jelikož 
bylo opravdu podzimní sychravé 
počasí, uchýlili se žáci do učebny 
výtvarné výchovy. Po seznámení 
pracovali ve čtyřech skupinách. 
Vyrobili si například „kouzelná“ 
košťata z proutí, s kterými se ne-
jen proletěli, ale také zasoutěžili. 
Skládali puzzle s podzimní téma-
tikou. 
Po celou dobu vládla velice přá-
telská atmosféra. Žáci si navzá-
jem ochotně pomáhali a příjemně 
se pobavili při dlabání a zdobení 
dýní. Protože byly všechny krás-
né, odměna v podobě lízátek byla 
spravedlivě rozdělena. Ve třídě 
bylo připravené malé pohoštění 
pro děti a dospělé. V prostorách 

ZŠ Lidické tak vznikla unikátní 
výstavka, která jistě příjemně na-
ladí nejednoho žáčka před začát-
kem vyučování.
Na závěr se všichni naučili říka-
dlo „Podzim“ a doprovodili jej 
pohybem, předali si vlastnoručně 
vyrobené drobné dárky a těší se na 
další společně strávené chvíle. 
Velkou zásluhu na průběhu této 
akce měl i pan Martin Fišer - vy-
chovatel z Dětského domova 
v Tuchlově, kterému touto cestou 
velice děkujeme. Nejenže se přišel 
na děti podívat, ale přinesl dýni, 
zapojil se do práce a pomáhal dě-
tem vytvářet. 
Akce byla úspěšná a všichni od-
cházeli plní dojmů a nových po-
znatků. Mgr. Hana Bendová

Učíme se tančit
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Kulturní servis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Zájemci o taneční kurz se 

mohou přihlásit do 15. 12. 2011 
v Informačním centru v Bílině 417 

810 985
info@kckaskada.cz

Kurz bude zahájen v případě 
naplnění počtu zájemců. 

Úterý 1., 8., 15., 22. 11. - 19.00
TANEČNÍ KURZ 2011

Vyučují Jiří a Martina Vitkovi. 

Pátek 18. listopad - 20.00
POGO TOUR E!E + SPS

Opět spolu. Do třetice všeho 
dobrého. Spřízněné punkové 
kapely E!E a SPS spolu opět 
vyjedou na společné turné 

s názvem POGO TOUR 2011. 
Vstupné: v předprodeji 120,- Kč; 

na místě 150,- Kč. Se zakoupenou 
vstupenkou na koncert Tři sestry 
vstupenka v předprodeji za 80 Kč. 

Neděle 20. listopad - 15.00
DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 

dechovky na další pravidelné 
odpolední setkání s dobrou 

dechovou muzikou. Dnes k tanci 
i poslechu hraje hudební duo 

Milan a Ivana Hvozdovi. Vstupné: 
30,- Kč

DIGITÁLNÍ KINO
15. - 19. listopad 2011 

9. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ

Mezinárodní festival 
outdoorových filmů je soutěžní 

putovní přehlídkou outdoorových 
filmů. Za osm let se stal ve své 

podstatě a charakteru největším 
filmovým soutěžním putovním 

festivalem v České republice 
i na světě. Je zaměřený na sporty 
i život s outdoorovou tématikou, 
na filmy dobrodružné, extrémní, 
adrenalinové, ale také cestopisné.
DOPROVODNÝ PROGRAM:

Daniel Řeřicha a Tomáš Morkes - 
Procházka krajinou.

MĚSTSKÉ DIVADLO
15. 11. 2011 – 31. 1. 2012

DANIEL ŘEŘICHA 
A TOMÁŠ MORKES – 

PROCHÁZKA KRAJINOU
Výstava ke zhlédnutí v rámci 
kulturních akcí v Městském 
divadle. Více na stránkách 

www.kckaskada.cz. Výstava 
fotografií. Vernisáž výstavy 15. 11. 

2011 od 17.00.
Daniel Řeřicha se narodil roku 
1972. Ve svém volnu rád cestuje 

a navštěvuje zajímavá místa, která 
se pak snaží zachytit na svých 
fotografiích - hlavně horskou

a vysokohorskou krajinu. 
Tomáš Morkes, narozen 1963 
v Praze. Zúčastnil se mnoha 

společných výstav s fotoklubem 
„Bonex“. Zpočátku fotografoval 

barevně na diapozitivy a současně 
zhotovoval sám i černobílé 
fotografie. Časem přešel na 

střední formát a nafotil většinu 
černobílých portrétů a aktů. V létě 
2005 přešel definitivně na digitální 

snímání. Vstupné zdarma.

GALERIE POD VĚŽÍ
7. 11. 2011 – 25. 1. 2012

JARMILA HALDOVÁ – BETLÉMY
Výstava známé řezbářky 

a výtvarnice paní Jarmily Haldové 
z Orlických hor, která pracuje 

především se dřevem, je přední 
ilustrátorkou odborné botanické 

literatury, pohádek a pověstí 
z Orlických hor. V současné 
době se zaměřuje na tvorbu 

pohádkových figurek, drobných 
ptáčků, hrdiny antických příběhů, 
vyřezává šachové figury, zvířátka, 
panenky a loutky. Otevírací doba 

v den rozsvícení vánočního 
stromu: 14.00-18.00; v ostatní dny: 
po-čt: 8.00-12.00, 12.30-17.00; pá: 

8.00-12.00, 12.30-15.00.

ZELENÁ HALA
Sobota 12. listopad

vstup 18.00; start 19.30
TŘI SESTRY aneb 348 Tour 2011

Koncert kapely TŘI SESTRY. 
Jako host vystoupí RYBIČKY 48. 
Vstupné: v předprodeji 250,- Kč; 

na místě 300,- Kč
Prodej vstupenek v Informačním 

centru Bílina, Břežánská 50/4, 
418 01 Bílina; www.ticketstrem.cz

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
1. – 18. listopad 2011

KRUŠNÉ DOLY
Výstava současného umění 

výtvarníků Davida Čápa, Pavla 
Šebka a Petra Emptycha z Teplic. 

V Bílině představí tematickou 
instalaci o Krušných horách. 

Vstupné: rodinné 40,- Kč, dospělí 
20,-Kč, senioři, studenti, děti 10,- 
Kč, skupiny 100,-Kč/nad 10 osob. 
Otevírací doba: po – pá: 10.00 – 

12.00 12.30 – 16.00

Pondělí 22. listopad - 18.00
IVAN MARTIN JIROUS 

A DÁŠA VOKATÁ
Beseda básníka, držitele Ceny 

Jaroslava Seiferta a uměleckého 
vedoucího skupiny The Plastic 

People of The Universe, Martina 
Jirouse za doprovodu písničkářky 
Dáši Vokaté. Beseda je podpořena 

Grantem na podporu rozvoje 
kultury a literárního fondu Města 

Bíliny. Vstupné: 50 Kč

1839-1968-1989
Město Bílina, ZUŠ Gustava Wal-
tera v Bílině, Podkrušnohorské 
gymnázium v Bílině, KC Kas-
káda, Městská knihovna a Scho-
la Viva Bilinensis, o. s. pořádají 
ve středu 16. listopadu 2011 od 
18:00 ve Výstavní síni U Kostela 
v Seifertově ulici v Bílině koncert 
k připomenutí událostí, vedoucích 
k vyhlášení 17. 11. Dnem boje za 
svobodu a demokracii. Akce má 
úderný název "1839-1968-1989". 
Zváni jsou všichni, kdo si myslí, 
že demokracie je především zod-
povědnost, i všichni ostatní, kteří 
si to ještě neuvědomují. Vstup je 
volný, Návštěvníci navíc výjimeč-
ně zdarma v době konání koncer-
tu shlédnou výstavu prací na téma 
KRUŠNÉ DOLY, Knihkupectví 
Mazánek připraví prodejní výsta-
vu knih. Mgr. Jan Maryško

Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529 / 10 418 01 Bílina,
tel.: 417 821 577, 774 821 111, www.ddmbilina.cz

10.11.
15:00-17:00

čtvrtek

Soutěž v zumbování - Soutěž je určena pro holky i kluky. Děti budou soutě-
žit dle věkových kategorií: 1. kat. - 6 - 10 let, 2. kat. - 11 - 15 let. Soutěžit se 
bude o medaile a sladkosti, hodnotit bude děti porota z oboru tance a aero-

biku, přihlásit se můžete na recepci DDM do 7.11., startovné 30,- Kč

14.11.
9:00-13:00

pondělí

Focení v Klokánku - Zimní focení v Klokánku je tradiční předvánoční akce. 
Pozadím bude krásné zimní plátno, fotografovat se mohou i s rodiči a sou-
rozenci. Cena za 6 ks barevných fotografií je 180,- Kč. Možnost přiobjednat 
si fotografie na CD. Vstupné na focení je 45,- Kč. Po celou dobu focení je 

v Klokánku pro děti připraven program.

15.11.
9:00-13:00

úterý
Focení v Klokánku - stejné podmínky jako v pondělí

18.11.
19.11.

18:00 – 10:00
pátek-sobota

Noční maraton deskových her - Pro všechny hráče od 1. třídy, pro jednot-
livce i celé rodiny. DDM zajistí pozdní večeři, pitný režim a snídani. S sebou 

si vezměte spací pytel, polštářek, hrníček a hygienické potřeby. 
Poplatek: 90 Kč za osobu. Přijďte si zahrát – můžete vyhrát!

19.11.
10:00-12:00

sobota

Keramická dílna č. 4 - Práce s keramickou hlínou podle své fantazie 
nebo podle předlohy. děti 25,- Kč, dospělí 35,- Kč/hod

21.11.
19:00-20:00

Double Aerobik - Akce je určena pro mládež od 12 let a dospělé. 
60minutová lekce cvičení v páru na stepu. Cena 50,- Kč

21.11.
16:00-17:30

Vytvoř si svou příšerku - Práce s velmi oblíbeným programem Tvoření pří-
šerek - děti si v programu vytvarují a poskládají příšerku dle vlastní fantazie 
a dovedností. Příšerku lze programem vyfotit a obrázek vytisknout. Příšerka 

se umí i pomocí příkazů pohybovat - lze natočit o krátký film s příšerkou 
a uložit ho dětem na flash disk. Výstup - dva obrázky příšerek, případně film 

na vlastním flash disku. Cena 50,- Kč

22.11.
9:30-10:30

Výtvarka pro MŠ - Výtvarná dílna pro děti z MŠ Chlum. Děti si budou vyrá-
bět mikulášskou punčochu.

24.11.
16:00-18:00

Přijede k nám Ježíšek - Tradiční akce na vítání zimy a příprava na příchod 
Ježíška. Zábavný program na zahradě DDM a v prostorách DDM. Výtvarné 

dílny pro děti a rodiče, občerstvení, promítání pohádek, herna v RC Klokánek. 
Jako každý rok i letos přijede Ježíšek a sněhová královna pro dětské dopisy 

a celou akci zakončí krásný ohňostroj. Výtvarné dílny jsou za poplatek.

29.11.
9:30-10:30

Výtvarka pro MŠ - Výtvarná dílna pro děti z MŠ Chlum B. 
Děti si budou vyrábět mikulášskou punčochu.

Noční maraton her
Akce je určena školákům i celým rodinám.

Přijďte si zahrát deskové hry 
a vyhrát odměnu za umístění v soutěžích.

V ceně 90,-Kč/osoba je zahrnut pitný režim, 
pozdní večeře a snídaně.

Akce začíná
v pátek 18.11. v 18:00 hod.

(nezapomeňte na spacák, 
polštářek, hrneček, přezůvky...) 

a končí v sobotu 19.11. v 10:00 hod. 
Přihlášky+platby nejpozději do středy 16. 11.

Akce bude uskutečněna při min. 8 platících hráčích!!! 
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Severní Čechy – Týden vědy 
a techniky 2011 proběhne od 
1. do 11. listopadu. Pořadate-
lem tohoto největšího vědecké-
ho festivalu v České republice 
je Akademie věd ČR. Skupina 
ČEZ jako tradiční generální 
partner akce zpřístupní laické 
i odborné veřejnosti některé 
své elektrárenské provozy. 
Stranou nezůstanou ani ty 
v severních Čechách. 

Na rozdíl od předchozích let, 
mají tentokráte zájemci mož-
nost zavítat i do lokality Elek-
trárny Ledvice. Elektrárna sice 
zůstává vzhledem k probíhající 
výstavbě nového zdroje 660 
MW pro veřejnost stále uzavře-
na, navštívit lze ovšem tamní 
Informační centrum Ledvice 
věnované klasické energetice. 
Informační centrum Ledvice je 
otevřeno od úterý do soboty, 
a to v čase od 9 do 17 hodin. Je 
nutné objednat se předem, a to 
buď prostřednictvím telefonu na 
čísle 411 10 2313 nebo e-mailu: 

infocentrum.ele@cez.cz. 
Z dalších hnědouhelných elekt-
ráren na severu Čech se uzavír-

ka pro veřejnost týká ještě Elek-
trárny Tušimice II, kde finišuje 
komplexní obnova výrobních 
a provozních technologií. Mís-
to ní je ovšem i letos možné si 
prohlédnout malou vodní elek-
trárnu Želina u Kadaně. „Zá-
jemci se nemusí nikde hlásit 
předem. Stačí, když se ve dnech 
1. až 11. listopadu dohodnou na 
prohlídce přímo na místě s ob-
sluhou elektrárny. Pouze čas je 
vymezený, a to denně od 9 do 
16 hodin,“ říká Antonín Vo-
lák ze Skupiny ČEZ, který má 
mimo jiné na sta-
rost zabezpečení 
provozu malé vod-
ní elektrárny.
Přístupná bude 
i vodní elektrárna 
Střekov v Ústí nad 
Labem. V jejím 
případě je ovšem 
nutné se na pro-
hlídce domluvit předem, a to 
přímo s Milanem Machatou, 
vedoucím elektrárny Střekov 
(tel. 723 953 845 nebo e-mail: 
milan.machata@cez.cz).
Na exkurze je možné zavítat do 
elektráren Počerady či Prunéřov. 
Jejich prohlídku je rovněž nut-
né domluvit si předem. V přípa-
dě Počerad na telefonním čísle 
411 112 221 (paní Marie Šlaj-
chová) a v případě Prunéřova 
na telefonním čísle 471 102 221 

(paní Iva Schrotzová). Jako bo-
nus nad rámec oficiálního pro-
gramu Týdne vědy a techniky 
Skupina ČEZ zpřístupní vodní 
elektrárna Střekov. 
Prohlídka uhelných elektrá-
ren Prunéřov II a Počerady 
a vodní elektrárny Střekov je 
podmíněna počtem nejméně 
pěti osob ve skupině! 
V průběhu 11. ročníku Týdne 
vědy a techniky Akademie věd 
ČR jsou otevřena i další infor-
mační centra a vybrané elek-
trárny Skupiny ČEZ. Mimo 

severní Čechy zve 
proto k návštěvě 
vodních elektráren 
Štěchovice, Da-
lešice, Lipno, or-
lík, Slapy, Vydra, 
Čenkova pila, pře-
čerpávací vodní 
elektrárny Dlouhé 
Stráně a Informač-

ního centra Obnovitelné zdroje 
a malé vodní elektrárna Hučák 
v Hradci Králové. Stranou ne-
zůstanou ani jaderné elektrárny 
Dukovany a Temelín, z hně-
douhelných elektráren pak Ti-
sová, Poříčí, Mělník, Hodonín 
a Dětmarovice. Skupina ČEZ 
Nabídne tak různorodý a hlavně 
názorový pohled na energetické 
výrobní zdroje různých typů. 

Ota Schnepp, mluvčí
Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Týden vědy zve do uhelných i vodních elektráren 
na severu Čech
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Krajské kolo Mistrovství ČR 
v deskových hrách opět v Bílině!

Již třetím rokem je Dům dětí a mládeže Bílina pořadatelem kraj-
ského kola mistrovství České republiky v deskových hrách. Vyhla-
šovatelem soutěže je Česká pedagogická komora, cenami a hrami 
pro tréninky ji podporují firmy MindOK, Piatnik a Albi. 

Schválila:
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a His-
torickým spolkem města Bíliny ve 
výši 25.000 Kč na akci „Betlém 
v dobách dobrých i zlých“, který 
se bude konat 17.12.2011 v pro-
storách bílinského pivovaru. 
■ Navýšení rozpočtu KC Kaská-
da ve výši 450.000 Kč na před-
financování projektu „Koncepce 
muzea Bílina“ s tím, že o tuto 
částku bude ponížen rozpočet 
KC Kaskáda na rok 2012.
■ Navýšení rozpočtu KC Kas-
káda ve výši 362.550 Kč na 
předfinancování projektu „Pod-
pora kulturních a společenských 
akcí a obnova turisticky–naučné 
stezky Bořeň“. 
■ Navýšení rozpočtu KC Kaská-
da ve výši 600.000 Kč na před-
financování digitalizace kina 
v Městském divadle v Bílině.
■ Zadání zpracování „Studie 
útulku pro psy“ firmě Statum, 
s. r. o., Teplice.

Souhlasila:
■ Se zapracováním protipo-
vodňových opatření na toku 
Syčivky do dokumentace návr-
hu Územního plánu Bílina pro 
veřejné projednání a souhlasí 
s posunutím termínu pro ode-
vzdání návrhu Územního plánu 
Bílina dle návrhu dodatku č. 4 
ke smlouvě o dílo na zpracování 
Územního plánu Bílina. Předpo-
kládaný termín odevzdání je do 
15.12.2011. 

Pověřila:
■ Pana Michala Mleje, člena 
RM, jednáním se zástupci Ar-
cheologického ústavu Akademie 
věd ČR o výrobě repliky naleze-
ného srubu a jeho umístění v Bí-
lině s tím, že výběr lokality pro 
umístění stavby bude předmětem 
dalšího jednání a dále přípravou 
rámcové smlouvy o následné 
spolupráci města Bílina s Histo-
rickým ústavem Akademie věd 
České republiky.

Rozhodla:
■ Zadat realizaci protiskluzo-
vého nátěru na lávce v Bílině 
společnosti LIZDROJ, s. r. o., 
Praha, s tím, že odbor nemovi-
tostí a investic předloží do další 
rady města rozpočtovou změnu 
na uvedenou akci.

Projednala 
a doporučuje ZM schválit:

■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Bílina 
a Fotbalovým klubem Bílina ve 
výši 100.000 Kč na rekonstrukci 
tribuny v areálu fotbalového sta-
dionu Na Kyselce.

Vzala na vědomí:
■ Splnění usnesení , kterým 
bylo tajemníkovi městského 
úřadu uloženo zpracování pře-
hledu vynaložených energií 
v základních školách od roku 
2009 dosud.
■ Zápis ze zasedání Komise pro 
hodnocení a návrhy na přidělení 
projektu z Programu podpory 
sociálního začleňování ve měs-
tě Bílina z 5.10. a zápis komi-
se pro školství, kulturu a sport 
z 10.10.2011 a dále Zápis ze 
zasedání sociálně zdravotní ko-
mise z 12.10.2011. 
■ Informaci ČEZ Teplárenská, 
a. s., Chomutov o způsobu úpra-
vy stávající kotelny na p. p. č. 
336/9, k. ú. Bílina s tím, že sta-
vebník provede stavební úpravy 
na svoje náklady. 
■ Dopis společnosti WAMB, 
v. o. s., z 19.10.2011, týkající 
se nedostatků v objektu Hotel 
U Lva v Bílině.
■ Zrušení zakázky na vybudo-
vání zábradlí podél chodníku 
v ul. Jenišovská v Bílině. 
■ Rezignaci paní Ing. Evy On-
drákové (B10) na funkci členky 
Komise pro účelné a hospodárné 
využívání finančních prostředků 
a majetku města, k 27.10.2011.
 Kvěch Ladislav,

tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 

MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty a dále na webových 

stránkách www.bilina.cz.

Rada města na své 24. schůzi 
konané 2. 11. 2011 mimo jiné:

Systém soutěže zatím dovoluje vol-
né přihlašování do krajských kol, 
odkud vítězové postupují do ná-
rodního finále, které se letos koná 
10. 11. v Praze. Každoročně jsou 
vyhlášeny turnaje ve třech hrách. 
V letošním roce hrajeme Ubongo, 
Smarty games a Aktivity junior tur-
bo. První hru, kdy se soutěžící snaží 
dostat – po složení malého hlavu – 
nejvíce diamantů stejné barvy, zná-
me již z loňského ročníku. Smarty 
games jsou letošní novinkou. Hra má 
spoustu variant. Pro soutěžní klání 
byly vybrány: Safari schovej a najdi 
a Na ledové kře. Aktivity jsou při-
praveny pro 3-4 členné týmy. Děti 
hry trénovaly při akcích DDM, na 
letních táborech, představeny široké 
veřejnosti byly u příležitosti Hornic-
kého jarmarku na Kyselce. Tam šly 
po celý den z ruky do ruky. Více od-
vahy při zkoušení nových pravidel 
měli předškoláci. Hlavní část trénin-
ku nastala s novým školním rokem, 
kdy si děti při pravidelných setká-
ních poměřovaly své dovednosti. 
Trénovat docházeli i dospělí, neboť 
soutěž není omezena věkem. Úspě-
chy dětí byly často motivem pro po-
sílení tréninku dospělých. Krajské 
kolo proběhlo v DDM 8. října za 
účasti 57 soutěžících nejen z našeho 
města, ale i Duchcova, Teplic, Cho-
mutova a Želenic. Soutěžilo se pou-
ze ve dvou hrách, neboť do Aktivit 
se nepřihlásil ani jeden tým.

Výsledky
Turnaj v Ubongu:

1. kategorie: 
1. Martinovská Lucie (Bílina)
2. Dvořák Vojtěch (Teplice)
3. Čebišová Markéta (Duchcov)

2. kategorie: 
1. Štrálová Michaela (Bílina)
2. Špinková Michaela (Bílina)
3.  Radvan Jiří

(Duchcov)

3. kategorie: 
1. Novotná Jana (Chomutov)
2. Sýkorová Veronika (Bílina)
3. Dvořáková Blanka (Teplice)

Výsledky
Turnaj ve Smart Games:

1. kategorie: 
1. Schiller Pavel (Bílina)
2. Carda Aleš (Duchcov)
3. Špinka Matěj (Bílina)

2. kategorie: 
1. Štrálová Michaela (Bílina)
2. Špinková Michaela (Bílina)
3. Kratochvílová Hana (Duchcov)

3. kategorie: 
1. Lavo Michal (Bílina)
2. Martinovská Hana (Bílina)
3. Dvořáková Blanka (Teplice)
Do národního finále postupují vždy 
dva z každé kategorie, třetí je ná-
hradník.
I když pro většinu soutěž skončila, 
v domečku hrajeme deskové hry dál. 
Každou středu od 16:00 do 17:30 se 
zde schází Klub hráčů, který je ur-
čen školním dětem od 6 do 15 let. 
Ve čtvrtek je pro všechny zájemce 
bez rozdílu věku otevřen od 15:30 
do 17:00 hod. Klub deskovek. Oba 
kluby jsou zaměřeny na hlavolamy, 
rébusy a deskové hry, které rozvíjí 
paměť, postřeh, tvořivost a strate-
gické uvažování dětí.
Pro školáky i celé rodiny připravuje-
me 18. - 19.11.2011 Noční maraton 
her . Akce začíná v pátek v 18:00 
večer a trvá až do sobotního dopo-
ledne. Přijďte si zahrát deskové hry 
a vyhrát odměnu za umístění v sou-
těžích! V ceně 90 Kč za osobu je 
zahrnut pitný režim, pozdní večeře, 
snídaně a odměny.

Přijďte si zahrát – můžete vyhrát!

1. Štrálová Michaela (Bílina)
2. Špinková Michaela (Bílina)
3.  Radvan Jiří

(Duchcov)

Foto: archiv DDM
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FK Bílina – SK Havran Kryry 3:3 (2:1)

Florbalový oddíl mužů při TJ Sokol Bílina 
zatím vede Krupskou florbalovou ligu 

Za takový úvod by se nemusela stydět ani 
Barcelona, který předvedla Bílina proti sou-
sedovi v tabulce krajského přeboru Havranu 
Kryry. Ve 2. minutě po rychlém útoku vyrazil 
kryrský brankař Bartoš střelu Mila na roh. Ten 
zahrál Levý a Mergl vstřelil vedoucí branku. 
Po rozehraní opět rychlý útok a Milo z hra-
nice šestnáctky přeloboval Bartoše a bylo to 
2:0. Ovšem hosté se z šoku rychle probrali 
a již v 6.minutě po špatné rozehrávce střílel 
v obrovské šanci vedle J.Jarolím. Netrvalo 
dlouho a Beránek nastřelil tyč. Hosté byli 
nebezpečnější, rychle kombinovali a bílin-
ská obrana nestačila. V 21. minutě se nechal 
na šestnáctce obehrát Mergl a Svida střelou 
k tyči snížil. Hned po rozehrání znovu zahro-
zil Beránek, ale Pohl byl na místě. Ve 24. mi-
nutě vysunul Hasal Mila, ale ten střílel nad. 
Ve 30. minutě hlavičkoval J.Jarolím, ale stej-
ně jako při střele Zelinky zasáhl Pohl. Domácí 

byli rádi, když rozhodčí odpískal poločas. Do 
druhého poslal trenér Tichý na hřiště Žáka, 
ale ten se příliš s míčem nepotkával. Hosté 
vykročili rázně, střela Karbana mířila vedle. 
Beránkovu chytil Pohl a potom v poslední 
chvíli zachraňoval Filo. Tlak hostů přibrzdil 
po přihrávce Pavlíčka Egrt a Bílina vedla 3:1. 
Ovšem Kryry bojovaly dál. Po faulu Fila se 
kopala penaltu. Prudkou střelu Nováka k tyči 
sice Pohl vystihl, ale míč jen tečoval. To se již 
domácí báli o výsledek. V 78. minutě nechal 
Svoboda, který byl minutu na hřišti, odcent-
rovat střídajícího Břečku a důrazný J. Jarolím 
vyrovnal. Tlak hostů pokračoval a v 90. mi-
nutě pálil nad domácí branku Beránek. Kryry 
mohly litovat zaspaný začátek, jinak si od-
vezly zaslouženě tři body. 
„Byla to asi z mého pohledu nejhorší tragédie 
co tu trénuji. Ve třetí minutě vedeme dva nula, 
a místo uklidnění přestaneme hrát. Byli jsme 

pasivní, soupeř nás přehrával. Ve druhém po-
ločase se chvíli zdálo zlepšení, dali jsme na 
tři jedna. Ale nedůraznost v obraně umožnila 
soupeři vyrovnat. Hrál si s námi jako kočka 
s myší. Blíží se konec sezóny a je vidět, že 
hráči nestačí, někteří trénují jenom jednou 
týdně,“ byl zklamaný trenér Josef Tichý.
V sobotu zajíždí Bílina do Litoměřic, kde ji 
bude čekat těžký soupeř. Začíná se v 15,30.
 Oldřich Bubeníček

Branky: 2. Mergl, 3. Milo, 62. Egrt – 21. Svida, 
72. Novák PK, 78. J. Jarolím
ŽK: 2:1
Rohy: 1 – 4
Diváci: 170
Rozhodčí: Holub – Šlehofer, Mydlář
Bílina: Pohl – Filo, Karel, Mergl, Bečvařík 
– Pavlíček, Egrt (77. Svoboda), Augusta, 
Levý (46. Žák) – Hasal (84. Kořínek), Milo

Při Tělovýchovné jednotě Sokol 
Bílina působí již od roku 1998 
florbalový oddíl mužů. Od roku 
2005 se tento tým účastní Krupské 
florbalové ligy, což je amatérská 
florbalová liga, která každým ro-
kem zvyšuje svojí kvalitu, kdy za 
jednotlivé týmy nastupují i flor-
balisté hrající soutěže organizova-
né pod Českou florbalovou unií. 
Tuto soutěž hraje oddíl TJ Sokol 
Bílina od jejího založení a přes-
to, že se každým rokem zvyšuje 
počet účastníků, nejhorším umís-
těním Sokolů bylo v minulém 
ročníků 5. místo. Letos se do této 
ligy přihlásilo celkem 16 týmů. 
TJ Sokol Bílina posílila, když 
se do týmu vrátil po dvou letech 
její odchovanec David Gebhardt, 
který sebou přivedl další posilu 
Roberta Fišera, se kterým ještě 
v týmu HCL v ročníku 2009/2010 
Krupskou florbalovou ligu vyhrá-
li. Ještě do týmu přibyl nový hráč 
Daniel Tölg, který také v KFL na-
stupoval za jiný tým. Toto posílení 
je vidět hned od začátku soutěže. 
Po dvanácti odehraných kolech 
vévodí TJ Sokol Bílina celé tabul-
ce s náskokem dvou bodů na dru-
hého v pořadí. Do dnešního dne 
za TJ Sokol Bílina zasáhli do bojů 
v soutěži tito florbalisté: Petr Be-
ránek, Václav Czipczirsch, Hynek 
Eisner, Robert Fišer, František 
Folejtar, David Gebhardt, Libor 
Hubka, Milan Chaloupka, Pavel 

Krůpa, Radek Nedbálek, Daniel 
Tölg a Karel Zenker.

V posledním turnaji v sobotu 
8. 10. 2011 sehráli dva zápasy:

TJ Sokol Bílina
vs. FBC Pupíci Most 5:3

V tomto utkání nastoupili Sokolo-
vé proti týmu ze spodní části ta-
bulky a celkem v pohodě zvládli 
toto nepříjemné utkání a zcela za-
slouženě zvítězili.

TJ Sokol Bílina
vs. Levná nafta 4:2

Ve svém druhém utkání nastoupili 
Sokolové proti asi největšímu pře-
kvapení letošního začátku soutěže. 
Byl to v podstatě zápas o vedení 
v soutěži. I v tomto utkání si So-
kolové poradili se soupeřem a opět 

zaslouženě zvítězili v tomto nepří-
jemném a důležitém utkání.
Po 5. turnaji soutěže si tedy TJ 
Sokol Bílina stále drží vynikají-

cí první místo. Doufejme, že se 
jim bude dále tak dařit a stanou 
se postrachem všech týmů sou-
těže.

Průběžná tabulka Krupské fl orbalové soutěže k 8. 10.
1. Sokol Bílina  12 8 1 2 1 0 57:33 29
2. Phantoms 12 8 0 1 2 1 41:23 27
3. Green Power 2010 12 7 2 0 1 2 60:26 26
4. Levná nafta 10 8 0 0 0 2 50:24 24
5. Vipers Most B 12 7 1 1 0 3 39:39 24
6. Sport Krupka 10 6 1 1 1 1 52:20 22
7. FBK Děčín 12 5 1 0 1 5 40:50 18
8. Fénix Krupka 10 5 0 1 0 4 41:23 16
9. Jiný Tým 10 4 1 1 1 3 30:25 16

10. FBC Desillusion 07 10 4 0 1 1 4 28:29 14
11. FBC Teplice Juniors 12 3 1 0 0 8 27:48 11 
12. Legendy Ústí 12 3 0 1 0 8 34:57 10
13. Black Knights 10 3 0 0 0 7 31:42 9
14. FBC Pupíci Most 10 2 1 1 0 6 29:45 9
15. FBC Young Boys 10 1 0 0 0 9 12:43 3
16. 1.FIBR TEAM Teplice 12 0 0 0 1 11 18:60 1

1. Sokol Bílina  12 8 1 2 1 0 57:33 29
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Vážení příznivci ledního hokeje v Bílině,
chtěli bychom Vám poděkovat za Vaše návštěvy na 
našich utkání 2. NHL v Bílině a jako bonus za věr-
nost k oddílu HC DRACI Bílina si Vám dovoluje-
me nabídnout vstupné ZDARMA na utkání našich 
hokejistů, které odehrají tuto sobotu  (12. 11.) na 
domácím ledě od 17:30 hod. proti SHC Klatovy.
 Za HC DRACI Bílina Jan Perný, sekretář oddílu 

Další utkání našich hokejistů na domácím ledě do konce roku 2011: 

sobota 19. 11. od 17:30
HC Klášterec nad Ohří 
sobota 26. 11. od 17:30
HC Vlci Jablonec n.N. 
sobota 3. 12. od 17:30
HC Benešov 
středa 14. 12. od 18:00
HC Baník Sokolov 
středa 21.12. od 18:00
HC Děčín 

www.hcdracibilina.cz

„O pohár starosty města v nohejbalu“
byl skvělý turnaj

Mimořádně pěkné počasí babí-
ho léta přivítalo na kurtech vo-
lejbalového areálu na Tyršově 
zahradě nohejbalisty k již sed-
mému ročníku turnaje  „O po-
hár starosty města Bíliny“. 
Organizátorům turnaje, pánům 
Karlovi Bažantovi a Jirkovi 
Slukovi se prezentovalo 15 
předem přihlášených družstev 
z celého Ústeckého kraje. Při 
velmi vysokém počtu družstev 
bylo nutné sehrát 61 zápasů. 
Pořadatelé dodrželi zásadu, 
aby si všechna družstva během 
celého dne zahrála co nejvíce 
a hlavně aby kvalita hry gra-
dovala až do finále. Přesně v 9 
hodin se rozběhl nohejbalový 
maraton, který skončil po deseti 

hodinách vyhlášením výsledků 
a předáním hodnotných cen ne-
jen družstvům na medailových 
pozicích, ale všem velice spo-
kojeným zúčastněným druž-
stvům. Ve vysoce kvalitním 
finále zvítězilo družstvo hrající 
pod hlavičkou OSEK ve slo-
žení Petr Matys, Darin Görner 
a Radim Kudrna. Velice pilná 
country skupina STŘEPY ze 
Světce hrála po celou dobu tur-
naje nejen pro nohejbalisty, ale 
i pro nejbližší sousedy Tyršovy 
zahrady.
Všechna družstva před odcho-
dem projevila zájem přijet do 
Bíliny na další podobné podniky 
nohejbalistů Autodopravy dolů 
Bílina. Jaromír Jirásek

HC Baník Sokolov - HC Draci Bílina

4:6
Důležitý souboj mužstev ze 
dna  druholigové tabulky 
zvládli bílinští Draci a odpou-
tali se z posledního místa, na 
které klesl právě Sokolov.

Utkání mělo slušné tempo a bylo 
velice vyrovnané.  Hosté vedli 
0:1 a 1:2. Domácí dokázali stav 
ve druhé třetině otočit na 3:2, 
ale v závěru  třetiny využili Dra-
ci přesilovku a do šaten šli hráči 
znovu za nerozhodného stavu.  
V poslední třetině si již Draci 
nenechali tři cenné body vzít. 
Vedli v 50. minutě již 5:3, ale 
domácí dokázali  při přesilovce 
bleskově  snížit.  Závěr byl dra-
matický, domácí Mudra a bílin-
ský Machulda dostali trest do 
konce zápasu,  Sokolov odvolal 
brankaře a hrál pět na tři. Ale 
těsně před sirénou vstřelil Hav-
lůj šestou branku Bíliny. „Velice 
cenné tři body, při vyrovnanosti 
soutěže by bylo potřeba vyhrát 
dva tři zápasy za sebou a jsme 
úplně někde jinde. Další mož-

nost máme v sobotu doma, kdy 
přijedou Klatovy,“ řekl  Deníku 
prezident Draků René Štěpánek.  
A sekretář Jan Perný byl struč-
ný: „Bylo to zasloužené vítěz-
ství.“ Oldřich Bubeníček 

Branky: 15. Mudra (Soukup, Formánek), 30.Soukup (Mudra, 
Dobřemysl), 32. T. Jakubal (Dobřemysl, Diblík), 50. Koblitz 
(Kolčava) – 6. Kunrt (Urban), 28. Kýhos, 40. Kříž (Urban, Kunrt), 
44. Nedrda, 50.řSzakal (Urban, Müller), 60. Havlůj (Nedrda, Urban)
Bílina: Pospíšil – Müller, Pozděna, Havlůj, Kunert, Jirkovský, Zeman, 
Výrut, Kabeláč – Szakal, Machulda, Kýhos – Salač, Urban, Kříž – 
Nedrda, T. Přeučil, Příhoda – Lhotka, Švácha, Hrubant


