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MLADÍ TANČILI PRO BOŘEŇSKOU ČARODĚJNICI
Tanečnice všude, kam se po-
díváte, švitoření, smích a na-
pětí, kdy už přijdou na řadu 
a jak vše asi dopadne. Takto 
zhruba je možné popsat prv-
ní okamžiky po vstupu do 
Městského divadla v Bílině, 
kde se ve středu 6. a ve čtvr-
tek 7. konal již 14. ročník 
Bořeňské řarodějnice. Ten-
tokrát se soutěžilo v tanci. 

Během obou dnů bylo hodno-
ceno 55 tanečních vystoupení 
ve 4. věkových kategoriích. Své 
taneční umění předvedlo celkem 
420 dětí nejen z Bíliny, ale také 
například z Mostu, Teplic, Bíli-
ny, Dubí, Krupky či Postoloprt. 
Ve středu předvedly svá vystou-
pení školní soubory, děti z mate-
řinek a základních škol. Střední 
škola se bohužel nakonec nezú-
častnila žádná. Druhý den patři-
lo bílinské divadlo tanečníkům 
z různých uměleckých škol, 
domů dětí a mládeže a agentur. 
Petra Zaťková za pořadatelské 
KC Kaskáda, která zajišťovala 
hladký průběh soutěže hodno-
tila letošní taneční část Bořeň-
ské čarodějnice velmi kladně. 
Soutěž a její účastníky chválila 
také porota. „V letošním ročníku 
soutěže byla předvedena některá 
velmi zajímavá a dobře zpra-
covaná vystoupení. Překvapila 
především 2. a 3. kategorie, ač-

koliv se jedná o amatérskou sou-
těž. Zaujali v kolektivech někte-
ří jednotlivci výtečně zvládnu-
tým tanečním projevem,“ shodla 
se porota složená z tanečníka 
Vladimíra Stesky, učitelky tan-
ce Pavly Šachové, novinářky 
a bývalé tanečnice Lady Laib-
lové a tanečníka Martina Čípy. 
Odborné hodnocení porota před-
nesla vždy po skončení každé 
taneční kategorie v den soutěže. 
Opět platilo, že porotci se mohli 
rozhodnout některé z míst udělit 

● Komunitní plánování v Bílině pokračuje ● Festival Jeden svět 2011 oživil pivovar a starý hotel ● Nezaměstnanost v Bílině 
klesá ● Program Májového jarmarku ● Caviky přivezly z Prahy medaili ● Karatisté slaví výročí 20 let od vzniku ●

více soutěžícím, anebo naopak 
vůbec neudělit. Některá vystou-
pení porota  přeřadila do správ-
nější formace (klasika, moderna, 
folklór) než bylo uvedeno v při-
hlášce a soutěžící o tom infor-
movala. Některým souborům 
se takové přeřazení vyplatilo, 
protože v nové formaci obsadily 
medailová místa. 
Taneční projev skvěle doplňo-
valy i kostýmy v návaznosti na 
zvolenou hudbu. Moderátor Jiří 
Fait tak jednou uváděl například 

exotické břišní tanečnice, roz-
tleskávačky, baletky, jindy pak 
například dívčí soubor s klapa-
jícími botkami a vystoupením 
stepu. Opravdu radost pohledět.
Vítězové jednotlivých kategorií 
by se měli dne 19. 5. zúčastnit 
slavnostního odpoledne, kte-
ré se bude konat opět v Měst-
ském divadle v Bílině. Vystoupí 
se svým tancem a převezmou 
ocenění „Bořeňská čarodějnice 
2011“. simi

Výsledková listina je na str. 2

Pokud si připomínáme významné dny v kaž-
dém měsíci, za duben bychom jistě neměli 
opomenout 12. duben. Přesně před 50 lety 
v tento den vzlétl první člověk do vesmíru. 
Ano, nebyl to nikdo jiný než ruský kosmo-
naut Jurij Gagarin. S lodí Vostok 1 vzlétl 
z kosmodromu Bajkonur, obletěl Zemi a po 
108 minutách přistál. 

Jak dále uvádí Wikipedie, a mnozí jistě pamatují, 
po letu se stal hrdinou Sovětského svazu a osla-

vovanou světovou celebritou, značnou část ná-
sledujících let jeho života zaujala setkání s lidmi 
v Sovětském svazu i ve světě. Přes zátěž svých 
veřejných povinností od roku 1961 studoval na 
Žukovského akademii, současně stál v čele od-
dílu kosmonautů. K dalšímu kosmickému letu se 
nedostal, byl pouze náhradníkem Vladimira Ko-
marova pro nešťastný let Sojuzu 1 v dubnu 1967. 
V březnu 1968 dokončil studium na akademii 
a vrátil se k létání, ale už 27. března 1968 při 
cvičném letu zahynul.

Přesně před 50 lety poprvé vzlétl člověk do vesmíru

Tanečníci ZUŠ v Bílině si pod vedením Petry Běláčové připravili vystoupení s názvy Plamínky a Šamani.
 Foto: Václav Weber



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ2 14. dubna 2011

Z deníku Policie ČR

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

1. kategorie: mateřské školy - kolektivy
věk dětí do 6ti let

1. místo –  ŠIKULKY - děti z mateřských škol Most, 
vystoupení: MYŠKY

2. místo –  MŠ Hrobčice, vystoupení: KAPELA
2. místo –  SNĚŽENKY A MACHŘI  

- děti z mateřských škol Most, 
vystoupení: Z POHÁDKY DO POHÁDKY

3. místo –  PIŠKVORKY - MŠ Švabinského Bílina, 
vystoupení: KDYŽ SE NAČANČÁM

3. místo –  PIVOŇKY A KULIHRÁŠCI  
- děti z mateřských škol Most, 
vystoupení: MRAVENČÍ TANEČEK

Uznání –  PIŠKVORKY - MŠ Švabinského, Bílina, 
vystoupení: KROKODÝL JEROLÝM

2. kategorie: 1. stupeň ZŠ
(věk dětí do 10ti let)

jednotlivci - 3 tanečníci
moderna

l. místo –  Viktorie Drienová - ZŠ Proboštov, 
vystoupení: CANDY MAN

2. místo –  Sára Syrová - ZŠ Dubí,  
vystoupení: ORIENT

3. místo –  Aneta Mošnová - 8. ZŠ Most, 
vystoupení: bez názvu

2. kategorie: 1. stupeň ZŠ
(věk dětí do 10ti let) - kolektivy

folklor
1. místo –  HVĚZDIČKY - ZŠ Dubí,  

vystoupení: ROMSKÝ LIDOVÝ TANEC

klasika
1. místo –  MAŽORETKY MINI SLUNÍČKO MOST 

- ZŠ Okružní, Most,  
vystoupení: DING DING SONG

moderna
1. místo –  4. C + 5. B - ZŠ Maršovská, Teplice, 

vystoupení: SPORTOVNÍ UTKÁNÍ
2. místo –  MAŽORETKY MINISLUNÍČKO Most 

- ZŠ Okružní, Most,  
vystoupení: BAD BOYS

3. místo –  DARLINGS - ZŠ Rozmarýnova, Most, 
vystoupení: THE LAST DANCE

Uznání –  LITTLE LADIES - ZŠ Proboštov  
- za velmi zajímavý kostým

3. kategorie: 2. stupeň
ZŠ, SŠ, učiliště (11 - 19 let)

jednotlivci - 3 tanečníci  
moderna

1. místo –  Vendula Štípková - 8. ZŠ Most, 
vystoupení: bez názvu

2. místo –  Lucie Zeidlová - 8. ZŠ Most,  
vystoupení: bez názvu

3. místo –  Eva Dunková, Marie Schäfferová 
- Nízkoprahové centrum, Bílina, 
vystoupení: CRYZY DANCE

3. kategorie: 2. stupeň
ZŠ, SŠ, učiliště (11 - 19 let) kolektivy  

klasika
2. místo –  MAŽORETKY MINISLUNÍČKO  

- ZŠ Okružní, Most,  
vystoupení: WAKA WAKA

folklor
1. místo –  Taneční skupina OSMIČKA - 8. ZŠ, Most, 

vystoupení: LETKIS

moderna
1. místo –  STYLE - ZŚ Rozmarýnova, Most, 

vystoupení: THA DANCE FOR NINA
2. místo –  Taneční skupina OSMIČKA - 8. ZŠ, Most, 

vystoupení: VELUNI
3. místo –  MAŽORETKY SLUNÍČKO MOST - 

ZŠ Okružní, Most,  
vystoupení: WALKING IN MEMPHIS

4. kategorie:
ZUŠ, DDM, taneční kluby a agentury

jednotlivci - 3 tanečníci
mladší (věk do 10ti let)

klasika
1. místo –  Maria Fiala, Anna Fiala – ZUŠ Bílina, 

vystoupení: VALČÍK

4. kategorie:
ZUŠ, DDM, taneční kluby a agentury

kolektivy - mladší (věk do 10ti let)
klasika

1. místo –  Kateřina Fišková - ZUŠ Most, 
vystoupení: ODETTA (Labutí jezero)

2. místo –  Nikola Petrlíková - ZUŠ Bílina, 
vystoupení: NIKIJA

3. místo –  Tereza Líšková - ZUŠ Bílina, 
vystoupení: GERDA

moderna
1. místo –  Dana Izerová - ZUŠ Bílina,  

vystoupení: ROXEN

4. kategorie:
ZUŠ, DDM, taneční kluby a agentury

jednotlivci - 3 tanečnící
starší (11 - 19 let)

klasika
1. místo –  Taneční divadlo Teplice,  

vystoupení: ZA HORŮ SVÍTÁ

moderna
1. místo –  KULÍŠCI - ZUŠ Most,  

vystoupení: CRAZY LATINO
2. místo –  Taneční divadlo Teplice,  

vystoupení: MOTÝLI
3. místo –  ZUŠ Bílina, vystoupení: PLAMÍNKY

4. kategorie:
ZUŠ, DDM, taneční kluby a agentury

kolektivy - starší (11 - 19 let)
klasika

1. místo –  Taneční divadlo Teplice,  
vystoupení: LABUTĚ

2. místo –  baletní soubor třídy II. cyklu ZUŠ Most, 
vystoupení: KVĚTINOVÝ VALČÍK 
(Louskáček)

folklor
1. místo –  Třída irského stepu - ZUŠ Most, 

vystoupení: BREAKOUT
2. místo –  ZUŠ Postoloprty,  

vystoupení: HADOUNI

moderna
1. místo –  SPLENDIX - ZUŠ Most,  

vystoupení: EXPLODE GONTINVE
2. místo –  Taneční divadlo Teplice,  

vystoupení: HALO
3. místo –  ZUŠ Postoloprty,  

vystoupení: WAKA WAKA
3. místo –  Taneční divadlo Teplice,  

vystoupení: POLÁRNÍ ZÁŘE

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 14. ročníku
TANEČNÍ SOUTĚŽE „Bořeňská čarodějnice 2011“ 

6. - 7. dubna 2011 – Městské divadlo v Bílině

Dealer pervitinu obviněn
Z nedovolené výroby a držení  
omamných a psychotropních látek 
a jedů byl obviněn 38 muž ze Vse-
tína. Ten na území okresu Teplice 
prodával drogově závislým osobám 
pervitin. Jeho prodejní místa se 
nacházela v Oseku a Hostomicích. 
Dále drogu i vyráběl, minimálně 
jednou měsíčně v místě svého po-
bytu v Hostomicích. Při domovní 
prohlídce byly zajištěny věci, které 
sloužily k výrobě pervitinu. Zadr-
žený dealer byl přitom již v roce 
2006 odsouzen Okresním soudem 
ve Vsetíně za stejnou věc k trestu 
odnětí svobody na 30 měsíců.

Zadrženi krátce po krádeži
Zloděje měděných kabelů 
se podařilo dopadnout bílin-

ským policistům. Ti zadrželi 
ve sběrně druhotných surovin 
dva muže ve věku 21 a 31 let 
z Bíliny, kteří zde chtěli prodat 
měď, kterou krátce před tím vy-
loupali z kabelů. Oba se vydali 
krást do areálu elektrárny, kde 
odizolovali 40metrový kabel 
a získanou měď poté odvezli 
do sběrny. Organizaci ČEZ tak 
způsobili škodu téměř 60 tisíc 
korun. Oběma zadrženým mu-
žům sdělili policisté obvinění 
z přečinu krádeže.
 
Momentální nápad
S plánováním krádeže si zřej-
mě nelámal hlavu 18letý mladík 
z Hostomic. Momentální nápad 
se mu v hlavě zrodil, když uvi-
děl jít po ulici v Hostomicích 

mladou ženu, která vedle sebe 
vedla jízdní kolo. Mladík k ní 
přiskočil, kolo jí vytrhl a ujel 
na něm. Za dva dny se podaři-
lo zjistit policistům zlodějovu 
totožnost a po příznání mu bylo 
sděleno podezření z krádeže. 
Vyšetřován je na svobodě.

Další úspěch  
bílinských policistů
Další dva zloděje se podařilo 
zadržet bílinským policistům 
při krádeži kovů v dolech Bíli-
na. Dva muži z Bíliny a Obrnic 
vnikli do areálu skladovacího 
prostoru, kde z prostoru mon-
tážního místa odcizili jeden kus 
válečku dálkového pasového 
dopravníku o hmotnosti 50 kg 
a jeden kus válečku dálkového 

pasového dopravníku o hmot-
nosti 30 kg v celkové hodnotě 
3000,-Kč. Při tomto jednání 
však byli přistiženi policejní 
hlídkou. Uvedeného jednání se 
podezřelí dopustili, ačkoli byli 
za krádeže v posledních třech 
letech potrestáni.
Přibylo jim tak další obvinění 
z krádeže.
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Cílem je vytvořit 2. komunitní 
plán města Bílina na období 2011 
– 2013, který bude reagovat na 
současné potřeby obyvatel města. 
Bílina již jeden komunitní plán 
má, je však potřeba ho aktuali-
zovat. Vzhledem k tomu, že jsem 
byla pověřena koordinací přípra-
vy 2. komunitního plánu, budu se 
snažit přiblížit tento proces obča-
nům, jejichž aktivní účast je pod-
mínkou úspěchu.

V čem komunitní plánování spo-
čívá?
Nemá cenu hýřit definicemi. 
Jednoduše se jedná o zjišťování 
potřeb obyvatel v oblasti sociál-
ních služeb a hledání nejlepších 
řešení jak tyto potřeby uspo-
kojit.  Jeho podstatou by mělo 
být zapojení všech, kterých se 
to týká, tedy obyvatel jako uži-
vatelů a dále pak poskytovatelů 
služeb a zadavatelů. 

Proč se znovu plánuje, když Bíli-
na komunitní plán má?
Komunitní plánování je „živým“ 
procesem, a aby bylo efektivní, 
musí se zrevidovat stávající plán 
a zaktualizovat především podle 
potřeb občanů, ale i poskytovatelů 
a zadavatelů. V oblasti sociálních 
služeb stále dochází k nějakým 
změnám a mění se především 
i potřeby obyvatel jako uživatelů 
služeb. Nový komunitní plán by 
měl být hotov do konce letošního 
roku. 

Jaký je konkrétní přínos pro 
občany města? Na jaké skupiny 
obyvatel je plánování zaměřeno?
Komunitní plán se zabývá pře-
vážně 6 vymezenými skupinami 
obyvatel a podle toho jsou i usta-
noveny pracovní skupiny:  Děti, 
rodina, mládež,  Senioři, Drogo-
vě závislí, Zdravotně postižení, 
Dlouhodobě nezaměstnaní a So-

ciálně vyloučení, respektive nově 
Skupina pro naplňování Lokální-
ho partnerství a integrační aktivi-
ty. Při plánování sociálních služeb 
však ve většině případů nelze 
přesně vymezit, pro koho je daná 
služba určena. Obecně lze říci, že 
sociální služby jsou pro každého, 
kdo je bude potřebovat, tedy pro 
všechny občany města. 

Čím konkrétním se například 
můžeme při komunitním pláno-
vání zabývat?
Nemusí se jednat pouze o sociální 
služby typu pečovatelská služba, 
terénní sociální práce apod. Pře-
mýšlíme také například o tom, 
jak a kde by mohly děti trávit 
volný čas, o protidrogové preven-
ci, o možnostech bezbariérového 
přístupu ve městě, navázání ko-
munikace a spolupráce s místními 
zaměstnavateli a mnoha dalších 
věcech. 

Jakým způsobem se plány změní 
v činy?
Nemělo by samozřejmě smysl ur-
čovat si nereálné cíle. Ke všemu se 
vyjadřují lidé, kteří v dané oblasti 
pracují a nejlépe tak mohou posou-
dit, co je možné a co ne. Ke kaž-
dému cíli by měl být určen i zdroj 
financování. Snahou bude co nej-
více peněz získávat z různých do-
tačních titulů. Jana Šimková

Chtěli byste se vyjádřit 
k sociálním službám ve 
městě? Přijďte se svými ná-
vrhy a připomínkami. Dne 
27. 4. 2011 (středa) od 15 
hodin se bude konat setkání 
s občany – především senio-
ry a zdravotně postiženými 
ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu Bílina. 
Plánujeme pro Vás, tak 
přijďte říct svůj názor.

V okresu Teplice je Bílina a její okolí mikroregionem s jed-
nou z nejvyšších nezaměstnaností. Nezaměstnanost na Bílin-
sku však již několik měsíců klesá.

Stroj na sběr psích exkremen-
tů vlastní bílinské technické 
služby již několik let. Lidé 
ho mají v paměti s motorkou. 
Nyní ale mohou vidět tento 
speciální vysavač na běžném 
vozíku. Jak vysvětlil Bedřich 
Kubasta z Technických slu-
žeb města Bílina, motorka 
nebyla kvůli manipulaci se 
strojem příliš vhodně zvole-
ným dopravním prostředkem. 
Klasický dvoukolák považu-
je za mnohem lepší řešení, 

i přestože funguje na „lidský 
pohon“. O důležitosti tako-
vého přístroje není pochyb. 
„Je to pro město, pro lidi,“ 
říká Kubasta a poukazuje na 
neukázněnost mnohých maji-
telů psů. „Jezdíme každý tý-
den,jeden den jsme ve městě, 
jeden na Pražské, Chlumu, 
ale zajíždíme i do sídliště. 
Denně nasbíráme celý pytel,“ 
vysvětuje. Stroj tak může být 
po delší době opět efektivně 
využíván. simi

Změna v redakci Bílinského zpravodaje
Vážení čtenáři, dne 1. dubna  jsem nastoupila do redakce za 
paní Karlovou. Věřím, že budete se Zpravodajem i nadále 
spokojeni. V případě námětů, dotazů a dalších věcí ohled-
ně Bílinského zpravodaje volejte na 606 734 418, e-mailová 
adresa zůstává stejná, tedy bilinsky-zpravodaj@seznam.
cz. Tímto bychom jistě všichni rádi poděkovali paní Karlové 
za její poctivou a přínosnou práci a přejeme jí hodně štěstí.
 Jana Šimková, vedoucí redakce

Občané, zapojte se do plánování sociálních služeb ve městě
Odpovídá systém poskytovaných sociálních služeb ve městě požadavkům a potřebám Bíliňanů? Na to hledá odpověď komunitní pláno-
vání, které se na konci minulého roku opět rozjelo. 

Za neukázněné pejskaře opět uklízí stroj

Sběr psích exkrementů není příjemný, speciální stroj je velmi 
užitečný. Foto: Václav Weber

Nezaměstnanost v Bílině 
klesla pod hranici 14 %

Na konci ledna letošního roku 
bylo v evidenci Úřadu práce 
v Teplicích celkem 1602 lidí 
z Bíliny a okolních obcí. Míra 
nezaměstnanosti byla 14,45 %. 
Nabídka pracovních míst v Bí-
lině je dlouhodobě velmi níz-
ká. Na konci ledna se jednalo 
o pouhých 20 míst. Na jedno 
volné pracovní místo tak připa-
dalo neuvěřitelných 80 uchaze-
čů. 
V únoru se snížil počet neza-
městnaných o 24 lidí, míra ne-
zaměstnanosti klesla na 14,14 
%. Bohužel výrazně poklesl 
již tak nízký počet pracovních 
příležitostí, z lednových 20 na 

únorových 9. Na jedno volné 
pracovní místo tak rázem připa-
dalo 175 nezaměstnaných.
V březnu po dlouhé době 
sklouzla míra nezaměstnanosti 
pod hranici 14 % na hodnotu 
13,96 %. Počet nezaměstna-
ných se snížil o 17 a navíc došlo 
i k navýšení počtu volných pra-
covních míst na 16. Na jedno 
volné pracovní místo připadalo 
98 nezaměstnaných. Velkým 
problémem nezaměstnanosti 
v Bílině je především špatná 
vzdělanostní struktura neza-
městnaných a také velmi malý 
počet pracovních příležitostí.
 simi
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Nemocnice má své ordinace spe-
cialistů, z části vlastních lékařů 
a z části zajištěných smluvně. Jed-
ná se o primáře a lékaře okolních 
nemocnic. Z vlastních například 
primář Josef Chudáček či lékařky 
Miloslava Prejzová nebo Alena 
Jelínková. Na plný nebo částeč-
ný úvazek zde pracuje 56 lékařů. 
Mají zajištěné lékaře biochemiky 
do laboratoře. 
V rámci změn, které připravu-
je ministerstvo zdravotnictví, se 
také hovoří o větší odpovědnosti 
a samostatnosti práce zdravot-
ních sester. V tom šla bílinská 
nemocnice vývoji naproti a dnes 
má v tomto směru náskok. O tom 
jsme si povídali s hlavní sestrou 
a třemi vrchními sestrami. „Mám 
na starosti nástupní praxi nových 
sester, ale i uklízečky, statistiky, 
dvakrát týdně neurologickou am-
bulanci, odpadové hospodářství, 
ale třeba i doškolování sester,“ 
řekla hlavní sestra Ladislava Pet-
říková, která má „pod sebou“ 113 
zaměstnanců. Za velice výhod-
né považuje, že vedení zajišťuje 
školení sester přímo v nemocnici, 
a tím se nemusí sestry nahrazovat 
na celé směny. Pouze laborantky 
a rehabilitační pracovnice, kte-
rých je málo, jezdí do Ústí nad 
Labem a do Prahy. „Za pět let 

musí sestra získat za školení 40 
bodů a potom má osvědčení, že 
může pracovat jako sestra bez do-
hledu, po pěti letech se osvědčení 
obhajuje,“ vysvětlila Petříková. 
Atestaci nyní získala rehabili-
tační sestra Martina Michálková. 
O jaké pacienty se jedná na LDN 
A a B vysvětlila vrchní sestra áčka 
Bohumila Procházková. „Skladba 
pacientů je různá, po operacích 
krčku, páteře, nádorových one-
mocnění, po akutních mozkových 
příhodách. I pacienti dementní 
s Parkinsonou chorobou, s Al-
zhammerovou chorobou. Jsou 
zde pacienti zmatení, kteří se den-
ně i dvacetkrát ptají na to samé. 
Pro sestry i ošetřovatelky práce 
psychicky náročná a u nepohyb-
livých pacientů i fyzicky. Máme 
i agresivní pacienty.“ Bílinská 
nemocnice je vyhlášena i kvalitní 
kuchyní, mimo víkendu dostávají 
pacienti také teplé večeře. „Sna-
žíme se hlavně starším pacientům 
vyhovět, ptáme se zda chtějí mle-
tou nebo kašovitou stravu, samo-
zřejmě i v rámci případné diety. 
Imobilní pacienty krmíme, to je 
práce ošetřovatelek, ale pomáhají 
i sestry. Pomocníkem je pojízdná 
vana, rolo či zvedáky,“ vysvětli-
la vrchní sestra na béčku Dagmar 
Gondek-Jedináková. A dodala, že 

je příjemné, pokud pacienti při 
rozloučení poděkují. „Poděkují 
pacienti i příbuzní, dostala jsem 
i písemné poděkována a dostali 
jsme i sponzorské dary. Tyto pení-
ze zůstávají na oddělení a kupuje 
se za to vybavení. Vloni matrace 
a chodítka. Někdy je i stížnost, ale 
i to patří k naší práci, je to práce 
s lidmi.“ 
LDN R najdeme ve druhém patře 
hlavní budovy. „U nás jsou pa-
cienti po operacích kyčlí, kolen, 
i páteře, jsou zde na infůzích. 
Máme řadu stálejších pacientů, 
kteří se vracejí jednou, dvakrát za 
rok na rehabilitaci. Říkají, že jsou 
tady spokojeni. Naše rehabilitač-
ní sestra Martina Michálková se 
střídá s kolegyní i na dalších od-
děleních,“ uvedla vrchní sestra 
Jitka Bubeníčková. Zde získali 
například jako sponzorský dar 
elektrické polohovací postele, 
které nechali na oddělení pacien-
ti nebo příbuzní. Ale co považuje 
Bubeníčková za největší poděko-
vání: „Asi největším poděkováním 
je, že se k nám pacienti vrací, že 
tu jsou spokojeni. A potom se vra-
cí v lepším stavu domů. Za tím je 
kvalitní práce sester i ošetřova-
telek.“ Na všechna oddělení jsou 
přednostně umisťování pacienti 
z Bílinska, ale jsou zde i paci-

enti z Lounska, Kladenska, Ra-
kovnicka nebo krajského města. 
Bílinská eldéenka má dobré jmé-
no. Nové elektrické polohovací 
postele se dávají na LDN A i B, 
jsou objednané nové noční sto-
ly, rekonstruované koupelny. Ale 
hlavní problém vidí Procházková 
v tom, že do malé nemocnice se 
těžko shání lékař na plný pracovní 
úvazek. „Naopak výhodou malé 
nemocnice je, že se známe, že se 
jedna sestra může spolehnout na 
druhou, stejně u ošetřovatelek. 
A do malé nemocnice pacienti 
rádi chodí. Rádi bychom sestrám 
přidali, zatím musíme vyjít s tím 
co máme. Sestra se stará o paci-
enta 24 hodin, musí hlídat celé 
oddělení. Musí to udělat správně, 
zodpovědně a také odborně. Proto 
by měly přijít po lékařích na řadu 
s úpravou platů také sestry,“ po-
stavila se za své lidi Petříková. 
A práci sester i ošetřovatelek oce-
ňuje i ředitel nemocnice primář 
Josef Chudáček: „Právě na výteč-
né práci našich vrchních sester, 
zdravotních sester a ošetřovate-
lek a na využití jejich zkušeností 
a kompetencí je založeno renomé 
naší malé nemocnice. Dlouholetý 
primář tohoto zařízení doktor Le-
táček říkával, nemocnice stojí na 
sestrách a sekundářích tak jako 
armáda stojí na kaprálech a ne 
na generálech.“ 
 Město Bílina jako majitel objektů 
v posledních letech investovalo 
cca 10 milionů korun do rekon-
strukce inženýrských sítí, postup-
ně se vyměňují okna, vchodové 
dveře, provádí se rekonstrukce 
sociálních zařízení, ploché střechy 
dostávají nový povrch. Nemocni-
ce i město nakupují nové přístroje. 
Nemocnice vloni investovala do 
nových polohovacích postelí 484 
tisíc korun a do rozšíření LDN R 
205 tisíc. V noci a o víkendech je 
v areálu bezpečnostní agentura, 
s ní se noční služba cítí přece jen 
bezpečněji. Do 22 hodin je areál 
volně přístupný kvůli pohotovost-
ní službě. Město na agenturu při-
spívá 150 tisíc ročně a další finan-
ce dává na údržbu zeleně. Areál 
působí dojmem malého lesopar-
ku, nemocnice v zeleni. „Jsme na 
konci města a pacienti se z balko-
nu dívají na krásné České středo-
hoří. I to někdy pomáhá,“ dodala 
Bubeníčková. Do budoucna se 
uvažuje v areálu postavit domov 
pro seniory. K tomuto účelu byly 
v loňském roce vykoupeny po-
zemky od restituentů. (ob)

Malá nemocnice na kraji města

Malá nemocnice je v Bílině je v provozu od roku 1963, kdy se otevřela hlavní budova za spolupráce 
města a dolů. Od počátku byla součástí OÚNZ Teplice. Měla primariát internu se 40 lůžky, odborné 
a obvodní lékaře. O rok později zde byla jako druhá v republice otevřena protialkoholní záchytná 
stanice. V roce 1988, opět za spolupráce města a dolů, byla otevřena nová přístavba s 30 lůžky, pri-
mariát neurologicko-rehabilitační,  a lékárna.  Od roku 1995 nemocnici provozuje  HNsP s.r.o., kde 
mají 50% lékaři a 50% město. O tři roky později se nemocnice orientovala na následnou péči, kdy 
na třech oddělených měla 75 lůžek. Po vzniku krajů, přestal Ústecký kraj přispívat na „záchytku“ 
a ta byla uzavřena.  Nemocnice ji nebyla sama schopna financovat. Poslední změnou prošla v loň-
ském roce, kdy byla otevřena druhá část oddělení LDN R s dalšími osmi  lůžky. 

Zleva Jitka Bubeníčková, Ladislava Petříková, Dagmar 
Gondek-Jedináková a Bohumila Procházková
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Velkým dobrodružstvím pro nás pořadatele i pro 
naše diváky byl pátý ročník festivalu filmů o lid-
ských právech Bílina 2011. Po obvyklém zahájení 
v Městském divadle za účasti senátora Jaromíra 

Zlatý erb 2011: 
Ke třetí pozici chyběl 

Bílině kousek

Letošní ročník soutěže o nejlepší 
webové stránky města nedopadl 
pro Bílinu vůbec špatně, skončila 
čtvrtá z devíti. Vysoké hodnoce-
ní poroty si vysloužila grafika.
Stejně jako každý rok se i letos 
Bílina přihlásila se svými webo-
vými stránkami do soutěže Zlatý 
erb. Ocenění nezískala již dlou-
ho. Nové zpracování městského 
webu zaujalo a od třetí bronzo-
vé příčky dělily Bílinu pouhé 
4 setiny bodu. „To mě opravdu 
naštvalo, že jsme tak těsně přišli 
o medaili,“ okomentoval s úsmě-
vem výsledek Miroslav Dvořák, 
vedoucí oddělení informatiky 
bílinské radnice. 
Šestičlenná porota ocenila pře-
devším grafické zpracování strá-
nek a jeden z porotců vyzdvihl 
i dobrou navigaci návštěvníka 
stránek podle barevných zálo-
žek či možnost zvětšení písma. 
Za grafické zpracování obdržely 
stránky 5 bodů, což bylo vůbec 
nejvíce ze všech hodnocených 
měst. 
V čem se však musí město zlep-
šit, a odrazilo se to na hodnocení, 
jsou povinné informace. „Struk-
tura povinně zveřejňovaných 
informací neodpovídá vyhlášce 
č. 442/2006 Sb. a chybí zpraco-
vání řešení životních situací. Není 
ani odkaz na portál veřejné zprá-
vy,“  vytkl bílinským stránkám je-
den z porotců. Město si vzalo vý-
tku k srdci a povinně zveřejňova-
né informace postupně doplňuje 
tak, aby odpovídaly předpisům. 
V roce 2010 Bílina od základu 
změnila vzhled a strukturu svých 
webových stránek. Změna pro-
spěla. Stále je však co zlepšovat, 
aby v příštím roce právě třeba 
bílinský web patřil již mezi tři 
nejlepší v Ústeckém kraji. 
Líbí se Vám oficiální webové 
stránky města Bílina? Co na 
nich oceňujete a co byste naopak 
vytkli? Piště na adresu bilinsky-
zpravodaj@seznam.cz,  anebo 
nechte příspěvek v Informačním 
centru. Vaše názory a připomín-
ky budou předány správcům, 
kteří je vyhodnotí a podle mož-
ností zapracují. simi

Členové tohoto „kroužku“ jsou sou-
částí občanského sdružení Asociace 
technických sportů a činností z Bí-
liny a jejich modelářská a sportovní 
činnost by nebyla možná pravidel-

ných sponzorů: Severočeské doly 
a.s. Chomutov, Městský úřad Bílina, 
ÚAMK a Suroviny Ivo Koželuh.

Chalupný Zdeněk, 
předseda ZO AVZO Bílina

Bílinští automodeláři Monti vystavovali v Teplicích

Člověk v tísni Bílina děkuje za podporu! Jeden svět se povedl

Štětiny a redaktora ČT Davida Havlíka jsme se 
vydali objevovat krásu městských ruin.

Ve středu jsme po třiceti letech otevřeli bránu bílin-
ského pivovaru a v mrazivém prostředí bývalé sla-
dovny jsme s třicítkou statečných shlédli drsný po-
hled na průběh humanitární operace Haiti – zemětře-
sení zblízka. Ještě blíže nás pak posunul v následné 
debatě pan Jiří Kučera za společnosti Praga – Haiti, 
která mimo jiné vrtá v oblasti zničené katastrofou 
studně. V pátek nám svou vybydlenou náruč otevřel 
hotel London, hučení generátoru, svíčky na scho-
dech a bezdomovecké lůžko v rohu byvší chlouby 
města, tanečního sálu v prvním patře, byli důstojně 
smutnými kulisami večera s ekologickou tématikou. 
A jaké překvapení, když druhý promítaný snímek 
přinesl happy end! 
A další přišel hned v sobotu, kdy v KD Fontána po 
velmi pozitivním filmu Na stupních vítězů o sportu-
jících seniorech a neohroženém vystoupení souboru 
Babči mažoretky z Mostu přišel plánovaný dáreček, 

koncert kapel Vypsaná fiXa, Del Moe a Kurva od 
vedle donutil většinu z přítomných dvou stovek po-
sluchačů k tanci a Vypsanou fiXu k málokdy slyše-
nému počtu přídavků. Saigon project DJ´s pak dovo-
lili svým raggajungle setem příjemně vypustit páru 
před cestou domů. 
Poděkování patří týmu KC Kaskáda za nezištnou po-
moc, Městu Bílina a panu starostovi Josefu Horáčkovi 
za finanční podporu a záštitu a Severočeským dolům 
a.s. A hlavně všem, kteří  přišli! Jaroslav Talácko

Ve dnech 18. – 20. března uspořádal Dům dětí a mládeže v Teplicích kul-
turní akci – přednáškovou sérii na téma: Biologický význam post-těžebních 
oblastí a Kouzelný svět korálových útesů. Společně s pořadatelem využil na-
bídky oddíl automodelářů Monti z Bíliny a uspořádal překrásnou výstavu 
svých modelů, z které byli nadšeni návštěvníci všech věkových kategorií.

Svou precizní a titěrnou práci 
předvedli automodeláři veřejnosti.

To, že přecházení silnice mimo 
přechod pro chodce je vysoce 
riziková záležitost, se učí již 
děti v mateřských školách. Bo-
hužel většinou z pohodlnosti, či 
v důsledku spěchu mnozí riziko 
přecházení mimo přechod pod-
ceňují.   

Střet chodce a vozidla mívá větši-
nou pro chodce fatální následky. 
Tak tomu bylo i ve čtvrtek 31. 
března v Bílině, kde v ulici Důlní 
došlo ke střetu chodkyně a osob-
ního vozidla. Chodkyně přecháze-
la silnici mimo přechod. Při střetu 
utrpěla těžká zranění. 
Paradoxem je, že den před touto 
smutnou událostí prováděli stráž-
níci Městské policie Bílina bez-
pečnostní akci zaměřenou právě 
na chodce, kteří si mnohdy patr-
ně myslí, že přechody nejsou pro 
chodce, nýbrž pro legraci. Hlídky 
MP kontrolovaly přechody v Bí-
linské ulici, což je nejrizikovější 

ulice v Bílině. Ulici prakticky tvo-
ří silnice první třídy s frekvencí 
provozu více než 30 tisíc vozidel 
za 24 hodin. „Přestože chodci zře-
telně viděli naše strážníky u pře-
chodů hlídkovat, zaznamenali 
jsme za necelé dvě hodiny 21 pře-
stupků proti bezpečnosti a plynu-
losti silničního provozu. Dopustili 
se jich chodci, kteří přecházeli 

mimo přechody v ulicích Bílin-
ská a Pivovarská“, uvedl strážník, 
který opatření velel. Tentokrát 
strážníci řešili přestupky chodců 
domluvou. Příště však chodci bu-
dou muset již počítat s udělením 
sankce. Za přecházení silnice 
mimo přechod mohou strážníci 
udělit pokutu až do jednoho tisíce 
korun. František Krejčí

Přechod pro chodce není pro legraci

Festival zakončil v sobotu koncert skupiny Vypsaná fiXa.
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HLAVNÍ SCÉNA (Letní amfiteátr)
11.50 – 12.30 KORADOBAND (pop-rock)
13.00 – 14.00 OLYMPIC REVIVAL ROSOMÁK (revival-rock)
15.00 – 16.30 KAŠPÁREK V ROHLÍKU (bejbypank)
17.00 – 18.00 PROFESSOR BEATLES/JOHN LENNON 
  REVIVAL BAND
18.30 – 19.40 ABRAXAS (rock)
20.40 – 21.40 MONKEY BUSINESS (funk r&b)

SCÉNA U KÁDI
09.00 – 10.00 KRUŠNOHORKA (dechovka)
10.30 – 11.30 MOSTEČANKA (dechovka)
12.00 – 13.00 ŠVEJK MUSIC (lidovka, dechovka)
13.30 – 14.30 DOUBRAVANKA (dechovka)
15.00 – 16.00 DOUBRAVANKA (dechovka)

SCÉNA NA KAFÁČI
BLUES-ROCK SET
10.30 – 12.00 LADY I & THE BLUESBIRDS

FOLK SET
12.30 – 13.30 KAROLÍNA KAMBERSKÁ
14.00 – 15.00 XAVIER BAUMAXA
15.30 – 16.30 XINDL X 

COUNTRY SET
17.00 – 19.30 SEŠLOST
20.00 – 23.00 ÚLET

DĚTSKÁ SCÉNA (Růžový palouček)
ČARODĚJNICKÝ PROGRAM
10.00 hodin Z KUFRU POHÁDEK 
  Divadlo plné krásných pohádek a příběhů 
  – Divadlo VeTři
11.00 hodin KOUZELNÍK VENDELÍN
  Na vlastní oči uvidíte neuvěřitelné věci. 
11.45 hodin KOUZELNICKÁ ŠKOLA LÉTÁNÍ NA KOŠTĚTI
  Pro všechny zájemce v dnešní den 
  letecká škola zdarma.
12.30 hodin „BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE“ ZPÍVÁ
  aneb vítězka a moderátor pěvecké soutěže 
  v přímém přenosu.
13.00 hodin KOUZELNÉ KŘESADLO
  Pohádkový příběh o čarodějnici 
  – Divadlo VeTři.
14.00 hodin DISKOTÉKA VLASTY VÉBRA
  Neskutečná zábava se spoustou legrace.
15.00 hodin ODPOLEDNE S MÍŠOU DOLINOVOU
  Zábavný blok povídání, písniček a soutěží.

Programem provází moderátor, herec, zpěvák a bavič 
ŠIMON PEČENKA.
FACEPAINTING (malování na obličej) 

ČARODĚJNICKÝ DEN NA RŮŽOVÉM PALOUČKU
Po dobu programu můžete navštívit KOUTEK DDM Bílina.
- VÝTVARNÉ DÍLNY rozmanitých žánrů 
- DĚTSKÝ KOUTEK PRO NEJMENŠÍ
- SOUTĚŽE, DESKOVÉ HRY
- PRODEJNÍ STÁNEK S VÝROBKY
- NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
- PREZENTACE AKCÍ A KROUŽKŮ DDM

HISTORICKÁ SCÉNA (U Altánu)
  9.30  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ + HUDBA
10.15  PIRÁTSKÝ KEJKLÍŘ
10.45  PIRÁTSKÁ-ŠERMÍŘSKÁ SCÉNKA
11.15  PIRÁTSKÁ HUDBA
12.00  PIRÁTSKÁ-TANEČNÍ SCÉNKA 
12.45  PIRÁTSKÝ KEJKLÍŘ
13.00  VELKÁ SOUTĚŽ S JACKEM SPARROWEM
13.45  PIRÁTSKÁ HUDBA
14.30  PIRÁTSKÁ-ŠERMÍŘSKÁ SCÉNKA
15.15  PIRÁTSKÁ-TANEČNÍ SCÉNKA 
15.45  PIRÁTSKÝ KEJKLÍŘ
16.00  VELKÝ PIRÁTSKÝ TURNAJ PRO VELKÉ I MALÉ
17.00  PIRÁTSKÁ-ŠERMÍŘSKÁ SCÉNKA
17.30  PIRÁTSKÝ KEJKLÍŘ
18.00  PIRÁTSKÁ TANEČNÍ SCÉNKA
18.45  PIRÁTSKÁ-ŠERMÍŘSKÁ SCÉNKA 
19.30  PIRÁTSKÁ HUDBA
20.00  DÁLNÉ JAPONSKO, SAMURAJOVÉ A GEIŠI
20.45  PIRÁTSKÁ-OHŇOVÁ SHOW

Součástí programu bude: 
překážková dráha s pirátskou dřevěnou nohou, přenášení 
předmětů  na čas pirátským hákem místo ruky, přitahování 
břemen pomocí lodních háků na provaze, trenažér zásahu 
kordem, pomocí lana a háku se přitáhnout na voru k cíli, 
vyhazování potravin na stožár, pirátská kuše a lukostřelnice 
pro malé i velké, ražení vlastních mincí.

DOPROVODNÝ PROGAM
- dětské atrakce (houpačky, kolotoče)
- stánky
- koně, poníci
- soutěže, dobové tržiště a řemeslníci

BUDOVA INHALATORIA
15.00 ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY JOHANNA WOLFGANGA 
VON GOETHE
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
18.00 Beseda s cestovatelem a spisovatelem, čestným 
občanem Bíliny, JUDr. PHDr. MILOSLAVEM STINGLEM a 
JOSEFEM FORMÁNKEM. 

                     

MĚSTO BÍLINA 
A KULTURNÍ CENTRUM KASKÁDA V BÍLINĚ 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU DO AREÁLU LÁZNÍ KYSELKA NA

www.kckaskada.cz
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Kolik v současnosti učíte dětí?
Jedenáct.

S čím od vás děti odcházejí, co 
všechno umějí?
Kladu důraz na to, aby se děti 
v mé kytarové třídě seznamo-
valy kromě vrcholové klasické 
techniky také se hrou - praktic-
kou - tedy s: folkem, beatem či 
trampingem.  
Kromě toho, že s mými žáky hrá-
vám složité rozkladové party z re-
pertoáru Dobeše, Kryla, Plíhala 
nebo třeba z mé vlastní tvorby.. 
tak zároveň prosazuji naprosto 
důsledný přístup k dokonalému 
zvládnutí precizní klasické kyta-
rové techniky. 
Žáky, kteří projevují kompoziční 
talent, vedu také k rozvoji jejich 
vlastních skladatelských a inter-
pretačních schopností.
 
Máte nějakou osvědčenou meto-
du nebo aktivitu, kterou jste děti 
vždy stoprocentně zaujal?

Nemám. Jsem zastáncem postoje, 
že nejdůležitější pro dítě není to, 
co ho baví, ale to, co je pro něj 
správné. A k pochopení tohoto 

principu se snažím děti také vést.
 
Co se vám na této práci nejvíce líbí? 
Zajímáte-li se stále hlouběji 

a intenzivněji o problematiku 
v nějakém oboru, stáváte se po 
nějakém čase - jeho vědeckým 
pracovníkem.

Azuro, půlmetru sněhu a prázdné sjezdovky. Takové měli podmínky žáci Základní školy Za Chlu-
mem v Bílině, kteří se zúčastnili lyžařského kurzu na Klínovci.

Dne 25. března 
oslavil 

pan Jiří 
Pilař 
z Bíliny 

Dne 14. dubna 
se dožívá 

80 let
paní Marie 
Kořánová z Bíliny.

Mnoho dalších let ve zdraví 
a spokojenosti přeje 
L. Podvolecká.

životní jubileum 90 let.
Oslavence jsme navštívili 
v Klubu důchodců na Pražském 
předměstí, kde mu přátelé, pan 
starosta a pracovnice odboru 
školství a kultury MěÚ Bílina 
předali dar a květiny. 
Blahopřejeme !
Alena Neubauerová, 
odbor školství a kultury

Adam Šmejkal - učitel kytary: Kromě klasiky hrajeme i současnost

ZŠ Za Chlumem opět řádila na Klínovci

Penzion Lesní zámeček je tradičně 
naší základnou na každodenní jíz-
dy v lyžařském areálu, který nabí-
zí nejrůznější spektrum tratí, a tak 
si tu zalyžují jak začátečníci, tak 
lyžaři, kteří jezdí takřka závodně. 
Dostatečný počet instruktorů nám 
také dovoluje vyčlenit i družstvo 
snowboardistů.
Každým rokem máme více důvo-
dů ke spokojenosti a radosti. Nad-
standardní ubytování, pestrá strava, 
půjčovna vybavení zdarma a dva 
instruktoři z lyžařské školy JPK. To 

vše přispívá k pohodové atmosféře, 
která na našich kurzech panuje. 
Všichni účastníci si zaslouží velkou 
pochvalu, neboť každý se naučil 
ovládat své ski či board takovým 
způsobem, že sjede bezpečně ja-
koukoliv sjezdovku. Však si také 
všichni účastníci odvezli medaili 
a některý z tematických diplomů. 
Ti nejlepší navíc obdrželi překrásné 
poháry na základě výsledků závodů, 
které nám instruktoři připravili.
Kurzy, jako například ten náš ly-
žařský, by měly sloužit ke stmelení 

kolektivu a posílení kamarádských 
vazeb. Z tohoto pohledu je třeba 
říct, že se nám úkol podařilo spl-
nit na 120 procent, neboť všichni 
trávili svůj volný čas hraním spo-
lečenských her či jinou společnou 
aktivitou.
Je příjemnou povinností poděkovat 
všem účastníkům, pracovníkům 
Sportovního centra Klínovec a na-
šim učitelům za uskutečnění tak 
vydařeného kurzu. Děkujeme také 
městu Bílina za finanční příspěvek.
Jiří Nechvátal, ZŠ Za Chlumem
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Kulturní servis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

Neděle 17. duben – 15.00 hodin
KOUZELNÉ MINI VELIKONOCE

Komponovaný pořad pro 
děti a rodiče. Vstupné: 50 Kč; 

děti do 2 let zdarma

Pátek 29. duben – 18.00 hodin
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 

& JAROSLAV SVĚCENÝ 
Koncert s tematickým 

repertoárem z období Gustava 
Waltera. Před koncertem 

bude starostou města Bíliny 
Josefem Horáčkem uděleno 

čestné občanství osobnostem 
města Bíliny. Čestná občanství 

převezmou: Ing. ČESTMÍR 
DUDA (starosta města Bíliny 

v letech 1993 – 2002), 
JUDr. et PhDr. MILOSLAV 

STINGL (bílinský rodák, 
cestovatel a spisovatel), 

prof. Dr. Med. KARL-HEINZ 
PLATTIG, Dr.paed.h.c. 

(bílinský rodák, profesor 
Univerzity Friedricha 

Alexandra v Erlangenu)
Vstupné: 80 Kč (rezervace 

vstupenek od 7. února 2011) 
Pořádá Město Bílina ve 

spolupráci s Kulturním centrem 
Kaskáda a Základní uměleckou 

školou v Bílině za přispění 
Česko-německého fondu 

budoucnosti a Severočeských 
dolů Chomutov, a. s. 

KINO HVĚZDA
Pátek 15. duben – 17.00 hodin
Sobota 16. duben – 17.00 hodin

NA VLÁSKU
USA/animovaný, český 

dabing, 100 minut.
Komický příběh od Walta 
Disneyho. Vstupné: 70 Kč

Pátek 15. duben – 19.00 hodin
Sobota 16. duben – 19.00 hodin

CIZINEC
USA/drama, české titulky, 

105 minut. 
Johny Depp alias Cizinec, 
kterého lehkovážný flirt 

s tajemnou cizinkou zaplete 
do sítí intrik, romantiky 

a nebezpečí. Vstupné: 70 Kč

Čtvrtek 21. duben – 19.00 hodin
OPRAVDOVÁ KURÁŽ

USA/western, české titulky, 
109 minut.

Odplata si nakonec cestu 
najde. Vstupné: 60 Kč

Pátek 22. duben – 19.00 hodin
Sobota 23. duben – 19.00 hodin

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
USA/komedie, české titulky, 

107 minut. 
K vysněné práci dostala dvě 
noční můry. Vstupné: 60 Kč

Čtvrtek 28. duben – 19.00 hodin
OBŘAD

USA/thriller, české titulky, 
114 minut. 

Můžeš to porazit, jen když 
budeš věřit. Vstupné: 70 Kč

DIgITÁLNÍ KINO
Sobota 30. duben – 16.30 hodin

gUSTAV WALTER  
– SYN MĚSTA BÍLINY

Amatérsky natočený snímek 
o Gustavu Walterovi. 

Režie a produkce: Harold 
Hauptvogel. 

Vstupné zdarma, 60 minut.

KULTURNÍ DůM FONTÁNA
Neděle 17. duben – 15.00 hodin 

DECHOVKA NA FONTÁNĚ
K poslechu hraje: 
PICHLOVANKA. 

Vstupné: 30 Kč

Čtvrtek 21. duben – 19.00 hodin
OCELÁŘI 

 USA strip, pánský strip, 
travesti show, módní show 
a soutěže o ceny. Pouze pro 

dámy a dívky! 
Vstupné: 

120 Kč v předprodeji; 
150 Kč na místě

Pátek 22. duben – 20.00 hodin
COUNTRY ZÁBAVA S KŘÁPEM

Velikonočním hudebním 
pořad, Moderátor: JIŘÍ 

BALVAN BALEJ. Vystoupí 
taneční skupina OAK 

CITY DANCE (originální 
westernový kankán). 

Soutěže o ceny. Vstupné: 100 Kč

Sobota 30. duben – 18.00 hodin
Beseda s cestovatelem 

a spisovatelem, čestným 
občanem Bíliny, 

JUDr. PHDr. MILOSLAVEM 
STINgLEM a JOSEFEM 

FORMÁNKEM 
Vstupné zdarma.

Pozvánka na besedu 
s Miloslavem Stinglem 
a Josefem Formánkem
Ti, kteří loňské listopadové se-
tkání se známým cestovatelem 
a spisovatelem, bílinským rodá-
kem Miloslavem Stinglem nestih-
li, mají nyní druhou příležitost. 
JUDr. et. PhDr. Miloslav Stingl, 
který se narodil 19. prosince 1930 
v Bílině, naše město navštíví 
v krátké době již podruhé. Mimo 
jiné také proto, že mu bude v pá-
tek 29. dubna slavnostně předáno 
čestné občanství města Bíliny. 
Využili jsme této mimořádné pří-
ležitosti a domluvili s p. Stinglem 
ještě jednu besedu s jeho příznivci 
a čtenáři.
Tentokrát se bude akce konat 
v v sobotu 30. dubna od 18 ho-
din v kulturním středisku Fontá-
na v sídlišti Za Chlumem, pro-
tože prostory klubovny Městské 
knihovny jsou omezené. Přijede 
také známý cestovatel a spisova-
tel Josef Formánek.

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

15. – 16.4. 
pátek -sobota

Bláznivá zeměkoule - akce k oslavě Dne země s přespáním, od 17:00 -10:00 hod., pro školní děti, 
cena 220 Kč pro členy kroužků 200 Kč, platby do 12.4.

18.4.
pondělí

Baltík 2011 – krajské kolo mezinárodní soutěže pro postupující ze školních kol, od 10:00 hod., poplatek 40 Kč
Double step – 60 minutová lekce v double aerobiku, cvičení v páru na stepu, pro mládež od 12 let 
a dospělé, 19:00-20:00, cena 50 Kč

18. – 20.4. 
pondělí -středa Velikonoční dílny pro ZŠ, MŠ, SŠ od 8 do 14 hod., 30 Kč/os, platby do 8.4.

21.4. 
zelený čtvrtek

Velikonoční dílny - kočičková vazba, fotopřání, jarní obrázky z vosku, od 7 let, mladší v doprovodu 
rodičů, 10:00-12:00, cena: 80 Kč

23.4. 
bílá sobota  

Keramická dílna pro veřejnost, od 6 let, 9:00-12:00 hod, 
cena 90 Kč (možnost platit i za hodinu 30 Kč), platby do 21.4.

28.4. čtvrtek Jarní korálkování, od 12 let, 18:00-21:00 hod., cena 120 Kč, platby do 26.4.

29.4.
pátek

Čarodějnice v Klokánku – dětský program na zahradě DDM, opékání buřtů (buřty s sebou), 
10:00 – 11:30 hod., cena 45 Kč
Čarodějnické opékání buřtů pro členy kroužků a rodiče, 15:00-17:00 hod., buřty s sebou

IV. ročník letní hudební festivalové série MYSTERIA 
v Severních Čechách

BOŘEŇ MYSTERIA OPEN AIR
Bílina, Letní amfiteátr Na Kyselce - 18.6.2011

Doprovodná skupina Chestera Benningtona 
z LINKIN PARK – JULIEN-K (USA – 

Electronica Rock) 

Old School HC Metal alá AGNOSTIC 
FRONT, SICK OF IT ALL –  

MY CITY BURNING (NL – HC Metal) 

šílený americký dvoumetrový černoch 
a jeho sex rock – LORD BISHOP  

(USA – Garage Rock´n´Roll)

Lahůdka pro milovníky THE STROKES 
a THE ROLLING STONES – THE FOG 

JOGGERS (D – Rock Blues Indie)

PIPES AND PINTS  
(CZ – Punk/rock)

SAPIENS (CZ – Garage/rock)

SAIGON PROJECT DJ´S  
(CZ – Reggae/electronica)

CALATHEA (CZ – Dark Rock)

S.P.S. (CZ – Punk Rock)

INBORNED LYCANTHROPY  
(CZ – Death Metal)

FACE ARE FICTION (CZ – Emo/Punk)

REMEMBER THE HEROES  
(CZ – Punk/Rock)

FETID CARRION (CZ - Death/metalcore)

ANESTESIA (CZ - Metalcore-thrash)

KURVA OD VEDLE (CZ – Punk/grunge)

COTTONBUTS (CZ – Reggae/rock‘n‘roll)

ANGER INSIDE (CZ - Thrash-metal)

THE SEEGERS (CZ – Punk/rock)

změna programu vyhrazena

vystoupí:
Americká crossoverová legenda exklusivně na jediném letním festivalu v ČR v roce 2011 – 

DOG EAT DOG (USA – Skate Surf Crossover)

KLUB LODNÍCH 
MODELÁŘŮ BÍLINA

pořádá veřejnou soutěž 
Lo – 56

BÍLINSKÝ HRNÍČEK

Datum konání: 24. 4. 2011
Zahájení: 9:00 hodin
Místo konání: Rybníky 
v Bezovce
Kategorie:  EX – 500 žáci 

EX – 500 miminka 
EX – 500 senioři 
F4 – A žáci 
F4 – A senioři

Soutěžní pravidla: 
Národní pravidla Navigy
Ředitel soutěže: 
Josef Pašek
Hlavní pořadatel: 
Vladimír Procházka
Hlavní rozhodčí: 
Petr Nekarda
Doprava: Na vlastní náklady 
nebo vysílající organizace
Občerstvení: Vlastní
Protesty: Nepřijímáme, 
jezdíme pro radost
Startovné: 40 Kč

Přejeme hodně sportovních úspěchů 
a hezké počasí bez deště
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Parta úředníků z bílinské radnice vyměnila saka za trenýrky, tepláky 
či elasťáky a nastoupila pod volejbalovým sakem (pro neznalé sako=-
síť) v tradičním turnaji Bakalář 2011. Ten se letos konal v hostomické 
základní škole.

Po zahájení pokračoval program, 
který jsme věnovali především 
100.výročí narození Václava 
Čtvrtka. Děti nejprve vyhledáva-
ly jeho knihy, kterých nakonec 
našly kolem dvaceti. Po krátkém 
povídání o autorovi, jsme děti za-
městnali především malováním 
čtvrtkových pohádkových posta-
viček na trička. Všechna trička 
se nakonec povedla nad naše oče-
kávání, takže původní záměr, vy-

hodnotit nejlepší tričko, jsme za-
vrhli, protože by to bylo opravdu 
těžké rozhodování. Během večera 
děti měly ještě řadu dalších úkolů, 
zahrály si pexeso o postup , zkou-
šely zabalit své kamarády do role 
papíru, procvičovali si jazykovou 
obratnost a spoustu dalšího. Do 
spacáků děti postupně zalézaly až 
před půlnocí a pak spaly a spaly, 
až do rána...

Městská knihovna Bílina

Termín Cíl zájezdu Cena

18. 6. Drážďany 100,00 Kč

25. 6. Dvůr Králové – Safari 180,00 Kč

27. 8. Liberec - Aquapark, Valdštejnské domy, ZOO, 
Botanická zahrada, Oblastní galerie, Synagoga 130,00 Kč

10. 9. Česká Skalice – zámek Ratibořice, 
Babiččino údolí, Mlýn, Mandl 200,00 Kč

17. 9. Litoměřice – Zahrada Čech 50,00 Kč

12. 11. Praha – Dejvice 100,00 Kč

10. 12. Drážďany – předvánoční trhy, 2 autobusy 100,00 Kč

17. 12. Praha – Dejvice 100,00 Kč

Zá
je

Zd
y  

20
11

Vážení občané, Radou města  byly 
schváleny zájezdy na letošní rok.
Předkládáme termíny jednotli-
vých zájezdů. Veškeré informace 
ohledně nich vám poskytne paní 
Houdková Jana, tel.: 417 810 811, 
e-mail: houdkova@bilina.cz .
Na jednotlivé zájezdy budete včas 
upozorněni prostřednictvím úřed-
ní desky. Pro malý počet zájemců 

může být i zájezd zrušen. O tom 
budete vždy včas informováni.
Věříme, že v letošním roce budou 
uskutečněny všechny plánované 
zájezdy a že se Vám bude na ces-
tách s námi líbit.
Děkujeme za účast a těšíme se na 
společné zážitky s Vámi.

Ing. Krejčová Petra,
vedoucí OSaVV

Dne 15. dubna 2011 uplyne právě rok, kdy nás po těžké nemoci 
navždy opustila naše maminka, babička, prababička 

paní Eva Barková. 
S láskou stále vzpomínají děti Lenka, Jaroslav a Eva s rodinami.

VzpomínámeDěti zažily mezi knihami noc plnou zábavy

Markétka 
s Bárou si 
vytvořily 
krásná 
trička s vílou 
Amálkou.

Noc s Andersenem 2011 se v bílinské knihovně vydařila. Sešlo se 
16 dětí, 14 holčiček a dva kluci.

Není sako jako sako, 
aneb jak úředníci reprezentovali ve volejbalu

Pořadatel si zaslouží pochvalu za 
dobrou organizaci turnaje, nápadi-
tou výzdobu a dozor šerifa na kaž-
dém roku. Letošní turnaj se totiž 
nesl v kovbojském duchu. Zklamá-
ním byla možná stále nižší účast na 
turnaji, kdy na poslední chvíli ještě 
jeden tým odřekl. Proti úředníkům 
však stáli silné týmy složené ze 
zástupců bílinských škol Aléská, 
Za Chlumem, gymnázia v Bílině 
a týmu hostitelské školy – Hosto-
mic. Vzhledem k malému počtu 
týmů bylo možné nastavit systém 
tak, aby hrál každý s každým. Při 
losování z pěti čísel to dopadlo tak, 
že kapitán týmu, Jaroslav Bureš, si 
vytáhl šestku, která omylem zůstala 
mezi lístky. Ani druhé losování však 
nebylo příliš šťastné – my, město, 
jsme nastoupili hned k prvnímu zá-
pasu ve složení Vondráček, Bureš, 

Kebrtová, Hošková, Ježková a Šim-
ková, střídal Jan Davignon. Musel 
však být zachován poměr 4 žen a 2 
mužů. Nevýhodou byla nesehranost. 
Poznávání spoluhráčů, kdo jak sme-
čuje, nahrává, reaguje v poli, trvalo 
celé dva sety a odrazilo se to i na 
výsledku, kdy úřednický tým odešel 
z tělocvičny s porážkou 0:2. Ná-
sledovala dlouhá pauza v místním 
saloonu hned vedle šaten. Hlavním 
a zdá se účinným dopingem byla se-
kaná s rohlíkem. Mezitím dorazila 
další dámská posila v podobě Kat-
ky Žofkové s doprovodem fanynky 
Veroniky Nodžákové a nehrajícího 
trenéra pana tajemníka Kvěcha. Ke 
druhému zápasu nastoupil tým plný 
sil a odhodlání. A hra se opravdu 
o poznání zlepšila. „S přibývajícími 
zápasy jsme hráli lépe a lépe. U hrá-
čů se začaly projevovat pozůstatky 

z volejbalové minulosti,“ hodnotil 
kapitán Jaroslav Bureš. Dodal, že 
kromě sportovního zážitku bylo 
účelem turnaje také stmelení kolek-
tivu, ale i navázání dobrých vztahů 
s ostatními účastníky. S těmi se totiž 
mimo sportoviště většinou běžně 
pracovně setkáváme. 
Tým města nakonec vybojoval 
krásné 3. místo. Oproti loňskému 
2. místu jsme si trochu pohoršili, ale 
máme aspoň co zlepšovat do další-

ho ročníku. „Doufám, že když jsme 
vloni byli druzí, letos třetí, příští 
rok nebudeme v této sestupné ten-
denci pokračovat,“ uzavřel kapitán 
a zhodnotil hostomickou jízdu jako 
úspěšnou. Po skončení sportovní 
části pokračovala zábava v místní 
Sokolovně. simi
Pořadí:  1. gymnázium Bílina 

2. ZŠ Aléská 
3. město, 4. ZŠ Chlum 
5. ZŠ Hostomice

Volejbalový tým složený převážně z úředníků městského úřadu 
Bílina. Foto: ZŠ Hostomice
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Schválila:
■ Uzavření smlouvy o poskyt-
nutí dotace mezi městem Bíli-
na a Atletickým klubem Bílina 
ve výši 20.000 Kč na pořádání 
atletických závodů v měsících 
duben až srpen 2011. 

■ Uzavření smlouvy o výpůjčce 
mezi městem Bílina a KC Kaská-
da, jejímž předmětem je nemovitý 
majetek v areálu lázní za účelem 
uspořádání jarmarků KC Kaskáda 
ve dnech 30.4.2011 a 10.9.2011. 

■ Pravidla pro zajištění pří-
stupu k informacím dle zákona 
č. 106/1999 Sb., včetně sazeb-
níku služeb a úkonů, s účinností 
od 01.04.2011 a zároveň ruší 
Pravidla schválená radou města 
dne 24.05.2001.

Zamítla:
■ Žádost Židovské obce Teplice 
o finanční příspěvek na vydává-
ní čtvrtletníku Židovské obce 
Teplice – Posel v roce 2011.  

■ Žádost Fotbalového klubu Bí-
lina o mimořádnou finanční do-
taci na fotbalový turnaj v Berlí-
ně ve dnech 24.–27.3.2011 a na 
fotbalový turnaj v Sušici ve 
dnech 10.–13.6.2011. 

Souhlasila:
■ V souladu s § 23 odst. 5 zá-
kona č. 561/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů s uděle-
ním výjimky nad počet dětí 
do výše hygienické kapacity 
MŠ Síbova, MŠ M. Švabinské-
ho a MŠ Čapkova dle žádostí 
ředitelek MŠ pro školní rok 
2011/2012.

■ S nainstalováním odkládacích 
schránek pro doručovatelku Bí-
lina – Újezd u domu č. p. 314, 
Síbova ulice a u domu č. p. 757, 
sídliště Za Chlumem na žádost 
Pošty Bílina 1 s tím, že nedo-

jde při její instalaci k poškození 
případné okolní vegetace.

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou za-
kázky malého rozsahu dle směr-

nice č. 04/2007 na akci:
• „Autobusová doprava – zájez-
dy v roce 2011“ je nabídka fir-
my AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
– Hirsch František, Duchcov. 
• „Výměna oken v DDM – Bí-

lina“ je nabídka firmy Karel 
Mach, Bílina. 

Projednala 
a doporučuje ZM schválit:

■ Návrh Městských technických 
služeb Bílina na odprodej mo-
torového vozidla Škoda Felicia 
Kombi 1,6 LX RZ TPL 79-30, za 
doporučenou cenu dle znalecké-
ho posudku 14.800 Kč vč. DPH.

■ Návrh Městských technických 
služeb Bílina na likvidaci – se-
šrotování vozidel Multicar M 
2510 TPA 34-41, LIAZ BOBR 
16.2 RZ TPA 50-20 a Škoda 706 
MTSP 25 RZ TP 99-86, z důvo-
du neprodejnosti.

■ Strategický plán sociálního 
začleňování v Bílině 2011 – 
2014, dle předloženého návrhu.

Vzala na vědomí:
Informaci o postupu odboru ne-
movitostí a investic při realizaci 
stavebních úprav pro fontánu ve 
středu okružní křižovatky Bře-
žánská. 
Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení 
se lze seznámit na úřední 
desce MěÚ Bílina nebo v se-
kretariátu starosty města 
a dále i na webových strán-
kách města (www.bilina.cz)

Rada města na své 6. schůzi konané 28. 3. 2011 mimo jiné:

V sobotu 2. dubna  proběhlo v Praze druhé ligové kolo soutěže 
Žij pohybem, kterou pořádá klub KK Aerobik Praha.

Aerobik z DDM v Bílině: 
Přivezli jsme z Prahy medaili

Soutěž se konala v Kongre-
sovém centru. Na soutěž jsme 
vyjeli s týmy z DDM Bílina  
– Caviky a Cik – Cak. Závod 
byl opravdu velmi dlouhý. Na 
soutěž se sjelo 102 týmů z celé 
České republiky. V odpoled-
ních hodinách startovala skupi-
na Caviky, která se svojí sklad-
bou Roboti obsadila 3. místo. 
Tým Caviky nebyl kompletní, 
protože nám dva roboti one-
mocněli. Byli jsme velmi rádi, 
že jsme v konkurenci devíti 
týmů obhájili medailovou po-

zici. V podvečerních hodinách 
závodila skupina Cik – Cak, 
která skončila na 2. místě. Je-
jich výkon byl téměř bezchyb-
ný, ale na družstvo z Prahy ne-
stačil. Přesto to  byl obrovský 
úspěch. Tento den byl velmi ná-
ročný, ale opět jsme ukázali, že 
v Bílině  aerobik umíme. Tímto 
závodem jsme odstartovali ce-
lou šňůru soutěží a doufáme, 
že takto úspěšní budeme až do 
4. června, kdy nás čeká posled-
ní ligový závod v Praze. Věra 
Ryjáčková 

Tým Caviky si z Prahy odvezl bronzovou medaili za skladbu Roboti.

mocněli. Byli jsme velmi rádi, 
že jsme v
týmů obhájili medailovou po



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 1114. dubna 2011

V sobotu 19. 3. 2011 oslavi-
li členové a příznivci oddílu 
Shotokan karate do Masopust 
20 let své činnosti. Během této 
doby vychoval oddíl, a přede-
vším pak jeho hlavní trenér 
pan Roman Masopust, celou 
řadu vynikajících karatistů.

Do nepřeberné sbírky úspěchů pa-
tří i takové jako jsou tituly mistrů 
světa, Evropy, České republiky, 
nebo přeborníků kraje. I v sou-
časné době se pod vedením tre-
néra Masopusta připravuje řada 
reprezentantů, kteří se v letoším 
roce zúčastní národních i meziná-
rodních soutěží, a to včetně mis-
trovství Evropy. 
Sobotní oslava proběhla přede-
vším v přátelském duchu, když 
dopoledne bylo věnováno soutěži 
začínajících karatistů, odpoledne 
se pak sešli pozvaní hosté z řad 

zakladatelů, rodičů, příznivců 
a sponzorů, aby převzali výroční 
ceny a pamětní plakety. Jak řekl 
trenér Masopust jsou rodiče, pra-
rodiče, přátelé, sponzoři, nedílnou 

součástí týmu a bez jejich podpo-
ry by bylo fungování oddílu vel-
mi složité, ne-li přímo nemožné. 
Proto také jim patří velké uznání 
a poděkování. 

Zvláštní poděkování patří měs-
tu Bílina, ve kterém našel od-
díl své domácí zázemí, a také 
významnou finanční podporu.
 Václav Hampejs

První dubnový víkend odstartovaly také okresní fotbalové soutěže. Mezi účastníky nejnižší soutěže 4. třídy, si 
výborně vede nováček FK ATERM Hrobčice B. Jedná se většinou o bývalé bílinské hokejisty, kteří šířili slávu HC Draci po celé republice.

Když se fotbal hraje pro zábavu...

V Hrobčicích opět všechny spoji-
la láska ke sportu.  „Hledali jsme 
v okolí Bíliny fotbalový klub, který 
by si nás vzal pod křídla.  Plné po-
chopení a výborné podmínky jsme 
našli v Hrobčicích,“ řekl nám kapitán 
mužstva a bývalá brankařská hvězda 
Draků Daniel Slačík. V mužstvu jsou 
nejen hokejisté, ale i fotbalisté. Zim-
ní posilou je Radek Spáčil, který již 
asi definitivně vzdal snahu probojo-
vat se do kádru FK Bílina.  Po podzi-
mu Hrobčicím B patřila překvapivě  
třetí příčka. První jarní zápas sehrály 

v Bžanech se Sokolem Lysec. A byla 
radost se dívat, jak se hraje fotbal 
pro zábavu.  Ale nebylo to zadarmo, 
sluníčko pálilo a do měkkého povr-
chu se bořily nejen kolíky, ale mís-
ty celé kopačky. Domácí se snažili,  
na hosty však nestačili. Hrobčice B 
měli několik hráčů, kteří opravdu 
umí a mohli by hrát podstatně vyšší 
soutěž. V záloze prohospodaření vel-
ký fotbalový talent Ladislav Prudič, 
posila Radek Spáčil, v útoku excelo-
val prohospodařený velký hokejový 
talent Karel Kuklík.  Byla vidět řada  

pěkných akcí, ale i Lysec mohl vy-
lepšit stav. Ovšem nedokázal trefit 
z několika metrů prázdnou branku. 
A to ne jednou. „Naším hlavním 
cílem je především hrát pro zábavu 
a nechat zahrát celý kádr. Samozřej-
mě, že to někdy limitují zranění nebo 
pracovní povinnosti, ale kádr máme 
široký,“ dodal Daniel Slačík. Jen 
pro zajímavost, na trénincích se jich 
schází kolem dvanácti. A vítězstvím 
v Bžanech se posunuly Hrobčice B 
na první místo tabulky 4. třídy okre-
su. Oldřich Bubeníček

Sokol Lysec 
- FK ATERM Hrobčice B

1:6 (0:3)

Branky: 59.Vaníček – 27. a 69. 
R. Spáčil, 40. a 50. K. Kuklík, 23. 
D. Slačík, 47. M. Košťák

Hrobčice B: D. Novotný – 
J. Lhotka, D. Bešťák, J. Palus-
ka, Pavel Žák (46. V. Čečrle) 
-  J. Skřivan, L. Prudič, P. Chout-
ka, (46. M. Košťák), R. Spáčil -  
K. Kuklík, D. Slačík

Karatisté Shotokan karate do Masopust 
oslavili 20 let činnosti

Hned v úvodu pěkně vysunul 
Filo po křídle Mila, ten přihrál 
Egrtovi, ale střela mířila jen do 
brankaře. Ve 12.minutě mířil po 
rohu hostující Rezek Fr. nad, ale 
domácí znovu přitlačili.  Ščuka 
mířil nad, ale ve 23.minutě se 
dočkali. Gutsch poslal oblou-
ček za obranu, Milo byl rych-
lejší než brankář Lux a Bílina 
vedla.  O pět minut později, 
po rohu Ščuky, doklepl míč do 
branky Filo. Domácí měli na-
vrch, střílel Milo a Levý, ale do 
poločasu se stav již nezměnil. 
Úvod druhého poločasu patřil 

Bílině. V 57.minutě naserví-
roval Levý míč před branku 
Egrtovi, ale ten vystřelil vedle. 
Hosté měli šanci v 63.minutě, 
kdy hlavička Polka mířila těsně 
nad. Hra se vyrovnala a Bílina 
si hlídala tři body. V závěru se 
prosadil dorostenec Kořínek, 
který zužitkoval přihrávku  Ma-
gyára.  „Dnešní výkon, hlavně 
v prvním poločase, byl na jaře 
nejlepší. Ve druhém některým 
hráčům odcházela fyzická síla. 
Již jsme nestíhali napadání jako 
v prvním poločase, byla hlu-
chá místa, kdy nás soupeř za-

čal přehrávat. Prohrávali jsme 
osobní souboje, neudrželi jsme 
balón. Doufám, že ve výkonu 
z prvního poločasu budeme po-
kračovat,“ řekl bílinský trenér 
Josef Tichý.  Na lavičce se ob-
jevil Pavlíček, i když ještě do 
zápasu nezasáhl. „Na lavičce 
byl z důvodu, že nás bylo málo, 
ale nechtěl jsem riskovat jeho 
zranění. Když jsme přišli o dva 
hráče základní sestavy Žembu 
a Karla, tak riskovat dalšího 
hráče, radši ještě počkáme, až 
bude úplně v pořádku.“ dodal 
Tichý. 

FK Bílina – Sokol Březno
3:0 (2:0)

Branky: 23. Milo, 28. Filo, 85. 
Kořínek, ŽK: 0 – 1, rohy: 4 – 4, 
diváci: 150
Rozhodčí: Lenkvík – Dočekal, 
Černá Petr
Bílina: Pohl – Filo, Gutsch, Ha-
sal, Mergl – Sivák (75. Kořínek), 
Levý, Augusta, Ščuka (79. Haspra)
 – Milo (72.
Magyár),
Egrt

Bílina bodovala, s přehledem přestřílela Březno
Hlavně v prvním poločase Bílina předvedla, že fotbal hrát umí. Hýřila iniciativou a mohla dát více než dvě branky.
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Cesta, byla úmorná, trvala přes 
12 hodin, ale podařilo se dojet 
v čas na místo určení. V sobotu 
2.4.2011 se konaly závody kade-
tů, junior a seniorů. Po dlouhém 
čekání na telefon jsme se dozvě-
děli, že naše Jarmila se dostala do 
semifinále a pak do finále v kata 
jednotlivci a v kumite team také 
do finále. Musím říci,  že po tak 
krásné zprávě jsme byli spokojení, 
protože už toto bylo velice krás-
né umístění, takže spokojenost 
a jen jsme čekali, kdy nám Jarča 
zavolá a sdělí nám konečné pořa-
dí v soutěži kata a kumite team. 
Bylo dlouhé čekání a i nervozita 
se přidala, ale vyplatilo se vydržet 
a ve 20 hod jsme se dozvěděli od 
brečící Jarmily, že se umístila na 

3.místě v kata jednotliv-
ci a na 1.místě v kumite 
team. Její hovor, byl veli-
ce příjemný a překvapující 
„ Mamčo jsme domlácený, 
ale máme to, jsme Mistryně 
Evropy „.
Toto cestou, bych od srdce 
poděkoval naší Jarmile Ma-
sopustové za reprezentování 
České republiky JKA a oddí-
lu SKM Bílina. Jarčo jsme na 
tebe hrdí. Roman Masopust, 

SKM Bílina

kumite 
-

překvapující 
„ Mamčo jsme domlácený, 
ale máme to, jsme Mistryně 

Toto cestou, bych od srdce 
poděkoval naší Jarmile Ma-
sopustové za reprezentování 

oddí-
lu SKM Bílina. Jarčo jsme na 

Roman Masopust, 
SKM Bílina

Neděle 3. 4. 2011: Po dvou odehraných jarních kolech 1.A třídy zůstává Bílina bez bodu a přišla také o první místo v tabulce.

Kumite team - mistryně 
Evopy: zleva Petra 

Kanovová, 
Jarča Masopustová 

a Tereza Vohradníková.

Bílina darovala soupeři tři body, sama nemá žádný
Ovšem v nedělním podvečeru 
domácím vítězství doslova da-
rovala. A zápas se nepovedl ani 
rozhodčímu Růžičkovi, který 
v úvodu druhého poločasu odpus-
til domácím dvě penalty po fau-
lech na Mila, a na řadu zákroků 
měl rozdílný metr.  Úvod zápasu 
patřil domácím, Pohl nejdříve vy-
razil hlavičku a potom sebral míč 
unikajícímu Sojčíkovi.  Chomu-
tov si udržoval mírnou převahu, 
ale k brance Pohla měl daleko.  
Bílina se dostala do šance v 24.
minutě, kdy Levý poslal do uličky 
míč Sivákovi a ten pod padajícím 
brankařem střílel vedle.  Sivák 
střílel odražený míč nad ještě ve 
30.minutě a potom střelu Sčuky  
z trestného kopu domácí brankař 
Brejcha chytil.  A to bylo pro prv-
ní poločas vše.   Bílina se c snažila 
hrát nakopávané míče, ale to ne-

mělo na vysoké zadáky domácích  
šanci. 
Do druhého poločasu nastou-
pil Milo a rozhýbal útok. Ve 
47.minutě vybojoval ve sprintér-
ském souboji míč,  pronikl před 
branku, kde byl sražen, ale hrálo 
se dál. Bílina kopala jeden roh za 
druhým. V 53.minutě byl stažen 
Milo za ruku za hranicí šestnáct-
ky, ale ani tentokrát se nekopala 
penalta.  V 62.minutě hlavičkoval 
po rohu Hasal vedle a u protiútoku 
obrana dokonale zaspala, střídají-
cí Poloprutský pohodlně skóroval. 
Bílina se snažila otočit vývoj zá-
pasu, hráči bojovali.  Filo hlavič-
koval vedle, Levý střílel vysoko 
nad.  Na podmáčeném hřišti  hrála 
více po zemi.  V 82.minutě chytil 
Pohl trestný kop, ale o tři minuty 
později bylo rozhodnuto. Mergl si 
nerozuměl s Pohlem, a jeho nepo-

vedená hlavička skončila v bran-
ce. V 88.minutě odstoupil  s na-
taženým stehenním svalem Karel 
a je otázkou, zda bude moci proti 
Březnu nastoupit.  To by byla pro 
trenéra Tichého další rána, pro-
tože dvě zraněné opory Pavlíček 
a Žemba, sledovaly zápas opět jen 
v hledišti. 
„Dnes to byl zlepšený výkon než 
proti Ledvicím, kluci hráli dobře. 
Domácí nastoupili v sestavě s ně-
kolika hráči z áčka a chvilku nás 
tlačili. My jsme si vytvořili gólové 
situace a myslím si, že pan roz-
hodčí mohl když ne tři, tak jednu 
penaltu určitě písknout.  Bohužel 
udělali jsme dvě chyby, dosta-
li dvě branky. Ale myslím si,  že 
když budeme takto hrát dál, tak 
budeme dělat dobré výsledky. Jde 
jenom o to, jak budou pískat roz-
hodčí, a nebudou mladé kluky, 

které máme v manšaftu deprimo-
vat svým výkonem.  Ale mám dnes 
z našich kluků dobrý pocit,“ těžko 
skrýval křivdu nad výkonem roz-
hodčího Růžičky bílinský trenér 
Josef  Tichý. Oldřich Bubeníček

Branky:  62. Poloprutský 
85. Mergl vlastní

ŽK: 2 – 2
Rohy: 3 – 6
Diváci: 40
Rozhodčí:  Růžička Michal 

– Černý Petr, 
Černý František

Bílina:  Pohl – Filo, Karel, 
Hasal, Mergl – Sivák 
(65. Moravec), 
Augusta, Levý,  
Egrt (46.Milo) – 
Sčuka, Gutsch  
(71.Magyar)

Mistrovství  Evropy JKA 2011:
V Bílině je zlato
a bronz

Ve čtvrtek 31. 3. 2011 vycestovala reprezentace České re-
publiky JKA na ME do Anglie. Mezi naší reprezentací, 
byla i naše závodnice z SKM Bílina Jarmila Masopus-
tová, která nás reprezentovala v kategorii kata, kumite 
a kumite team Kadetky 16-20 let.




