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� Rozhovor s automobilovým závodníkem � V autokempu je bezpečněji � Děti strávily noc
v knihovně � Dobrovolní hasiči slaví 100 let � Hala nabízí novou atrakci � Jarní hokejový turnaj �

Dětské koutky jsou vybaveny 
klouzačkami, lanovými řebříky, 
různými prolézačkami, domeč-
ky a v neposlední řadě také třeba 
počítadly. Děti si tedy mohou hrát 
a při tom se zábavnou formou 
učit počítat nebo poznávat barvy. 
„Chtěli jsme, aby si měly děti kde 
hrát, když jdou s maminkami ven. 
Teď mají svůj koutek a rodiče na 
ně pouze dohlíží,“ řekl při slav-
nostním otevření starosta Bíliny 
Josef Horáček. 

Všechny materiály použité na 
stavbu hřišť jsou z bezpečného 
a velmi odolného materiálu, pře-
sto je hlavně u nejmenších dětí 
potřebný dohled při hře. Koutky 
mají také svá pravidla, nesmí na ně 
vstupovat domácí zvířata, dospělí 
by zde neměli kouřit ani pít alkohol 
a všichni návštěvníci musí dodržo-
vat pořádek. K dodržování těchto 
jednoduchých pravidel má přispět 
i dohled kamer městského kamero-
vého systému.  Pavlína Nevrlá

Tři nová hřiště byla v Bílině ofi ciálně otevřena ve středu 8. dubna. 
Dětské prolézačky a klouzačky vznikly v ulicích Kpt. Jaroše, Čapko-
vě a Alšově. Vybudování dětských koutků fi nancovala milionem korun 
ČEZ prostřednictvím Elektrárny Ledvice a pěti sty tisíci skupina AGC.

Děti se na nových hřištích učí při hřeDěti se na nových hřištích učí při hře

Dětský koutek V Čapkárně

Větší dětské hřiště Pod jedenáctkou

Dětský koutek na Pražském předměstí

Práci v Bílině dostane více než stovka lidí

Pracovní místa zde budou vytvo-
řena pro prodavače, pokladníky, 
skladníky, pekaře, řezníky a další 
místa určená hlavně pro zaměstnan-
ce s výučním listem nebo maturitou. 

Zájemci budou moci zaslat své 
životopisy personálnímu oddělení 
Intersparu, pro radu mohou přijít 
k terénnímu sociálnímu pracovní-
kovi Štefanovi Tomášovi na odbor 
sociálních věcí městského úřadu 
v Bílině. Výběrová řízení na obsa-

zení míst však obchodní společnost 
vyhlásí až v létě, to znamená, že do 
té doby se budou životopisy a při-
hlášky pouze shromažďovat. Až po 
vyhlášení řízení se lidé dozví, kdy 
mají přijít na případný pohovor. Ná-
borová kampaň se uskuteční pomocí 
inzerátů v místních médiích. 

Bílinský Interspar bude mít podo-
bu zhruba jako ten v Mostě. Stejná 
bude velikost, nabídka potravino-
vých i nepotravinových výrobků 

Zhruba sto až sto dvacet lidí najde nové zaměstnání v Intersparu 
v Bílině. Ten se v současné době staví, otevírat by se podle prvních 
předpokladů měl na podzim letošního roku.

i zřízení vlastní pekárny. Společnost 
nabídne svým budoucím zaměst-
nancům smlouvu na dobu neurčitou 
s tříměsíční zkušební dobou, práci 
na směny, stravenky, třináctý plat, 
osobní ohodnocení a po třech letech 

i jeden týden dovolené navíc. Zájem-
ci však budou muset doložit výpis 
z rejstříku trestů a počítat i s prací 
o víkendu. Společnost nabízí také 
práci na poloviční úvazek či pozici 
pro seniory.  Pavlína Nevrlá

Práci v Bílině dostane více než stovka lidí
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Při závodech do vrchu se ptala a fotografovala Pavlína Nevrlá

Myslíte si, že je v moci pořadatelů při závodech zajistit bezpečnost diváků?

Martina Hejlíková
Pořadatelé upozorňují diváky, 
kteří stojí v zatáčkách, aby si 
dávali pozor. A lidé by do nebez-
pečných zatáček při závodech 
vůbec neměli chodit.

Starostové měst a obcí byli 
seznámeni s bezpečnostní situ-
ací v daném regionu. Smyslem 
semináře bylo objasnění významu 
zavádění Community policing do 
praxe, s předpokladem očekáva-
ného přínosu v oblasti veřejného 
pořádku a zefektivnění práce poli-
cie. Starostové byli informováni 
o záměru uzavírání koordinačních 
dohod se všemi městy a obcemi 
Teplicka a zároveň byli seznámeni 

i s návrhem koordinační dohody. 
S každým městem a obcí pak pro-

běhnou samostatná jednání o obsa-
hu této dohody. V rámci semináře 
byla všem přítomným starostům 
předvedena i nová technika, kterou 
je od počátku roku 2009 vybavena 
Policie ČR, včetně ukázky služeb-
ních vozidel v novém provedení, 
motocyklů a specializovaného 
vozidla pro měření rychlosti na 
dálnicích. Václav Woska

Starostové obcí na Teplicku si prohlédli policejní techniku

Irena Šuterová
V moci pořadatelů to je, ale 
diváci musí být také poslušní. 
Já si myslím, že je to spíš v těch 
lidech, aby lépe viděli, tak si 
stoupnou na nevhodné místo, kde 
to pro ně není bezpečné. 

Ondra
Podle mého názoru se pořa-
datelé snaží zajistit maximální 
bezpečnost pro všechny divá-
ky i závodníáky, ale lidé musí 
akceptovat jejich pravidla. A to 
se moc neděje. 

Jakub
Já tvrdím, že je to hlavně na 
divácích. Je na každém z nich, 
kam si stoupne. Musí u toho pře-
ci přemýšlet. Když si stoupnou 
přímo do zatáčky, div ne až do 
tratě, tak je to pak prostě jejich 
problém.

Součástí pracovního jednání Sněmu starostů Teplicka v budově 
Hasičského záchranného sboru Teplice, byl zahajovací seminář 
Community policing. Jednání se zúčastnili za Policii ČR v Teplicích 
plk. Ing. Petr Sytař a kpt. Ing. Bc. Radek Limberský.

Po kolikáté se zúčastníte závodů 
do vrchu v Bílině?

To už je dlouho, tyto závody jez-
dím od roku 2000. Od té doby, co to 
zde začalo, tak jezdím každý rok.

Takže zdejší trať znáte.
Ano, znám, je to domácí trať.

Jezdíte také závody v jiných regi-
onech?

Ano, jezdíme po severu Čech, ale 
i k Praze na Kamík. 

Můžete tedy srovnat místní trať 
s ostatními?

Domácí trať je hodně technická. 
Je tu hodně zatáček a trať je krátká, 

měří zhruba jeden a půl kilometru. 
Ostatní mají dva a půl až tři kilome-
try, jak kde.

Dá se nějak trénovat na závod?
Trénovat se vlastně nedá. Důležité 

je, aby hlavně auto fungovalo a také 
ruce. Za provozu se trať uzavřít 
nedá, aby se mohlo trénovat. Takže 
jsou akorát dva tréninky před závo-
dem a pak už se jezdí naostro.

Má vaše auto nějaké zvláštní 
úpravy?

Je to klasická Škoda Felicie doma 
dělaná na koleni. Celý rok mi trvalo, 
než jsem jí upravil. 

Petr Richter: Trať je hodně technická
Petr Richter, automobilový závodník, se letos již po deváté zúčastnil 
Triola Cupu – závodů do vrchu v Bílině. Ty se konaly 11. dubna na 
trati mezi Bílinou a Braňany. Ještě před začátkem závodů poskytl 
závodník Bílinskému zpravodaji krátký rozhovor.

Je tu někdo z konkurence, z koho 
máte obavy?

Popravdě nevím, kdo tu dneska 
je, pořád se to obměňuje…nemám 
tušení. Uvidíme, jak se to dneska 
bude vyvíjet. 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně 
štěstí. Pavlína Nevrlá

Petr Richter si v závodech vybojoval druhé místo Foto: Václav Weber 

1. místo – Jiří Šauer,
Škoda Felicie, body: 20 

2. místo – Petr Richter,
Škoda Felicie, body 15 

3 místo – Martin Jochec,
Honda CRX, body 12 
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PRODEJ SLEPI�EK

– u krytého bazénu 10:30 hodin–   u krytého bazénu 10:30 hodin
P�ípadné informace na tel.: 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

BílinaBílina
Prodej se uskute�ní: v sobotu 18. dubna 2009

INZERCE 0909/BZ

Dr�bež �ervený Hrádek, � rma Dráb, op�t prodává slepi�ky
snáškového plemene Hisex hn�dý a Dominant
žíhaný, kropenatý, �erný a modrý.
•stá�í slepi�ek p�i prodeji: 14 -17 týdn�
•cena: 128 - 148 K�/ks - dle stá�í
•za�átek snášky: kv�ten

Do ulice Sklářská, Příkrá a Uhel-
ná v Bílině vede pro chodce jedna 
ofi ciální přístupová cesta, kdy se 
jedná o chodník, který je souběž-
ný s ulicí Důlní. Tento chodník je 
v havarijním stavu. Je asfaltový 
a v průměru každých 5 metrů od 
sebe jsou v tomto chodníku pukli-
ny (mezery) přes které se s kočár-
kem s dítětem řádně nedá přejet. 
Do tohoto chodníku zasahují větve 
z dřevin, které se nacházejí podél 
chodníku. Dále je v tomto chodní-
ku zabudované veřejné osvětlení, 
takže se neustále osoba, která po 
něm jde, musí něčemu vyhýbat. 
Na jednom místě je dokonce tento 
chodník silně poškozen od náklad-
ních automobilů. Když jsem osob-
ně tento problém v měsíci srpnu 
2008 předložila (ústně) panu sta-
rostovi Horáčkovi, tak mi na to 
odpověděl, že tento chodník není 
tak frekventovaný jako ostatní 
chodníky ve městě Bílina a proto 
nemůže říci, kdy přijde jeho opra-
va na řadu. Po této mé návštěvě 
u pana starosty, došlo v chodníku 
k zasypání 5 největších mezer a to 
pouze jemným štěrkem a z části 
došlo k odstranění větví z dřevin 
zasahujících do chodníku. Tyto 
odstraněné větve jsou položeny 
vedle chodníku na travnatém 
porostu. Nemyslím si, že by tento 
chodník nebyl frekventovaný, jeli-
kož po něm chodí lidé do zaměst-
nání a ze zaměstnání do podniku 
SD a.s. Doly Bílina. Důchodci 
do tohoto podniku chodí do jídel-
ny a k lékaři. Dále na uvedeném 
chodníku i kolem něj leží poho-
zené odpadky, spadaná jablka ze 

stromů a nikomu z vedení města 
to nevadí. Pracovníky z MTSB 
není vidět. Dále zde na již zmíně-
ném místě chodníku v ulici Důl-
ní chybí jedna lampa veřejného 
osvětlení, z jedné lampy veřejné-
ho osvětlení je dokonce sundán 
kryt a jsou zde odhaleny dráty. 
Tento kryt je pohozen na travna-
tém porostu. Pro nás obyvatele 
výše uvedených ulic nemůže být 
řádná přístupová cesta k domovu? 
Je v tom takový problém? Pokud 
ano, tak do těch ulic vede ještě 
jedna neofi ciální přístupová cesta 
a to přes jednokolejovou železnič-
ní trať, která vede podél chodníku 
a silnice v ulici Důlní. Vzhledem 
k tomu, že v minulosti tato želez-
niční trať byla frekventovaná, 
vedla k bývalé budově nádraží 
ČD, pod kterou byl podchod. Však 
tento podchod je v současné době 
zasypán. Možná by bylo nejlepší 
udělat přes tuto železniční trať, 
která v současné době není v pro-
vozu, přechod aby se přes něj dalo 
přejet s kočárkem a mohli po něm 
přejít starší lidé.

Mezi bývalým podnikem Mecha-
nizace traťového hospodářství 
a ulicí Důlní v úrovni ulice Sklář-
ská je prostor, kam se sváží kame-
ní, které se z nákladních automo-
bilů zde vyloží a poté nakládá do 
přistavěných železničních vagonů. 
Toto probíhá jak ve všední dny, tak 
i o víkendech, což způsobuje hluč-
né a prašné prostředí. Doma řádně 
nemůžeme větrat, pokud tak učiní-
me, tak je v bytech větší množství 
prachu, než je obvyklé, o hluku 
ani nemluvě. Když chceme trávit 

volný čas na zahradách, tak si ani 
neodpočineme, jelikož je slyšet 
vykládání a nakládání kamení. 
O tom, že se toto kamení má kro-
pit vodou, aby se neprášilo, zřejmě 
víme jenom my, co žijeme v okolí 
neboť zaměstnanci, kteří dané prá-
ce provádějí, kamení kropí velmi 
zřídka. Dle zjištění, se toto vše 
odehrává na soukromém pozemku, 
což někdo zřejmě musel povolit. 
Tím někým byl nejspíše Městský 
úřad Bílina, který tudíž v dané věci 
měl zjednat nápravu. Proč se nás 
zdejších obyvatel nikdo nezeptal 
na náš názor? Když už zde uvede-
né práce musí probíhat, proč nám 
provozovatel neuhradí nebo ale-
spoň nepřispěje např. na plastová 
okna, abychom tohoto hluku byli 
z části ušetřeni?

Pro děti, které v této části měs-
ta Bíliny bydlí, není vybudováno 
žádné dětské hřiště nebo vymezen 
prostor, kde by si mohly hrát. Proč 
jinde tato hřiště jsou? V Sídlišti Za 
Chlumem v Bílině se již staví dru-
hé dětské hřiště. Z toho vyplývá, že 
na sídlišti Za Chlumem budou dvě 
dětská hřiště vzdálená od sebe cca 
100 m. Nebo si vedení města myslí, 
že když lidé bydlí v domech a mají 
zahrady, že si jejich děti budou hrát 
na zahradách u domu?

Po celém městě Bílina jsou 
kontejnery na tříděný odpad. Zde 
v této části města nejsou. Proč? 
Copak ulice Důlní již nespadá pod 
Městský úřad Bílina? Nebo je zde 
pouze zanedbatelné množství voli-
čů, které současným radním města 
Bíliny nestojí za námahu?

 Soňa Aubrechtová

NÁMĚTY, PŘIPOMÍNKY, K ZAMYŠLENÍ…

Jak se žije lidem na okraji města
Stanovisko k článku 
Reakce na bolševic-
ké sténání

Vážený pane Michale Mleji, člene 
Rady města Bílina,

domnívám se, že každý z nás by se 
měl umět ovládat. Dokážu ale pocho-
pit, že člověk v přímé a bezprostřed-
ní reakci z úst vypustí nějaké to méně 
slušné slovíčko. Vaše přímo vulgární 
slova jsou však uvedena v psaném 
textu!!! Při psaní si člověk skutečně 
může slova vybírat a volit vhodná 
i vhodnější. Pokud člověk užije slova 
jako Vy, stává se hlavně dobytkem 
a potom teprve členem Rady!!! Más-
lo na hlavě zůstává rovněž i redakční 
radě zpravodaje, která neměla vůbec 
článek v tomto stavu pustit do tisku. 
Zřejmě reakcí na tento článek mohlo 
být i odvolání vedoucí redakce Lady 
Laiblové, odvolání v dnešní době 
krásně „zabalené“ do slovního spo-
jení „na vlastní žádost“. Ale nakonec 
pane Mleji, když člověk sleduje něk-
terá jednání z poslanecké sněmovny, 
jakými slovy se dokážou naši nej-
vyšší zastupitelé napadat, přestože 
vědí, že je jednání zaznamenáváno 
televizními kamerami a občan může 
vše sledovat, jsou Vaše slova slabým 
odvarem. Přesto si myslím, že by se 
člověk Vašeho postavení a formátu 
měl těmto slovům vyvarovat a to 
v jakékoliv situaci…

Ing. Jan Záhoř, Bílina
Redakční rada: Odvolání Lady Lai-

blové se nekonalo v důsledku zveřej-
nění článku p. Mleje. Žádost o odvo-
lání podala již v únoru.

Stanovisko k článku 
Odpověď ing. Karlu 
Machovi, Ph.D.

Vážený zastupitelé,
pana Karla Macha znám již dlou-

há léta. Znám ho jako svědomitého, 
obětavého a slušného člověka. Proto 
si nedovedu představit, že by ON 
jednal tak, jak popisujete a vyjadřu-
jete se již v několikátém čísle Bílin-
ského zpravodaje. Pokud z jeho stra-
ny, tedy ze strany předsedy správní 
rady Muzea Bílina o. p. s., snad sku-
tečně došlo k nějakému pochybení, 
stalo se tak určitě z malých zkuše-
ností s touto zastávanou náročnou 
funkcí. Moje stanovisko nakonec 
podporuje i článek paní Mgr. Zde-
ny Hanzlíkové, která uvádí některé 
Vaše polopravdy, nechci říkat přímo 
lži, do správné polohy. Fandím panu 
Machovi a přeji mu do další činnos-
ti, (pokud nebude napadáním jeho 
osoby natolik znechucen, že ukončí 
svoji aktivitu), mnoho úspěchů.

Ing. Jan Záhoř, Bílina

Tento článek je opravdu zajíma-
vý a nedovolím si na něj nereago-
vat. Vskutku, vyjadřování autora 
článku je impozantní. Nereagu-
ji na celý článek, ten mě vůbec 
nezajímá, nezajímá mě pointa, 

o co vlastně šlo, zda o osobní sou-
boj dvou riválů či politickou hru. 
Reaguji na první odstavec člán-
ku a myslím si, že toto zarazilo 
spoustu občanů našeho města.

Je zarážející, jak člověk, který 

Reakce na článek v 6. vydání p. Michala Mleje
je členem Rady města, kterého si 
lidé dobrovolně zvolili do Zastu-
pitelstva města, byl takto mediál-
ně vulgární. Slova, která uvedl, se 
nedají spojit s člověkem, který je 
členem Rady města.

Pokud se člověk dokáže takto 
mediálně vyjadřovat, tak oprav-
du nevím, jak to může zvládat při 
osobním jednání.

Nevyžaduji, aby na tento člá-
nek vznikla reakce formou omlu-
vy, nepožaduji, aby autor článku 
odstupoval z Rady města nebo 
pokládal jakékoli funkce. Byl 
bych jen rád, kdyby se nad tím 
vším zamyslel a pochopil, že tudy 
cesta nevede.

P. Jindřich
občan města Bíliny
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Kdo jel po silnici z Bíliny do 
Mostu, mohl si tohoto obrovského 
topolu všimnout. Stál tam sám mezi 
dvěma chatkami a byl velice nebez-
pečný svému okolí. Jednak půso-
bil jako hromosvod, neboť jedi-
ný vyčníval nad okolní krajinou, 
jednak už byl starý a „nemocný“. 
Občas z něj upadla nějaká větev 
a ohrožovala návštěvníky zařízení. 
Dvě chatky, mezi kterými stál, byly 
neobyvatelné. Pokud jsme je museli 
kvůli plné kapacitě kempu obsadit, 
ubytovaní hosté si stěžovali, že jim 
chatka tančí pod nohama (kořeny 
nadzvedávaly podlahu).

Jak jsem uvedl, o problematic-
kém stromu se vědělo už dříve, ale 
nebyla síla ho porazit. Naše spo-
lečnost (RSZ Bílina s.r.o.) se snaží 
řešit problémy okamžitě. A musí. 

Kdo podniká, dá nám za pravdu, 
že i v tomto případě nebylo mož-
né otálet. Nechceme ani domýšlet, 
co by se mohlo stát (připomeňme 
si tragickou událost se stromem 
ve Zlíně). Uvědomujeme si, že už 
v dubnu u nás mohou být ubytováni 
první hosté. V červnu nás pak čeka-
jí „Hry bez hranic“, kdy v kempu 
bude bydlet spousta dětí, proto jsme 
jednali co nejrychleji. V pátek 27. 
března byl strom během několika 
hodin naporcovaný. 

Tímto případem lze dokumento-
vat naši práci, ale samozřejmě, že 
bez pomoci několika lidí a jejich 
pochopení pro věc bychom se neo-
bešli. Byl to hlavně pan Koldus ze 
sekce zeleně MTS Bílina, který při-
spěl svou odbornou radou, a když na 
poražení neměl potřebnou techniku, 
ochotně nám poskytl svoje kontak-
ty. Také děkujeme zaměstnankyni 
odboru životního prostředí paní 
Hořejší a v neposlední řadě vedení 
města, které celou věc posvětilo.

Problémy se vyskytly s fi nanco-
váním akce, neboť se na ní podílela 
specializovaná fi rma s vysokým 
jeřábem, dvěma výsuvnými plo-
šinami, stromolezcem a několika 
řezáči. A to není levná záležitost. 
Nakonec jsme se rozhodli, že 
nebudeme čekat, až se vyřeší, kdo 
vše zaplatí, a tak jdou zatím peníze 
z našeho rozpočtu. Pokud by to tak 
zůstalo, i tak bychom byli spokoje-
ni, protože náš počin mohl předejít 
třeba jen jedinému zranění.  

Mgr. Jan Davignon
jednatel RSZ Bílina s.r.o.

Nebezpečný strom konečně padl
Všichni zaměstnanci autokem-
pu Kyselka si oddychli. To, 
co bylo pro někoho velikým 
problémem, jsme my vyřešili 
během několika dní.

Hráči stále častěji zakládají kulič-
kové kluby. To jim umožňuje účast-
nit se kromě turnajů jednotlivců 
i národní teamové soutěže a bojo-
vat o titul nejlepšího klubu v České 
republice.

Kuličky patří mezi nejstarší sporty 
v historii lidstva. Nejstarší nalezená 

kulička pochází z Egypta a datuje 
se do roku 3000 let před n. l. Ve 
starověku se kuličky hojně hrávaly 
na území Římské říše. Oblíbili si je 
např. Caesar či Romulus Augustus.

Novodobá historie kuliček se 
začíná psát v roce 1998. Tehdy byla 
uspořádána série 4 turnajů, které se 

hrály podle pravidel, jak je známe 
dnes. O rok později, v srpnu 1999, 
byl založen Český kuličkový svaz.

Možná, že i ve Vašem městě se 
občas konají kuličkové turnaje. 
Možná, že ne. Pak máte skvělou šan-
ci zavést turnaje v kuličkách do své 
obce. Kuličky činí výjimečným spor-
tem také fakt, že turnaj může snadno 
zorganizovat i jediný pořadatel.

Ať již se rozhodnete pro vlastní 
turnaj nebo máte chuť zúčastnit 
se některého, potřebné informace 
naleznete na internetových strán-
kách Českého kuličkového svazu 
- http://www.kulicky.com.

Petr Šejba
Český kuličkový svaz

KULIČKY LÁKAJÍ I DOSPĚLÉ
Mnoho dospělých i dospívajících lidí tráví stále více času sportovními turnaji v kuličkách. Soutěží na 
nejrůznějších úrovních - od amatérské po vrcholovou. Ti nejlepší se účastní turnajů jako mistrov-
ství republiky, mistrovství světa, turnaje mistrů a dalších soutěží organizovaných kluby sdruženými 
v Českém kuličkovém svazu.

Upozornění pro občany!
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

na rok 2009 je stanoven ve výši 500,-Kč
na osobu a rok (250,- Kč/osoba/pololetí)

Splatnost poplatku je ve dvou termínech a to:
k 30. 6. 2009 za I. pololetí, k 30. 12. 2009 za II. pololetí

Jarní koncert
na zámku

Světec / Obec Světec k 800. 
výročí vzniku a sdružení Scho-
la Viva Bilinensis zvou na Jarní 
Koncert. Ten se uskuteční 17. 
dubna od pěti hodin odpoledne 
na zámku ve Světci. Na progra-
mu je Adam Michna z Otradovic, 
Johann Sebastian Bach, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Jaroslav Ježek, 
John Lenon a Paul McCartney.

Školení pro bezpeč-
nost na silnici

Přednáška a novinkách i zave-
dených pravidlech na silnici pořá-
dá 25. dubna bílinská Autoškola 
Jana s.r.o. Zhruba dvouhodinová 
přednáška začne ve dvě hodiny 
odpoledne. Vzhledem k omeze-
nému počtu míst je lepší zarezer-
vovat si místo na telefonním čísle 
417 821 975, 602 115 587, e-mai-
lem info@autoskolajana.cz nebo 
osobně v sídle autoškoly v Teplic-
ké ulici. (pn)

Redakční rada při-
pomíná pravidla…

Vážená Redakční rado,
z Vašeho sdělení, že od příštího 

čísla zpravodaje budou platit sta-
novená pravidla pro publikování 
příspěvků, jde mráz po zádech. 
Jaká pravidla tedy platila dopo-
sud? Asi skutečně žádná, když 
Vám „mezi prsty proklouzl“ člá-
nek pana Mleje plný vulgarismů. 
Pravidla, která uvádíte že budou 
platit od příštího čísla, jsou dle 
mého názoru ta jedna z těch nejzá-
kladnějších a nechápu, proč neby-
la dodržována i ve starších číslech 
zpravodaje. 

Přeji Vám při uplatňování stano-
vených pravidel mnoho úspěchů. 

Ing. Jan Záhoř, Bílina

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:

HZS JEDNOTKA BÍLINA
950 442 011 150

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOST BÍLINA

417 823 745

POLICIE ČR V BÍLINĚ
417 823 333, 417 823 161

MĚSTSKÁ POLICIE 
BÍLINA

417 810 999

TELEFONNÍ
CENTRUM SLUŽEB

800 123 456
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Rada města na své 7. schůzi konané dne 1. 4. 2009 mimo jiné:
Uložila:

Tajemníkovi městského úřadu 
pověřit vedoucího odboru nemovi-
tostí a investic zajištěním zpracová-
ní aktualizace „Programu regenera-
ce památkové zóny“ města Bílina 
z roku 1995.
     

Schválila:
Přijetí sponzorského daru pro Klub 
důchodců I. ve výši 5.000 Kč od 
Mgr. Anny Spáčilové a přijetí spon-
zorského daru pro Klub důchodců 
II. ve výši 5.000 Kč od Mgr. Moni-
ky Peterkové. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z Programu podpory spole-
čenských a zájmových organizací 
mezi městem Bílina a Arkádií Tep-
lice ve výši 30.000 Kč a se Základ-
ní školou praktická Bílina ve výši 
7.000 Kč, dle návrhu komise pro 
školství, kulturu a sport. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace z Programu podpory kultury 
a literární fond mezi městem Bíli-
na a panem Jindřichem Luňákem 
– HAKIM ve výši 40.000 Kč na 
akci Babí léto a navýšení rozpočtu 
KC Kaskáda na akci Letní taneč-
ní setkání ve výši 30.000 Kč a na 
vystoupení Bílinského divadelní-
ho minima ve výši 20.000 Kč, dle 
návrhu komise pro školství, kulturu 
a sport. 
 
Záměr navýšení rozpočtu Domu 
dětí a mládeže Bílina ve výši 
114.000 Kč jako spoluúčast na 
dotačních projektech „Adaptační 
program PRVŇÁK – KAMARÁD“, 
„Školkyáda“ a „Školákoviny“. 

Žádost ZŠ Za Chlumem o použití 
fi nančních prostředků z investič-
ního fondu ve výši 70.000 Kč na 
zakoupení plynového sporáku do 
školní kuchyně. 

Žádost společnosti ENERGOSUN, 
a. s., Praha, a vydává předběžný 
souhlas k vybudování fotovoltaic-
ké elektrárny na pozemcích p. č. 
2438/1 a 2438/5 v k. ú. Bílina z hle-
diska energetické koncepce rozvo-
je města, za podmínky provedení 
změny platné územně plánovací 
dokumentace města. 

Jednoměsíční výpověď ze „Smlou-
vy o nájmu nebytových prostor 
– Tyršova 320, Bílina“ nájemci 
Petru Müllerovi pro porušení člán-
ku VII, odst. 1, smlouvy, kterým se 
stanoví povinné dodržování oteví-
rací doby.

Souhlasí
S pronájmem tělocvičny a učeben 
Domu dětí a mládeže za cenu 150 
Kč/hod., případně 1.000 Kč/den za 
tělocvičnu, nebo každou jednotli-
vou místnost a s pronájmem prostor 
spravovaných Domem dětí a mlá-
deže za účelem reklamy, s účinností 
od 1. 4. 2009. 

S udělením výjimky nad počet 
dětí do výše hygienické kapacity 
MŠ Síbova, MŠ M. Švabinského 
a MŠ Čapkova, dle žádostí ředite-
lek mateřských škol pro školní rok 
2009/2010, v souladu s § 23 odst. 
5 zákona č. 561/2004 Sb. – školský 
zákon, ve znění pozdějších předpi-
sů. 

Rozhodla
O pořadí nejvýhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku „ÚZEMNÍ 
PLÁN MĚSTA BÍLINA“ dle usta-
novení § 38 zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách takto: 
1. DHV CR spol. s.r.o. Praha
 

Projednala a doporučuje
zastupitelstvu města schválit:
Přijetí daru od Severočeských dolů, 
a. s., Chomutov, ve výši 520.000 Kč 

na přístrojové vybavení Hornické 
nemocnice s poliklinikou v Bílině . 

Rozdělení fi nančních příspěvků 
sportovním organizacím z Progra-
mu podpory sportu ve města Bílina 
na rok 2009, dle návrhu komise pro 
školství, kulturu a sport. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace mezi měs-
tem Bílina a Hornickou nemoc-
nicí s poliklinikou, s. r. o., ve 
výši 620.000 Kč na zabezpečení 
Ambulantní pohotovostní péče pro 
obyvatele správního obvodu obce 
s rozšířenou působností, na rok 
2009. 

Záměr vytvoření komplexního 
plánu bezbariérových tras ve měs-
tě Bílina dle podmínek „Vládního 
plánu“ Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny. 

Vzala na vědomí:
Informaci pana Pavla Košťála, tech-

nického dozoru investora, o průbě-
hu výstavby lávky přes řeku Bílinu 
a silnici I/13 s tím, že bude radě 
města podána písemná informace.

Žádost pana Romana Fajta o rekla-
maci zpevněné cesty k zahrádkář-
ské kolonii Bořeňská. 

Ukončení nájemní smlouvy s pa-
nem Janem Hausdorem z pronájmu 
nebytových prostor o výměře 4,95 
m2 v I NP, ul. Seifertova č. 1 – kan-
celář, k datu 30. 6. 2009, na vlastní 
žádost. Nebytový prostor bude zve-
řejněn k dalšímu pronájmu za cenu 
dle Směrnice MěÚ. 

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení
se lze seznámit na úřední
desce MěÚ Bílina nebo

v sekretariátu starosty města 
a dále i na webových stránkách 

města (www.bilina.cz)

Procházka bude zakončena 
samotným kroužkováním ptáků, 
během kterého si budete moci 
nachytané ptáčky zblízka pro-
hlédnout či nafotit. Sraz bude 
u Sfi ngového rybníka v Zámecké 
zahradě v 7:30.

Takže nezapomeňte dalekohledy 
a dobrou náladu. 

Příjemnou zábavu Vám přejí 
organizátoři akce: Ornitologická 
skupina při Bílinské přírodovědné 
společnosti.

Vítání ptačího 
zpěvu 2009

Uskuteční se dne 2. 5. 2009 v Duchcově. V rámci tohoto nevšední-
ho sobotního dopoledne projdete tato místa: Zámeckou zahradu, 
zahrádkářskou kolonii a okolí chovných rybníků pod vedením 
našeho kroužkovatele Miroslava Horáka, který Vás blíže seznámí 
s místními ptačími obyvateli.

Samec pěnkavy obecné chycený při loňském Vítání ptačího zpěvu 
 Foto: Mgr. Martina Hanzlíková

Místní organizace Českého rybářského svazu v Bílině
pořádá pro mladé rybáře

LETNÍ RYBÁŘSKÉ 
SOUSTŘEDĚNÍ
ve Vlastějovicích na Sázavě

v termínu od 25. 7. do 8. 8. 2009
Cena poukazu je 3 100 korun, hlavním vedoucím bude Miroslav Zaťko.

Přihlášky a bližší informace o soustředění na Rybářském domově v Bílině
ve dnech: 15. dubna, 4. a 21. května, 1. a 18. června a 6. července.

Nebo na telefonním čísle 604 905 631.

Ubytování v chatkách v prostoru rekreačního střediska 20 metrů od Sázavy, 
v areálu je jídelna, umývárna, sprcha s teplou vodou, tělocvična, klubovna, 

fotbalové hřiště. Děti budou plnit soutěže nejen s rybářskou tématikou.
Výlety po okolí, koupání ve splavu. 

Pro držitele Severočeské povolenky zajištěna hostovaní povolenka v místě
za poplatek 150 korun po celou dobu soustředění.
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Zde všude děti již po deváté osla-
vily tvorbu Andersena i jiných 
dětských autorů. V Bílině se Noc 
s Andersenem konala po páté. 

Do knihovny se školáci začali 
scházet kolem čtvrté hodiny odpo-
lední. Nejprve si poslechli pohádku 
od Františka Nepila z gramofono-
vé desky, poté přišel na řadu Ferda 
Mravenec od Ondřeje Sekory. Toho 
si děti i namalovaly a s jeho zvětše-
nou podobiznou se také vyfotily. 

Dalším zajímavým a u dětí velmi 
oblíbeným bodem programu bylo 
malování masek přímo na obličej 
barvami na tělo. Z dívek se tak rázem 
staly kočičky či berušky, z chlapců 

třeba právě Ferda nebo pirát. Před 
šestou hodinou přijely „rej masek“ 
pobavit loutky v režii mosteckého 
Divadla Rozmanitostí. Při pohádce 
Jak chodil Kuba za Markytkou tak 
všichni drželi Kubovi palce, aby se 
mu konečně podařilo přinést to, pro 
co jej maminka k Markytce poslala.

To největší dobrodružství ale na 
přítomné čekalo zhruba v devět 
hodin večer. Společně se totiž vydali 
na městskou věž, odkud se kochali 
nádherným výhledem na noční měs-
to.

Po návratu si děti tvořily program 
samy. Někdo ukázal, jak umí zpívat, 
druhý zas, jak umí tančit. Sportovci 

Šestnáct dětí ve věku od šesti do dvanácti let se v pátek 3. dubna 
odpoledne sešlo v bílinské knihovně. S sebou si nesly spacáky, sva-
činy a hlavně dobrodružnou náladu. Následující noc totiž prožily 
mezi tisíci knihami, pohádkovými i naučnými. A nebylo tomu tak 
pouze v Bílině, ale na více než osmi stech místech po České repub-
lice, Slovensku, Polsku nebo Slovinsku. 

předvedli třeba bojové umění nebo 
něco z gymnastiky. To vše pod-
kreslovaly známé písničky Svěráka 
a Uhlíře. 

Multimediálním zpestřením celého 
večera byl takzvaný „chat“, kdy si 
děti prostřednictvím internetu mohly 

dopisovat s dětmi z ostatních kniho-
ven jak z Čech, tak i ze zahraničí.

Po tom všem už na školáky přišla 
únava. Zachumlaní vedle sebe do 
spacáků si nechávali zdát pohádko-
vé sny, ať už od Andersena, Sekory 
či z vlastní fantazie. Pavlína Nevrlá

INZERCE 0109/BZ

Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,

11. patro

BOŘEŇ SE NA JAŘE ZAPLŇUJE
SPORTOVCI I TURISTY

Děti naslouchají četbě Foto: Václav Weber

Děti v knihovně nocovaly s AndersenemDěti v knihovně nocovaly s Andersenem

Ten se v Bílině konal od 30. 
března do 3. dubna. 

Dokumentární fi lmy byly zamě-
řeny také na ekologicky nezodpo-
vědné chování lidí, fi nanční krizi 
japonského páru či život osamo-
ceného šamana. Tyto zajímavé 
dokumenty vznikly v Čechách, 
Rusku, Velké Británii, Francii, 
Norsku či Nigérii. 

Během deseti let své existen-
ce se festival Jeden svět vyvinul 
v největší lidskoprávní fi lmový 
festival v Evropě a stal se jednou 
z nejvýznamnějších kulturních 
akcí v rámci celé České republi-
ky. V roce 2007 Jeden svět získal 
Čestné uznání Organizace Spoje-
ných národů pro výchovu, vědu 

a kulturu (UNESCO) za výchovu 
k lidským právům.

Festival v Bílině pořádala orga-
nizace Člověk v tísni, KC Kas-
káda a Michal Mlej. Filmy se 
vysílaly v digitálním kině, večerní 
promítání bylo určeno především 
pro dospělé, dopolední zase pro 
školáky. 

Témata dokumentů by měly 
diváky i širokou veřejnost upo-
zornit na to, co se děje nejen na 
druhém konci planety, ale také 
na skutečnosti, které je obklopují 
z blízka.

Uspořádání fi lmového festivalu 
v Bílině fi nančně podpořily Seve-
ročeské doly a.s. a Město Bílina. 

 Pavlína Nevrlá

Slunečné jarní dny vylákaly na Bořeň mnoho turistů, ale i horo-
lezců. Mezi nimi nemohli chybět mostečtí strážníci, kteří v pondělí 
6. dubna opět trénovali horolezeckou techniku na cvičné stěně.

Foto: Pavlína NevrláFoto: Pavlína Nevrlá

Tvrdý trénink jim zpříjemnilo 
pěkné počasí a okolní příroda. 
Práci na laně ve výškách využi-
jí strážníci hlavně při otevírání 
uzamčených bytů přes okno. 
Z bytu pak vysvobodí zraně-
ného nebo jen otevřou dveře 
majitelům, kteří si zabouchli 
klíče. „Takový trénink je pří-
jemným zpestřením naší prá-
ce,“ uvedl instruktor Jan Berá-
nek. V obležení horolezců bývá 
hlavně na jaře i stěna na straně 
u Chouče, ta je oproti cvič-
né stěně vyšší, ale pro trénink 
strážníků méně vhodná. (pn)

Dokumenty upozornily na pro-
blémy, začneme si jich všímat?
Dokumenty upozornily na pro-

blémy, začneme si jich všímat?
Život v Severní Koreji, v novodobých koncentračních táborech 
či v romském ghettu. To je jen malý výčet témat, kterými se 
zabýval 11. ročník mezinárodního fi lmového festivalu o lidských 
právech Jeden svět.

Na zahájení festivalu přijela také Džamila Stehlíková
 Foto: Václav Weber
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SPRÁVA, PRODEJ, PRONÁJEM BYTŮ
JIŽ 10 LET JSME TU PRO VÁS 

POZOR NOVĚ ROZŠIŘUJEME SLUŽBY!
� vypracování kupní, předkupní, darovací, nájemní smlouvy
� prodej, výkup, zprostředkování, znalecké posudky, daňová přiznání
� přepisy smluv o dodávkách elektřiny a plynu atd.
� geometrické plány (rozdělení pozemků, vytyčení hranic atd.) 
� vyřízení úvěru pro fi nancování nákupu nemovitosti
� prodej nemovitosti zatížené exekucí
� rychlý výkup – peníze za vaši nemovitost do 24 hodin !

V případě zprostředkování prodeje vaší nemovitosti nabízíme
kompletní servis včetně znaleckého posudku, přepisu smluv o dodáv-
ce elektřiny, plynu a vypracování daňového přiznání k dani z nemovi-
tosti atd. Rozsah služeb přizpůsobíme přesně vašim požadavkům.

V rámci kompletního servisu znalecký posudek zdarma !

Stavíte ? Zbavíme vás únavného a komplikovaného běhání po úřadech
  a vyřídíme za vás veškeré podklady pro stavební úřad.

BÍLINA, Zámecká 32/2 - budova pošty 
LITVÍNOV, Alešova 947 - budova tepláren

DUCHCOV, Družby 1471 - budova domova důchodců

tel. 417 822 100, 777 783 744, 777 279 799
e-mail: prochazkova@severplus.cz, sobotkova@severplus.cz

REALITNÍ 
KANCELÁŘ 

Se sídlem v Bílině

Při té byly členům předány dary 
a pamětní listy, hasiči si připomněli 
minulá léta při prezentaci videokro-
niky sboru a poté při občerstvení 
vzpomínali na úspěchy i humorné 
historky. Vyvrcholením oslav bude 
hasičská soutěž Krušnohorské ligy, 
která se uskuteční v květnu a bude 
spojená i s bohatým doprovodným 
programem pro děti i dospělé. 

Najít pamětníka, který by si vzpo-
mněl na založení sboru, již možné 
není, nejstarší třiadevadesátiletá 
členka štrbických hasičů však jistě 
zakladatele sboru poznala. S hrdos-
tí si i ona převzala medaili za věr-
nost. Nejmladšímu členovi sboru je 

sedmnáct let. Celkem mají hasiči 
devětačtyřicet členů. 

Ročně se sbor zúčastní dvaceti až 
pětadvaceti soutěží v okrese, Kruš-
nohorské lize i extralize. Ve druhé 
jmenované již nasbírali tři první mís-
ta. „Patříme mezi špičková družstva 
v republice,“ dodává k tomu Václav 
Vlček, který je velitelem štrbických 
hasičů od roku 1977. 

Další akcí pořádanou v rámci sto-
letých slavností je 8. ročník soutěže 
mládeže O pohár ředitele, který se 
koná v červnu a vše zakončí čer-
vencové Letní hasičské slavnosti, 
součástí kterých bude i noční hasič-
ská soutěž.  Pavlína Nevrlá

Štrbice / V roce 1909 byl založen Sbor dobrovolných hasičů Štrbice. 
Letos tedy slaví celých 100 let vzniku. A oslavy již začaly. Nejprve 
setkáním hasičů, poté - 4. dubna schůzí.

Velitel hasičů Václav Vlček při slavnostním proslovu
 Foto: Pavlína Nevrlá

Štrbičtí dobrovolní hasiči slaví 100 letŠtrbičtí dobrovolní hasiči slaví 100 let

Věříme, že v brzké době budou 
následovat další.

Protože se zatím i my s nafukova-
cím válcem seznamujeme, mohou 
si všichni zájemci tuto adrenalino-
vou záležitost vyzkoušet ve zkušeb-
ním provozu zdarma. Během týdne 
se nám podaří dát věci závazná pra-
vidla a od soboty 11. dubna už poje-

deme naostro. Od tohoto data počí-
táme předběžně se symbolickým 
poplatkem 10 korun za 3 minuty. 
Myslíme si totiž, že bude hlavně 
mezi malými návštěvníky velký 
zájem a bude ho potřeba nějakým 
způsobem regulovat. 

Mgr. Jan Davignon, jednatel 
RSZ Bílina s.r.o.

 Začátkem dubna jsme uvedli zatím jen do zkušebního provozu novou 
atrakci – Aquaroller. Je to jeden z prvních prvků, který má oživit naší 
plaveckou halu a v létě i koupaliště na Kyselce.

Plavecká hala má velikonoční dárek

Výsledky kategorie A:
1. místo – DDM Bílina – Václav Plavec
2. místo – DDM Bílina – Petr Špulák a Miroslav Sabolčík
3. místo – DDm Bílina – Ondřej Adamec a Jaroslav Dvořák
Výsledky kategorie B:
1. místo – DDM Bílina – Jakub Černík a Tomáš Procházka
2. místo – ZŠ Česká Lípa – Tomáš Havlík, František Kroupa a Martin Horák
3. místo – DDM Bílina – Lukáš Riedel Vlasta Vébr

 Baltíci z Bíliny opět uspěli a postupují 
V regionálním kole soutěže v programování v jazyce Baltík v Pra-
ze bílinští opět uspěli. Bílinští soutěžili v kategorie A: žáci 1. – 5. 
ročníku ZŠ - použitý program: Baltík 3 a v kategorii B: žáci 6. – 9. 
ročníku ZŠ - použitý program: Baltík 3. Celostátní kolo se usku-
teční 24. - 26. 4. 2009 v Kopřivnici.
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

MĚSTSKÉ DIVADLO
• Neděle 19. dubna 15.00 hodin

DOBRODRUŽSTVÍ ČMELÁKA 
BRUNDIBÁRA

Čin. představení s loutkami

a písničkami Vstupné: 50,- Kč

(děti do 3 let zdarma)

• Čtvrtek 23. dubna 19.00 hodin

EDITH A MARLENE
Divadlo pod Palmovkou Praha

Režie: Pavel Pecháček

Vstupné: 220,- 180,- 160,- Kč

Předprodej vstupenek od 16. 3. 2009.

• Čtvrtek 30. dubna 19.00 hodin

IRSKÁ TANEČNÍ SHOW
- Celtic Energy

Taneční soubor Merlin (SK)

Velkolepá taneční show souboru

MERLIN přináší výběr toho nejlepšího

z irských tanců. Vstupné: 220,- 180,- 160,-

Předprodej vstupenek od 30. 3. 2009.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
• Pátek 17. dubna 17.00 hodin

TANEČNÍ PODVEČER
Hraje Malá muzika z Chomutova.

Vstupné: 30,- Kč

FILMOVÝ KLUB
• Pátek 17. dubna 18.00 hodin

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
BENJAMINA BUTTONA

USA/ Romantické drama. České titulky.

Hlavní hrdina místo stárnutí začíná

mládnout, což se mu nejdřív líbí,

ale postupem času obrátí...

Vstupné: 70,-Kč 

• Pátek 17. dubna 20.15 hodin

VICKY CRISTINA BARCELONA
USA/Španělsko/Romantické drama. 

České titulky. Srážka temperamentních 

charakterů na malém prostoru nemůže 

skončit jinak než žhavým dobro-

družstvím. Vstupné: 60,- Kč 

KINO HVĚZDA
• Sobota 18. dubna 19.00 hodin

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
BENJAMINA BUTTONA

USA/ Romantické drama. České titulky.

Vstupné: 70,-Kč 

• Úterý 21. dubna 19.00 hodin

VALKÝRA
USA/Válečné drama. České titulky.

Vstupné:75,-Kč 

• 22. a 23. dubna 19.00 hodin

LÍBÁŠ JAKO BŮH
ČR/ Komedie. Muž mezi dvěma ženami 

a žena mezi dvěma muži... Vstupné:70,-Kč

 • 24. a 25. dubna 19.00 hodin

VÝMĚNA
USA/Drama. České titulky.

Pro záchranu syna udělala to, čeho se 

všichni ostatní báli. Vstupné: 70,-Kč 

• Úterý 28. dubna 17.00 hodin

POHÁDKY NA DOBROU NOC
USA/Rodinný fi lm. Český dabing.

Život se jednou provždy změní,

když pohádky na dobrou noc

začnou záhadně ožívat...

Vstupné: 70,-Kč 

NÁŠ TIP
Kino Hvězda

Sobota 18. dubna 19.00 hodin

PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
BENJAMINA BUTTONA

Příběh zrodu fi lmu Podivuhodný 

případ Benjamina Buttona začíná 

v roce 1920, kdy americký spisovatel 

F. Scott Fitzgerald napsal stejnojmen-

nou povídku. Sám Fitzgerald se však 

inspiroval citátem z pera Marka Twai-

na: “Náš život by byl mnohem šťast-

nější, kdybychom se narodili ve věku 

osmdesáti let a postupně mládli až na 

osmnáct.”

Úsilí převést Fitzgeraldovu povídku 

na plátna kin bylo v Hollywoodu vní-

máno jako pošetilá snaha a sen až příliš 

divoký, než aby se dal uskutečnit. Pro-

jekt koloval Hollywoodem bezmála 40 

let, dokud se k němu nedostali produ-

centi Kathleen Kennedy a Frank Mar-

shall. Více než desetiletí projekt přita-

hoval i scenáristu Erica Rotha, režiséra 

Davida Finchera a herce/producenta 

Brada Pitta. Rothovi se výchozí nápad 

stal příležitostí k co nejširšímu pohle-

du na rámec lidského života, ve kterém 

se běžné chvilky všedního dne mísí se 

zlomovými událostmi. 

„Eric si plně uvědomil potenciál, jež 

látka nabízí. Prolínají se v ní velké oka-

mžiky lidských dějin s osobními pří-

běhy,“ říká Kennedy. „Ve fi lmu Forrest 

Gump nám Eric podobným způso-

bem ukázal život jednotlivce na pozadí 

velkých příběhů amerických dějin. Má 

úžasný pozorovací talent.“ 

Možnost žít vlastní život pozpátku 

se zpočátku zdá velmi lákavá. „Ale 

ve skutečnosti to zase tak jednodu-

ché není,“ říká Roth. „Nejprve si 

pomyslíte, že by to bylo úžasné. Jenže 

v tu chvíli vám ještě nedochází, že by 

to možná byl mnohem těžší život, 

než jaký běžně zakoušíme. A právě 

tenhle rozměr je na příběhu asi to 

nejzajímavější. Benjaminův život 

běží pozpátku, ale i tak pro něj mají 

události typu první polibek či první 

velká láska svůj nezpochybnitelný 

význam. Nezáleží ani tak na tom, 

jestli žijete ´dopředu nebo pozpát-

ku´, ale jak kvalitně.“ 

Film se dotýká zásadních otázek 

každého lidského života, bez ohledu 

na dobu i věk - je o radostech života, 

lásce a ztrátách. „David i já jsme chtěli, 

aby si každý v příběhu našel ´to svo-

16. dubna 2009

je,´“ říká Roth. „To je zkrátka lidský 

život - právě tento rozměr je na fi lmu 

na jedné straně výjimečný a zároveň 

naprosto všední.“

Knižní novinky na měsíc
duben 2009

Krásná pro dospělé-
Henry a Marlen v Paříži, další sou-

bor povídek současných českých auto-

rů je tentokrát věnován jejich oblíbe-

ným spisovatelům – Jacku Kerouacovi, 

Scottu Fitzgeraldovi, Dashielu Hamle-

tovi, Borisi Vianovi a Ernestu Hemin-

gwayovi. Petr Šabach a Edgar Dutka 

jsou kerouacovsky „on the road“. Pavel 

Brycz přivádí svého hrdinu, který se 

na pouhou hodinu stane dospělým, 

do protektorátního veřejného domu 

a náruče svůdné Ivette, Jiří Kratochvíl 

vypráví o setkání Ernesta Hemingwa-

ye a Marlene Ditrichové v pařížském 

hotelu Ritz… V edici Česká povídka 

vydává nakl. Listen Jihlava.

Dám si to ještě jednou aneb Indolú-

na, poslední kniha Ivy Hercíkové, kte-

rou psala po návratu z nemocnice, kdy 

bojovala s následky vážné choroby, je 

přesto napsaná s humorem jí vlastním. 

Autorka v ní popisuje svůj každoden-

ní zápas o návrat k běžnému životu 

a psaní, vzpomíná na pobyt v Americe, 

vyznává se z lásky k manželovi…Nej-

lepším doporučením této útlé knížky, 

která čtenáře určitě nenechá chladným 

je hodnocení Michala Viewegha: „ Je 

to silné, logicky smutné, nevypočítavě 

dojemné, nečekaně humorné, zkrátka 

dobré“. Vydává nakl. Motto Praha.

Slunce vycházelo nad Louvrem, 

první román ze série nazvané Nové 

tajnosti pařížské vznikl v roce 1954 

a Nestor Burma, svérázný soukromý 

detektiv, zde vyšetřuje spletitý pří-

pad situovaný do prvního pařížského 

obvodu, který patří k těm nejznáměj-

ším a turisty nenavštěvovanějším. 

Francouzský spisovatel Léo Malet 

zavádí čtenáře do světa zlodějů, pře-

kupníků a vrahů, ale i krásných žen. 

Autor těchto „pařížských“ detektivek 

napsal celkem patnáct a každý pří-

běh zasadil do jiné části Paříže. Nové 

vydání této v tom nejlepším slova 

smyslu detektivní klasiky, určitě čtená-

ře zaujme a potěší. Vydává nakl. XYZ 

Praha.

Naučná pro dospělé-
Starými stezkami tajemným Kruš-

nohořím, mnohdy se nám zdá, že zná-

me své okolí dobře a myslíme si, že nás 

už nemůže ničím novým překvapit. 

Navštěvujeme proto vzdálené krajiny 

v jiných zemích, kde si chceme odpo-

činout a načerpat nové síly.Často tak 

musíme ujít velký kus cesty, než zjistí-

me, že zajímavá místa máme „za hum-

ny“. Spousta míst v Krušných horách 

má svůj půvab i tajemství a tato kniha 

si klade za cíl, upozornit čtenáře na 

místa méně známá, která často míjíme 

bez povšimnutí. Autor knihy Václav 

Pinta žije v současné době v Chomu-

tově a jeho celoživotním povoláním 

bylo hodinářství a největší zálibou je 

fotografování a numismatika. Tato 

kniha vznikla ve spolupráci s naklada-

telstvím M.Holečkové Beroun a autor 

zde spojil přitažlivou formou své zna-

losti numismatické se zasvěceným 

vyprávěním o slavné hornické minu-

losti Krušnohoří.

Symetrie života, příběh o emigra-

ci, židovství i lásce ztracené a zno-

vunalezené, tak by se dalo charakte-

rizovat životopisné vyprávění Viery 

Groznerové(nar. 1951), která v roce 

1967 emigrovala do Izraele. Neveselé 

dětství- poznamenané pohnutým osu-

dem rodičů, kteří jako zázrakem přeži-

li holocaust, ale v padesátých letech se 

na základě udání oba ocitli v komunis-

tickém vězení- prožila Viera v rodin-

ném domě v slovenském Rajci pře-

vážně s babičkou a sestrami. V srpnu 

1967 odjela se sestrou na prázdniny do 

Německa. Původně plánovaný krátký 

pobyt se změnil ve startovní čáru do 

zcela nového života. Strýc oběma dív-

kám vyřídil emigraci do Izraele. Viera 

strávila krátký čas v kibucu, pak se usa-

dila v Haifě a nastoupila na internátní 

gymnázium. V roce 1969 pracovala 

jako au pair v Londýně a po návratu 

do Izraele se provdala za českosloven-

ského emigranta Jindřicha Groznera. 

Život jí připravil mnoho zvratů, úspě-

chů i proher jak v pracovním tak osob-

ním životě, ale vždy našla sílu začínat 

znovu a nepodávat se osudu… Vydává 

nakl. Mladá fronta Praha.

Pro mládež-
Nejkrásnější řecké báje a pověs-

ti, nové zpracování řecké mytologie 

v podání Jaromíra Slušného určitě děti 

zaujme. Děti je znají především v podá-

ní Eduarda Petišky, ale i toto vydání je 

zpracováni velmi čtivě a poutavě. Nee-

xistuje jediný a jednotný výklad těchto 

příběhů a podobně jako autoři řečtí, i ti 

dnešní vyzdvihují tu nebo onu stránku 

těchto myšlenkově bohatých příběhů 

a vnášejí do nich svůj tvůrčí potenciál. 

Různorodost podání řeckým pověs-

tem a bájím nikdy neškodila, takže 

i toto vydání se určitě setká s čtenář-

ským zájmem. Výpravná publikace je 

doplněna dobovými výjevy z docho-

vaných řeckých kreseb. Vydává nakl. 

XYZ Praha.

Další tipy najdete na webových 
stránkách knihovny www.knihovna-
bilina.cz
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Příběh ženy středního věku, 
která bilancuje své konvenční 
manželství se sebeironií a někdy 
až vražednou upřímností, zaujal 
nejen ženy, kterých bylo samo-
zřejmě v hledišti více, ale určitě 
i muže, kteří přišli. Nakonec jde 
vždy o soužití těch dvou a ani děti, 
ani řada prožitých let nedají niko-
mu záruku na šťastné stáří. Krize 
středního věku je obvyklým téma-
tem a je často probírána z nejrůz-
nějších pohledů a úhlů. Sympatie, 
které si hlavní hrdinka této hry 
získává, jsou právě v pohledu tzv. 
obyčejné ženy, která si dobře uvě-
domuje, že ta mladá dívka, která 
se vždy bouřila proti konvencím, 
se někam během těch společně 
prožitých let vytratila, a stereotyp 

manželského života ji postupně 
udolal. Až nabídka kamarádky na 
cestu do Řecka ji přiměje k rázné-
mu kroku a ona opravdu odjede 
bez muže i dospělých dětí, které 
už ji vlastně nepotřebují, nebo 
lépe řečeno, potřebují jen tehdy, 
když se jim to hodí. Na této ces-
tě hledá a nalézá svou ztracenou 
identitu a po milostném románku 
si uvědomuje , že už je zase žena, 
která má osud ve svých rukou. 
Někdy zkrátka musíme udělat 
pro sebe něco sami, abychom se 
v životě neztratili. Úžasný výkon 
Simony Stašové, která má dar 
zahrát „smích přes slzy“, zaujal 
nejen v rovině psychologické, ale 
byl to také velký fyzický výkon. 
Rozhodně se jí podařilo předat 

Jak neztratit chuť do života, aneb One woman show Simony Stašové…
Dobrých divadelních představení v provedení jednoho herce už 
bílinské publikum mělo možnost vidět víc, přesto takovou smršť 
energie, vtipu a humoru, kterou předvedla Simona Stašová v kome-
dii Shirley Valentine poslední březnovou středu v Městském diva-
dle, asi nezažilo.

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍL
ZÁRU�NÍ A POZÁRU�NÍ SERVIS

opravy pra�ek a my�ek
STROJMAT TEPLICESTROJMAT TEPLICESTROJMAT TEPLICESTROJMAT TEPLICE

Husova 15
Duchcov

IGNIS
WHIRLPOOL
ARDO
ROMO
GORENJE
PHILCO
CROSLEY
EUROTECH
CANDY
INDESIT
ELEKTROLUX
BOSCH

TEL.: 417 538 617, 723 931 891

INZERCE 0809/BZ

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

svou energii divákům a tak aplaus 
po představení nebral konce. Bylo 
to zkrátka divadlo, na které se 
nezapomíná, protože nás nejen 
pobaví, ale také donutí zamyslet 
se nad našimi vlastními životy. 
Nakonec, ty největší bitvy bojuje-
me vždy sami se sebou, se svou 
pohodlností, opatrností a předsud-

ky. Shirley Valentine ten boj vybo-
jovala vítězně a právě v tom je její 
poselství, že nikdy není pozdě. 
Anglický dramatik Willy Russell 
napsal zdánlivě banální příběh, ve 
kterém je ale o čem hrát, pokud 
se ho ujme taková velká herečka 
jako je Simona Stašová. Díky za 
krásný zážitek. M. Šímová

Tento ročník proběhl v našem 
domečku, kde děti soutěžily ve 
dvou startovních disciplínách, cvi-
čení dle cvičitelky a vlastní sestava. 
Tříčlenná porota ve složení, Věra 
Ryjáčková, Petra Rosenkranzová 
a Michaela Ryjáčková, hodnotila 
správné provedení prvků, choreo-
grafi i a celkový výraz soutěžících.

Celou soutěž provázela příjemná 
nálada, diváci všem fandili a sou-
těžící se snažili podat ten nejlepší 
sportovní výkon. Všechny dívky 
obdivovaly krásné štrasové korun-
ky, které do soutěže věnovala fi rma 
Beauty 2000, Lada Fantová a Pav-
lína Vrábelová. MOC DĚKUJE-
ME!!!

Soutěží provázely starší dívky ze 
skupiny Cik – Cak a Caviky, které 

pomohly při vedení celé soutěže. 
V letošním ročníku jsme mimořád-
ně udělili 2x Miss aerobik, protože 
obě dívky podaly výborný výkon. 
A výsledky: 

Mladší kat.
- Miss aerobik 2009 – Maňáková 

Markéta - Ústí nad Labem
- Miss aerobik 2009 – Míša Sedl-

maierová - Bílina
- 1. vicemiss aerobik – Klárka 

Kabourková – Bílina
- 2. vicemiss aerobik – Vaculovi-

čová Leona - Most
- Miss sympatie – Váňová Tereza 

- Litvínov

Starší kat.
- Miss aerobik 2009 – Poulová 

Barbora – Ústí nad Labem

MISS AEROBIK 2009
28. března v tělocvičně DDM proběhl osmý ročník soutěže Miss aero-
bik. V tomto ročníku soutěžilo 15 dívek ve dvou věkových kategoriích, 
8 – 11 let a 12 – 16 let. Soutěžit přijely dívky z Mostu, Ústí nad Labem, 
Litvínova a samozřejmě domácí z Bíliny.

- Miss aerobik 2009 – Kopecká 
Klára - Most

- 1. vicemiss aerobik – Hlavová 
Adéla – Most

- 2. vicemiss aerobik – Nebesařo-
vá Sandra - Most

- Miss sympatie – Kopecká Klára 
– Most Věra Ryjáčková

 

Bílinský aerobik
dál bojuje a vyhrává
První víkend v dubnu děti z krouž-

ků aerobiku soutěžily na tak zvaném 
dabl víkendu. V sobotu jsme byli 
na třetím kole závodu Žij pohybem 
v Praze a v neděli na soutěži v Kra-
lupech nad Vltavou. Víkend to byl 

pro děti velmi náročný, ale dosáhli 
jsme výborných výsledků. V Praze 
skupina Caviky obhájila již po třetí 
1. místo v kategorii 11 – 14 let a sku-
pina Cik Cak 2. místo v kategorii 15 
– 20 let. Do Kralup jsme přijeli sou-
těžit se všemi družstvy. Školkovou 
kategorii zastoupila skupina Cipí-
sek, kde nebylo vyhodnoceno pořa-
dí, všechny děti si odnesly medaili 
a sladkou odměnu. V přípravce 
soutěžila nově skupina Cvrček, 
která podala výborný výkon, ale ve 
velké konkurenci obsadila 7. místo. 
V kategorii profi , skupina Cik – Cak 
i Caviky obsadila 1. místa. Všem 
závodníkům gratulujeme!!

Věra Ryjáčková
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Jediné úplné uzavření, nutné pro 
vypuštění a následné opravy, plánu-
jeme od 20.7. do 7.8.

Co přinese námi navrhovaná 
změna návštěvníkům?

1. Možnost koupání i za nepříznivé-
ho počasí – jednalo by se o operativní 
provoz PH, kdybychom věděli z před-
povědi, že bude ošklivo. (Víme, že 
v posledních letech se v našich země-
pisných šířkách létu nedaří.) Zákazník 
by byl informován na našich webo-
vých stránkách, místním rozhlasem 
a letákem na Kyselce a na PH

2. Na Kyselce bychom vyme-
zili prostor pro maminky s dětmi, 
které v dopoledních hodinách 
„termálko“ navštěvovaly, a umož-
nili bychom jim být mezi svými 

a zajistili jim tím více klidu
3. Zvýšení kvality služeb na 

Kyselce i v plavecké hale – z uspo-
řených prostředků možnost investo-
vání do obou areálů. S investicemi 
zatraktivňujícími služby jsme už 
začali minulý týden. Jedná se o první 
atrakci – Aquaroller a po ní budou 
následovat další

4. Budeme mít mistra plavčíka 
na koupališti Kyselka, který tam být 
musí a nikdy nebyl. PH jimi dispo-
nuje a budou využiti

Co přinese změna provozovateli?
Úsporu v nákladech na zahájení 

provozu venkovních bazénů, nižší 
odběr vody, úsporu na udržování 
kvality vody a šetření mzdovými 
prostředky – nemuseli bychom 

najímat a proškolovat sezónní plav-
číky – bývalý provozovatel každý 
rok najímal 8 plavčíků, kteří byli 
zaměstnáni 3 měsíce se všemi výho-
dami a museli být ještě proškoleni. 
Takhle by plavčíci z PH přecházeli 
na Kyselku.

Na závěr několik čísel z loňského 
léta pro ty, kteří naší inovaci nevěří. 
Venkovní bazény u plavecké haly byly 
přístupné veřejnosti od 22. 6. do 4. 9. 
2008, tedy 75 dní. Za tuto dobu 44 dní 
zely zcela prázdnotou, v těch zbylých 
jednatřiceti dnech prošlo pokladnou 
2 729 lidí, přičemž polovina z nich 
během pěti slunečných dnů 16. – 20. 
července. Pokud bychom vzali utržené 
peníze (na Kyselce lze stejnou částku 
získat za 3 dny), stačilo by nám to stěží 

na zaplacení vody v bazénu. A kde vzít 
na výše uvedené práce a mzdy patnác-
ti zaměstnanců? Již personální audit 
z roku 2002 uváděl, že 75% návštěv-
níků koupališť přijde na Kyselku a že 
dvě venkovní koupaliště na Bílinu je 
opravdový luxus. Jestliže má někdo 
pocit, že tomu tak není, my mu zmíně-
né zařízení pronajmeme.

Naše letošní změna není nevrat-
ná, my jí po sezóně vyhodnotíme 
a třeba jí i přehodnotíme. Věříme, že 
nakonec budou všichni návštěvníci 
jak plavecké haly, tak koupaliště na 
Kyselce spokojeni.

Aktuální informace na: www.
sportbilina.cz

Mgr. Jan Davignon,
jednatel RSZ Bílina s.r.o.

Plavecká hala otevřena i přes léto!
Jedním dechem musíme dodat, že venkovní bazény u plavecké haly zůstanou uzavřeny. Představujeme si to tak, že od 1.června do 
31.srpna bude krytý bazén operativně otevřen za nepříznivého počasí od 13 do 20:00 hodin.

Lyžařský kurz se uskutečnil tak-
řka v ideálních podmínkách. První 
vedlejší sezóna zaručovala téměř 
prázdné sjezdovky, přes metr a půl 
sněhu sliboval kvalitní lyžovačku, 
tříhvězdičkové ubytování v Lesním 
zámečku nabízelo nadstandardní 
komfort a k dispozici jsme měli 
půjčovnu a instruktora navíc, ať na 
snowboard či sjezdové lyže. Až na 
neustálé sněžení a vítr jsme se cítili 
jako v ráji.

Sjezdové lyžování a snowboar-
ding byly naším denním chlebem, 
ovšem na kurzu jsme se také zasmá-
li. To když jsme vytáhli z lyžárny 

běžky. Padaly dokonce názory, že 
chůdy zaručují větší stabilitu než 
tahle hubená prkénka. Náš dopoled-
ní výlet byl sice bezmála pouhé čtyři 
kilometry dlouhý, my jsme se ovšem 
po tři hodiny neřetržitě smáli.

Zpestřením našeho pobytu 
byly noční bojovné a záchra-
nářské hry Boj o svíčku, Strážce 
ohně či Zachraňte lyžaře. Žáci 
se učili nejen odvaze, ale i koo-
peraci či si zdokonovali zdravot-
nické dovednosti a vědomosti. 
Dalším hezkým momentem bylo 
setkání s náčelníkem horské 
služby, který si pro nás připravil 

velmi zajímavou přednášku.
Chtěli bychom poděkovat všem 

zúčastněným, že mnohdy překonali 
sami sebe, že je počáteční nezdary 
neodrazovaly. Díky tomu se všich-
ni naučili bezpečně sjet jakýkoliv 
„kopec.“ Také bychom rádi podě-

kovali městu Bílina za fi nanční dar, 
který jsme použili na dopravu.

Žáci označili lyžařský kurz za 
super „nářezovou“ akci, kterou by 
rádi zopakovali. Otázka je nasna-
dě. Kam pojedeme příště?

Základní škola Za Chlumem si lyžařský kurz užila
Na tabulích nás vítaly nápisy, že je již první vedlejší sezóna. Ovšem přes 
metr a půl sněhu a ideální lyžařské podmínky tomu vůbec nenasvědčo-
valy. Naše škola se vydala na Klínovec. Za lyžováním, za zábavou, aby 
utužila kamarádské vztahy a za poznáním něčeho nového.

ZUŠ Bílina a „Jirkovské klávesy 2009“
Hru na elektronické klávesové 

nástroje – keyboardy – vyučují 
základní umělecké školy přibližně 
dvacet let. Z velmi jednoduchých 
nástrojů označovaných spíše hanli-
vě jako kombajny a samohrajky se 
rozvojem elektroniky staly doko-
nalé pracovní stanice, poskytující 
poměrně věrnou simulaci akustic-
kých nástrojů a téměř dokonalou 
doprovodnou jednotku nahrazující 
živou kapelu. Umělecké školství 
delší dobu hledalo cestu k uchope-
ní nového fenoménu a k vymezení 
jeho pozice po boku nástrojů kla-
sických. První ročník soutěže hráčů 
na klávesové nástroje nazvaný „Jir-
kovské klávesy“, jehož pořadatelem 
se stala ZUŠ Jirkov, byl pro umělec-

ké školy Ústeckého kraje zajímavou 
výzvou. V pátek 3. dubna se v kon-
certním sále jirkovské ZUŠky sešli 
ti, kteří považují hru na klávesy za 
plnohodnotný moderní obor a měli 
chuť porovnat své zkušenosti, vědo-
mosti - to v případě učitelů – ve 
spojení s hudebními dovednostmi 
svých žáků. Odborná porota v čele 
s paní Martinou Krejčí, předsedkyní 
sekce elektronických klávesových 
nástrojů Jihomoravského kraje, 
prof. PaedDr. Jiřím Holubcem, 
Ph.D. a Mgr. Drahoslavem Straň-
kem, odborníky a zároveň zkuše-
nými klávesisty, měla velmi těžkou 
roli. V „lítém boji“ se utkávaly 
nejen zručnost hráčů, ale zároveň 
také technické možnosti nástrojů. 

Soutěžící hráli na nástroje, na které 
se učí ve svých školách. Na jednom 
pódiu se tak spolu setkávaly keybo-
ardy několika generací, což v přípa-
dě elektroniky je prakticky rozdíl 
několika století. 

U tak jedinečného počinu, jakým 
„Jirkovské klávesy“ byly, nechtě-
la chybět ani bílinská ZUŠka. Tu 
v soutěži zastoupili Marek Tuček 
a Ondřej Kvěch ze třídy paní učitel-
ky Elišky Šimkové. Hodiny zkou-
šek a příprav přinesly zasloužený 
úspěch. V silné konkurenci získa-
li soutěžící ve svých kategoriích 
2. a 3. místo. Prvního ročníku se 
zúčastnilo 40 soutěžících a lze 
předpokládat, že při dalším setkání 
to může být i dvojnásobek. Zájem 

o hru na elektronické klávesové 
nástroje stále roste. Jejich posláním 
není vytlačit a nahradit nástroje kla-
sické. Jedná se o zcela novou kate-
gorii, jejíž vývoj je závratný a fasci-
nující stejně jako u všeho v oblasti 
elektroniky. Ovšem bez muzikanta, 
jeho hráčského umu a dovednosti 
by tyto nástroje zůstaly pouze tech-
nicky dokonalými přístroji. Účast 
na soutěži byla rozhodně inspirující 
a motivující. Zároveň nám přinesla 
poznání, že bílinská ZUŠka drží 
v oboru hry na elektronické kláve-
sové nástroje krok s ostatními ško-
lami. Zda je to skutečně pravda, to 
potvrdí mimo jiné příští ročník „Jir-
kovských kláves“. 

J. Kopa, ředitel školy
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Týmy se utkaly systémem každý 
s každým na 2 x 15 minut čistého 
času. Všichni bojovali až do konce, 
nikdo nechtěl prohrát. Přesto byla 
všechna utkání hrána v duchu pra-
videl bez prohřešků vybočujících od 
běžné snahy v utkání zvítězit.

Hned v prvním utkání domácí 
Draci nastoupili proti největšímu 
favoritu turnaje Teplicím. Dlouho 
soupeři odolávali, ale nakonec odešli 
z ledu poraženi 1:3. Druhým soupe-
řem domácího týmu byla „exotická“ 
Jaroměř. Utkání se soupeřem, které-
ho běžně v soutěžích nepotkáváme 
bylo velice vyrovnané, ale nakonec 
se z vítězství 1:2 radovali hosté 
z východních Čech. A tak radovat 
po vítězném utkání se domácí hráči 
a hráčky mohli až po třetím utkání 

s Rakovníkem, které domácí vyhrá-
li v poměru 4:1. Závěrečný souboj 
s Kláštercem byl v důsledku vývo-
je turnaje, také bojem o třetí příčku 
a tedy o bronzové medaile. Zápas to 
byl opět velice vyrovnaný a bojov-
ný. Ačkoliv první branku utkání 
vstřelili domácí hráči, přece jen 
z vítězství 1:2 a bronzových medailí 
se nakonec radovali hráči z Klášter-
ce. Ve fi nálovém utkání turnaje pak 
Teplice po urputném boji zdolali 2:0 
Jaroměř a zaslouženě, bez ztráty 
jediného bodu, v celém turnaji zví-
tězili.

Nejlepším brankářem turnaje 
byla vyhodnocena brankářka HC 
Draci Bílina Kateřina Zechovská.

Během turnaje nám bohužel ve 
vyrovnaných utkáních chyběly 

branky, které pravidelně sází soupe-
řům Martin Kučera. Ve stejné době 
hrál za HC Litvínov, kde ve druhé 
polovině sezóny z našeho oddílu 
hostoval, v Hradci Králové fi nálový 
turnaj mistrovství ČR 4.tříd, na kte-
rém se svými spoluhráči obsadil třetí 

místo a zároveň byl Martin vyhlášen 
nejlepším útočníkem turnaje.

Konečné pořadí turnaje v Bíli-
ně: 1. HC Stadion TEPLICE, 2. 
HC Jaroměř, 3. KLH Klášterec 
n.O., 4. HC Draci Bílina a 5. HC 
Rakovník Zechovský Martin 

Jarní hokejový turnaj 5. tříd v Bílině
V neděli 29. 3. 2009 se na zimním stadionu Bílině uskutečnil hoke-
jový „Jarní turnaj žáků 5.tříd“ za účasti týmů pátých tříd z Teplic, 
Klášterce, Jaroměře, Rakovníka a domácí HC Draci Bílina.

Halová atletická sezóna – část II. 

Celá řada atletických oddílů (tak-
řka všechny) se musí v poslední 
době více a více vypořádat se sku-
tečností, že náctiletých atletů a atle-
tek nepřibývá, ba naopak, každým 
rokem jich je méně a méně. Bohužel 
mladí dávají přednost jiným aktivi-
tám, než je sport. Najdou se ovšem 
také výjimky, které mají stále chuť 
něco dokázat anebo se jen prostě 
věnovat sportu, protože ví, jak je 
pohyb prospěšný. Tito sportovci se 
každoročně utkávají od prosince 
do začátku dubna v hale, přičemž 
nejdůležitějšími závody jsou pro ně 
krajské přebory a Mistrovství ČR.

I přes zranění nebo nemoce, které 
zabránily start některých našich bor-
ců na krajských přeborech, se nám 
podařilo získat celkem 9 medailí, 
což je slušná bilance. Řada dospě-
lých navíc skončila těsně pod „bed-

nou.“ Nejúspěšnějším závodníkem 
byl bezesporu David Hauschke, 
který skončil v běhu na 60 m pouhé 
čtyři setiny za třetím místem. Vše si 
ovšem vynahradil v běhu na 200 m, 
kde s přehledem vyhrál, a ve svém 
oblíbeném skoku vysokém, kde pro 
něj 180 cm znamenalo místo dru-
hé. Taktéž Květa Pecková obsadila 
v běhu na 800 m stříbrnou pozici. 
Další náš půlkař, Jan Kidora, pomstil 
bílomodré barvy a s přehledem svoji 
kategorii vyhrál. To se povedlo i Jar-
dovi Lučovi, který běžel 1 500 m, 
stejně jako Martinu Sýkorovi, který 
si výkonem 14,08 třemi dlouhými 
navazujícími skoky zasloužil zlato. 
Libor Bařtipán v posledních dvou 
letech ukazuje, že na dobré výsled-
ky ve vrzích a hodech bezpochyby 
má. Letos z toho bylo vynikající 
třetí místo.

Mezi dorostenci a juniory záři-
li nejvíce dva pánové. Po těžkém 
boji na 800 m, v rámci Mistrovství 
ČR, si Tomáš Johanna odskočil pro 
stříbrnou medaili v běhu na 400 m. 
To Petr Pribilinec teprve sbírá zku-
šenosti a tak je třetí místo v běhu 
na 1500 m krásné. Těsně pod 
medailovým umístěním skončila 
Markéta Machová (v běhu na 60 m 
skončila šestá, na 200 m dokon-
ce čtvrtá). Do fi nále B na 60 m se 
probojoval také Jakub Perner. Aleš 
Kozák zaplatil začátečnickou daň, 
když si do výšky skočil pro páté 
místo.

Vrcholem českých atletů je Mis-
trovství ČR. Každoročně na něm 
máme své zástupce a ne jinak tomu 
bylo i letos. Již zmiňovaný Tomáš 
Johanna skončil ve fi nále běhu na 
800 m na šestém místě, Květa Pec-

ková byla o příčku lepší a v běhu 
na 1500 m skončila na místě pátém. 
Martina Sýkoru už takřka přes rok 
trápí bolavý kotník, který ho znač-
ně omezuje jak v přípravě, tak při 
závodech samotných. Letos byl 
trojskok velmi vyrovnaný. Mezi 
druhým a pátým místem byl rozdíl 
pouhých čtyřiceti centimetrů. Mar-
tin si výkonem 14,49 m skončil pro 
tak trochu smolné čtvrté místo.

Halová sezóna ukázala, že se 
bílinští připravili na sezónu řádně, 
nechme se jen překvapit, jakých 
výsledků letos dosáhnou. Prvním 
testem jejich formy budou Zaha-
jovací závody, které se konají 
na našem stadionu 25. dubna od 
10,30 hodin. Závody jsou veřejné 
a zúčastnit se jich může každý. 
Propozice naleznete na našich 
internetových stránkách. J.N.

V předešlé části jsme se věnovali mladšímu a staršímu žactvu. Dnes zaměříme svou pozornost na zbylé věkové kategorie. Bohužel 
musíme začít s konstatováním, že jak nám dělá radost žactvo, tak nás zároveň trápí, že mladí lidé kolem patnáctého roku přestávájí mít 
o sport zájem. Projevuje se to mj. i v hodnocení letošní halové sezóny.

V rámci přípravy na nadcházející 
Krajský přebor karate JKA, se čle-
nové Shotokan karate-do Masopust 
Bílina, účastnili druhého kola Ústec-
kého regionálního poháru Českého 
svazu karate, který se konal 4.4 2009 
v Ústí nad Labem. Do Ústí se sjelo 
celkem196 závodníků 

z 21 klubů Ústeckého a Liberecké-
ho kraje a také kluby z Prahy, Kladna 
a Mladé Boleslavi. I Přestože pravidla 

Českého svazu karate a JKA se tro-
chu liší a ve startovním poli byla řada 
reprezentantů a medailistů z Mistrov-
ství republiky Českého svazu karate, 
naši bojovníci se rozhodně neztratili 
a ve velmi silné konkurenci získali 
19 medailí, 5 zlatých, 5 stříbrných a 9 
bronzových, a v celkovém hodnocení 
skončil náš oddíl na 3 místě. Někteří, 
zejména Ti nejmladší, podlehli nervo-
zitě, některým chyběl o trochu zodpo-

vědnější přístup, v kategorii seniorů 
chybělo trochu víc štěstí ale lze říci, že 
mezi závodníky našeho klubu nebylo 
poražených a jejich vystoupení na 
Ústeckém regionálním poháru bylo 
nad míru úspěšné. 

Velké díky patří také zúčastněným 
rodičům, kteří přišli nejen podpo-
řit své malé bojovníky, ale značnou 
měrou přispěli i k organizaci výpravy.

Shotokan karate-do Masopust Bíli-

na opět prokázal, že patří mezi úspěš-
né kluby a že jeho svěřenci mají veliký 
sportovní i osobní potenciál. Soustav-
ná péče, zvyšování jejich výkonnosti, 
účast na závodech, to vše by nebylo 
možné bez podpory našich sponzorů. 
Tímto všem děkujeme a dovolujeme 
si Vás zároveň pozvat na sobotu 11.4. 
2009 do Bíliny, kde proběhne Krajský 
přebor karate JKA.

Roman Masopust, prezident klubu

V silné konkurenci získali 5 zlatých
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V sobotu 4. 4. 2009 pořádal 
hokejový oddíl Draci Bílina tur-
naj v ledním hokeji 7. tříd, kte-
rého se zúčastnilo 5 mužstev ve 
složení: výběr Kanady (proven-
cie Alberta), Slovan Louny, HC 
Děčín, HC Klášterec a HC Draci 
Bílina. Tento turnaj se pořádal 
ve spolupráci se skupinou ČEZ 
a dalších menších sponzorů, kte-
rým tímto chceme poděkovat.

V prvním utkání proti sobě 
nastoupil výběr Kanady a domá-
cí HC DRACI Bílina. V tomto 
utkání hráči HC Draci Bílina, po 
vyrovnané první patnáctiminu-
tovce, podlehli Kanadě 1:6. Ve 
druhém utkání s HC Děčín již 
Draci z Bíliny nezaváhali a pora-
zili soupeře 9:1.

V dalším utkání s mužstvem 
Klášterce, kdy v případě vítěz-
ství by nás již neminulo třetí 

místo v turnaji, jsme zvítězili 
a porazili HC Klášterec 7:4. 

V posledním utkání se naši 
domácí hráči utkali se Slovanem 
Louny. Chlapci ukázali bojov-
ného ducha a chtěli vyšší příč-
ku než jen třetí místo, dali do 
utkání všechny síly a hokejové 
umění a vyhráli nad Slovanem 
Louny 3:2. A touto výhrou si 
zajistili celkové 2. místo v tur-
naji! Konečné umístění: Kana-
da-Explorers, DRACI Bílina, 
Slovan Louny, Děčín, Klášterec 
nad Ohří.

Všechna družstva dostala 
poháry, diplomy a tašky s upo-
mínkovými předměty. Mužstva 
na prvních třech místech obdržela 
vybojované medaile. 

Nejlepším útočníkem turnaje 
byl vyhodnocen Križan Miroslav 
z HC DRACI Bílina, nejproduk-

tivnějším střelcem Calvin Tom 
z výběru Kanady a nejmladším 
hráčem turnaje byl domácí hráč 
Urbánek Štěpán 

Turnaj byl i zároveň posledním 
vystoupení žáků 7. tříd v sezoně 
2008/2009. Při této příležitosti 
byli trenéry a vedením mužstva 

oceněni i nejlepší hráči uplynulé 
sezony.

Nejproduktivnějším hráčem 
byl vyhodnocen Kučera Tomáš, 
nejlepším obráncem Hlaváč 
Ondřej a hráčem roku 7. tříd se 
stal Vávra Miroslav.

(BaRa)

Bílinští fotbalisté si rychle zvykli na nové hřiště, které je od svého 
otevření v plném provozu. Své tréninkové dávky na něm absolvují 
hráči od věkové kategorie mladší přípravka až k A týmu dospělých. 
Přátelská přípravná utkání zde hrají mladší žáci, dorost a muži.

Turnaj s Kanadou zakončil sezónu

Foto: Miroslav Křižan

Bílinský oddíl reprezentovali 
v kategorii devítiletých Lukáš 
Sukalovský, který bohužel na 
fi nálovou osmičku nestačil, dále 
pak třináctiletý Michal Schuran, 
který bral 6. místo a nakonec pat-
náctiletý Matěj Chalupný, závo-
dící ve spojené kategorii 15 -16 
let, jenž se blýskl 5. místem.

 Neděle s sebou nepřines-
la moc pěkné počasí, nicméně 
na výkon bílinských jezdců to 
nemělo žádný vliv. Konal se 1. 
závod „Českého poháru“ a bílin-
ští jezdci opět bodovali. Navíc 
se k úspěšnému triu ze soboty 
přidali bratři Minaříkové, a tak 
výsledky nedělního Českého 
poháru byly následující. Lukáš 
Sukalovský skončil na 8. místě, 
Michal Schuran a Tomáš Mina-
řík na fi nálovou osmičku nesta-
čili, Michal Minařík závodící 
v kategorie MTB Elite obsadil 

vynikající 5. místo a 1. místem 
potvrdil skvělou formu Matěj 
Chalupný. Další díl Českého 
poháru pokračuje 19. dubna na 
dráze v Klatovech.

Matěj Chalupný potvrdil
vynikající formu i v Holandsku

Týden po úvodních domácích 
závodech, tedy první aprílový 
víkend, začala sezónu i bikro-
sová Evropa, a to hned 1. a 2. 
závodem z celkem čtrnáctidílné-
ho seriálu „Mistrovství Evropy 
Junior a Elite“. Bílinský oddíl 
v Nizozemském Zwolle repre-
zentoval pouze Matěj Chalupný 
a vedl si na výbornou. V obou 
závodech se bez větších pro-
blému probojoval kvalifi kací, 
v sobotu mu přineslo stop uspo-
kojivé osmifi nále, neděle byla 
ještě lepší, když až cílová kamera 

Úspěšný začátek bikrosové sezónyÚspěšný začátek bikrosové sezóny
O posledním březnovém víkendu hostil pardubický bikrosový oddíl 
na tamní dráze první závody letošní sezóny. V sobotu se za příznivé-
ho počasí konal „Kontrolní závod reprezentantů“, který je každo-
ročně prověrkou toho, jak se jezdci přes zimu připravili a který 
také napoví, koho počítat mezi favority sezóny.

Bílinu reprezentovala Jarmila Masopustová

musela rozhodnout o postupu do 
fi nálové osmičky v neprospěch 
Matěje. I tak je 9. místo z téměř 
devadesáti členného startovního 
pole kategorie 15-16 let vyni-
kajícím výsledkem nejen pro 
Matěje, ale i pro bílinský oddíl. 
Tím spíš, že Matěj závodí se 
staršími jezdci. Musím konsta-

tovat, že z pohledu mě, jakožto 
trenéra, předvedl Matěj opravdu 
bojovný a oku lahodící výkon. 
Seriál dále pokračuje o posled-
ním dubnovém víkendu a hosti-
telskou zemí je Česká Republika 
a bikrosový areál Klatovy. 

Zdeněk Chalupný ml.,
trenér

V Holandsku se 4. dubna kona-
lo ME JKA juniorů a seniorů 
v karate. Náš klub a ČR repre-
zentovala Jarmila Masopustová 
v kategorii Kata, kumite a kumite 
team. V kata jed-
notlivci se Jarča 
probojovala do 
osmičky a ve 
fi nále skončila na 
6. místě. Kumi-
te jednotlivci 
bohužel vypadla 
v prvním kole. 
N á s l e d o v a l a 
poslední disciplí-
na kumite team 
a naše děvčata 

se probojovala na 3. místo na ME 
JKA. Tímto jí moc děkujeme za 
reprezentaci našeho klubu a České 
republiky na mezinárodním poli. 

Trenér klubu SKM Bílina


