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 Provoz koupaliště a haly  Baltíci na Slovensku  Výzkum života v Bílině  Hráči byli oceněni 
 NC v Emauzích  V divadle tančily Panenky  Mystéria pod Bořní  Šipkaři postoupili do Extraligy 

A kromě netradičního skoku 
byl na programu štafetový běh, 
kdy místo kolíku si běžci předá-
vali nafukovací lehátko, slalom 
na skákacích míčích, běh na 60 
metrů v obruči či hod nafukova-
cím míčem. Tyto disciplíny se 
konaly v rámci Her bez hranic, 
které pořádal Dům dětí a mláde-
že v Bílině.  Tento velký projekt 
byl fi nancován z Fondu malých 
projektů Euroregionu Elbe/Labe 
a skupinou ČEZ.

Přeshraniční spolupráce a se-
znamování dětí začalo v úterý 
16. června, kdy se dopoled-
ne děti ze zahraničí ubytovaly 
v kyselském autokempu. To pra-
vé seznamování však začalo až 
po osmé hodině večerní při dis-
kotéce v Kulturním domě Kas-
káda. Středeční dopoledne bylo 

ve znamení již zmiňovaného 
sportu, odpoledne si pak hosté 
prohlédli město. 
Čtvrtek prověřil hlavně vědo-

mostní znalosti dětí a nabídl také 
seznámení s bílinskými základní-
mi školami. Ve vědomostní soutě-
ži musely děti z videoprojekce po-

znat například egyptské pyramidy 
či velkou čínskou zeď. Zručnost 
prověřila stavba věže z kelímků 
a brček a puzzle s motivem Krteč-
ka měly být složeny za pouhých 
osm minut. Přesto, že Krteček je 
nejznámější v Čechách, puzzle 
nejrychleji složil tým z Dánska. 

Následující den byl odpočin-
kový, zahraniční i domácí děti 
vyjely společně na výlet do Pra-
hy a své setkání zakončily večer 
rozlučkovou diskotékou v Lesní 
kavárně. 

V sobotu ráno se děti, kro-
mě místních, vydaly na cestu 
domů. Dánští sportovci do měs-
ta Saeby, Litevští do Kelme, 
Polští svými úspěchy potěšili 
město Bilgoraj, Ukrajinští zas 
Novovolynsk. Z Německa při-
jela družstva dvě, vracela se 
tedy jak do Crailsheimu, tak 
i do Dippoldiswalde.

 Pavlína Nevrlá
 

Výsledky: Sportovní část
  Kelme (Litva)
  Bilgoraj (Polsko)
  Saeby (Dánsko)
  Bílina  (ČR)    
 Vědomostní část
  Bilgoraj (Polsko)
  Bílina (ČR)
  Novovolynsk
    (Ukrajina)

Skočit v ploutvích do písku, 
nezlomit si u toho nohu a na-
víc být lepší než onen kluk 
z Ukrajiny. Nejen tento úkol 
muselo splnit bílinské druž-
stvo šesti soutěžících, kteří 
své síly měřili nejen s dětmi 
z Ukrajiny, ale také z Polska, 
Dánska, Německa i Litvy.

Sportovní i vědomostní soutěže v Bílině neznaly hranice

Dánský sportovec při skoku do dálky v ploutvých Foto: Václav Weber

Slalom na nafukovacím míči. V zeleném soutěží družstvo Litvy, v bílém Bílinští Foto: Václav Weber
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Provoz koupaliště na Kyselce a plavecké haly v létě

Musíme občany ujistit, že kou-
paliště na Kyselce bude v provozu 
každý den. Protože ale za špatného 
počasí musíme přesunout část za-
městnanců do krytého bazénu, mů-
že se návštěvníkům Kyselky stát, 
že hlavní pokladna bude uzavřena. 
V tom případě bude v provozu brána 
a pokladna do autokempu, kde kaž-
dému v pohodě prodají vstupenku 
a vyřídí další přání. Na tuto situaci 
bude upozorňovat cedulka u hlavní 
pokladny.

Jak z textu vyplývá, tento stav 
může nastat pouze v momentě, kdy 
se rozhodneme otevřít halu a přes 
nepřízeň počasí se přesto někdo roz-
hodne navštívit koupaliště na Ky-
selce. Jakmile bude pěkně, zůstane 
plavecká hala uzavřena a Kyselka 
bude v běžném provozu i s hlavní 
pokladnou.

Chceme, aby zákazníci byli oprav-
du spokojeni a měli možnost využí-
vat naše zařízení za každého počasí. 
Proto ty změny. Musíme se ale i my 
naučit pružně reagovat a po sezóně 
se z případných chyb poučit. Letos 
jsme si dali jako teplotní hranici pro 
otevření krytého bazénu 20°C. Ale 
i to může být relativní, někdy v létě 
i při této teplotě vzduchu a za jasné-
ho počasí mohou lidé jít spíše k ote-
vřenému bazénu než dovnitř. A když 
je někdy teplota vzduchu vyšší, ale 
je zamračeno nebo prší, každý by 
radši plaval v hale. A to jsou právě 
ty otazníky, které bychom v letošní 
sezóně chtěli vychytat. Při stanovení 
limitu 20°C pro otevření plavecké 
haly jsme vycházeli z tabulek teplot 
a návštěvnosti předchozích let, kdy 

Dne 11. 6. jsme ukončili běžný provoz v plavecké hale a od 12. 6. začínáme s jejím fl exibilním provozem podle aktuálního počasí. Chceme tak reago-
vat na nepříznivé podmínky pro koupání venku, kdy v minulých letech bylo v létě opravdu zima a poptávka po koupání v hale tady existovala.

Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptala se Pavlína Nevrlá, fotografoval Václav Weber

Dělalo by vám potíže dorozumět se s dětmi z ciziny?

Martin
KOZLER
Já jsem se s nimi do-
rozumět nepokoušel, 
žádný na mě nemluvil. 
Kdyby se tak stalo, ne-
vím, jak bych odpově-
děl, asi bych odešel.

Nikola
PROCHOVÁ
Zatím jsem neměla 
příležitost, ale snažila 
bych se domluvit třeba 
posunky, nějak nazna-
čit… Záleželo by, na co 
by se mě ptali, nebo co 
by chtěli.

Filip
VÁCHA
Ani jsem se nepokoušel 
si s nimi povídat, stejně 
bych jim nerozuměl. Ale 
kdyby něco potřebovali, 
tak bych jim zkusil od-
povědět v angličtině.

Eliška
MICHÁLKOVÁ
Pokud bych rozuměla, 
na co se mě ptají, sna-
žila bych se s nimi mlu-
vit anglicky. Zatím ale 
na mě nikdo z cizinců 
nemluvil.

Lukáš
ČERNÝ
Kdyby na mě začali 
mluvit cizím jazykem, 
tak bych hned odešel. 
Nevím, jak bych s nimi 
mluvil, oni by nerozu-
měli mě a já zas jim.

Petra
BENEŠOVÁ
Při Hrách bez hranic 
na mě nikdo cize ne-
mluvil, ale kdyby se tak 
stalo, tak bych jim snad 
odpověděla. Myslím, že 
asi anglicky. 

Strakáč: místo odchytu Bílina, malý 

hezký pejsek, čtyřletý, očkovaný, od-

červený, radostný a vděčný za každé 

vlídné slovo.

Háša: místo odchytu Bílina, roční 

kříženec, středák, mazlivý, vděčný 

za každé dobré slovo, umí chodit 

na vodítku, je očkován a odčerven.

Vlčanda: místo 
odchytu Světec, 
7-8 let stará 
fena něměckého 
ovčáka, agresivní, 
očkována a od-
červena, vhodná 
k člověku se zku-
šenostmi a pevnou 
rukou.

Chrt: místo od-
chytu Hrobčice, 
dva roky starý 
pejsek, očkovaný 
a odčervený, 
milý a hodný 
společník, vhod-
ný k domku se 
zahrádkou.

Zatoulaní psi odchycení v Bílině a okolí se odvážejí do útulku v Jimlíně na Lounsku. Pokud se i vám 
zaběhl mazlíček, může být právě tam. Na fotografi ích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. 
Najdou svého pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, který o ně bude dobře pečovat. 

Hledáte svého mazlíčka?

při dosažení této hranice byla Kysel-
ka prázdná.

Možná někdo namítne, proč pro-
stě jednoduše nenechají v provozu 
souběžně Kyselku i plaveckou halu? 
Jednak by to bylo neekonomické 
a jednak by nám scházeli zaměstnan-
ci. Jsou to titíž zaměstnanci, kteří už 
v srpnu přecházejí na zimní stadion, 

kde koncem prázdnin začíná sezóna 
a oni jdou prakticky bez přerušení 
z letní do zimní zátěže. Samozřejmě, 
že jim chceme umožnit vybrat si do-
volenou i v atraktivním letním čase.

Tyto okolnosti bychom byli rá-
di, aby měl každý náš návštěvník 
na mysli a prosíme ho o trpělivost. 
Odměnou mu bude možnost i za ne-

přízně si jít zaplavat, což v předcho-
zích letech nebylo, tobogán na kou-
pališti v ceně vstupenky, nové nafu-
kovací atrakce a ještě jsme připravili 
jeden bonus. V plavecké hale budou 
v průběhu léta dvě hodiny v ceně ho-
diny jedné. 

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

ý
d-
é Kontakt na útulek

v Jimlíně:
www.utulek-jimlin.wz.cz

tel.: 604 451 258
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Arkádie Fandovi pomohla k lepším výsledkům

Baltíci z Bíliny se v mezinárodní konkurenci neztratili

Jedním z dětí navštěvujících 
tuto školu je František Bláha 
z Ohníče. V Arkádii chodí do 5. 
třídy. František, pro kamarády 
Fanda, strávil první dva roky 
na ZŠ v Hostomicích, tam však 
měl problémy a trpěl: „Byl tam 
přísný režim a všechno pevně 
dané, jenom jsem se trápil,“ 
vzpomíná Fanda. Jeho otec do-
dává: „On třeba něco věděl, při-
hlásil se, ale než řekl odpověď, 
tak ho učitelka posadila. Pak už 
tam jen seděl a hrál si a nic víc. 
Ale dát ho do pomocné školy by 
přece nebylo správné, když to 
umí, jen mu to déle trvá.“

Do Arkádie již chodil starší 
syn manželů Bláhových, proto 
se rozhodli i mladšího syna při-
hlásit právě sem. Lékaři mu di-
agnostikovali lehkou mozkovou 
dysfunkci, hraniční pásmo men-
tální retardace a hyperkinetický 
syndrom. Na Fandu dostává je-
ho matka od sociálního úřadu 
příspěvek 3000 korun, což prý 
vystačí právě tak na věci kolem 
školy.

S Arkádií je spokojena celá 
rodina: „Jsme rádi, že je Fanda 
v Arkádii, protože tam se doce-

la dobře učí. Přístup k dětem je 
uzpůsoben pomalejšímu tem-
pu, které zvládají, a je to pra-
vá škola hrou,“ básní Fandova 
maminka. Fanda je v této škole 
zjevně také spokojen a vypo-
čítává své oblíbené předměty: 
„Líbí se mi matematika a také 
mě baví keramika a vůbec ruční 
práce. Rád stavím modely lodí 
nebo domů.“

Fandova učitelka Barbora 
Bergová si myslí, že příchod 
do Arkádie mu hodně pomo-
hl: „Na ZŠ měl velké problémy 
s učením i s přístupem ostat-
ních. Tady zapadl a sžil se dob-
ře,“ a dál ho chválí, „Fanda 
je úžasný člověk, pomáhá jak 
kamarádům, tak dospělým, je 
hodně samostatný, nemusí se 
mu všechno říkat.“

Škola je rozdělena na první 
a druhý stupeň. K druhému stup-
ni jsou připojeny i jeden až dva 
roky střední školy praktické. 
Péče o tyto spoluobčany však 
ani po odchodu ze školy nekon-
čí. V dospělosti mají možnost 
být v rehabilitačním stacioná-
ři, nebo pracovat v chráněných 
dílnách, kde je keramická dílna, 

Slavnostní zahá-
jení mezinárodní 
soutěže a vyhlášení 
výsledků proběhlo 

v muzeu Tatranského národního 
parku. V kategorii starší a mlad-
ší žáci soutěžil vždy stejný počet 
finalistů republikových kol, jak 
ze Slovenska tak i z ČR. Napětí 
při vyhlašovacím ceremoniálu 
bylo veliké a trvalo dost dlou-
ho, než předseda poroty přečetl 
jména bílinských programátorů. 
V kategorii mladší žáci získal 5. 
místo Václav Plavec a v kate-
gorii starší žáci získal MB TÝM 
s Jakubem Černíkem a Tomá-
šem Procházkou místo třetí. 

DDM Bílina děkuje Baltí-
kům pod vedení Evy Klasové 
za skvělou reprezentaci nejen 
České republiky, ale i města 
Bíliny.

Postižené děti z Bíliny a okolí mají možnost navštěvovat školu, 
která je pro ně uzpůsobená. Nese název Arkádie a je občanským 
sdružením poskytujícím komplexní služby a hlavně vzdělání dětem 
s mentálním postižením a nějakou další vadou (tělesnou, smyslo-
vou), tedy dětem se souběhem vad.

Na Slovensku, v Tatranské Lom-
nici, se konalo Mezinárodní kolo 
v programování Baltík 2009.

prádelna, šicí dílna a kovovýro-
ba.

Možnost zapsat děti do Arká-
die mají rodiče od 2. září 1991, 
kdy sdružení Arkádie zahajo-
valo provoz speciální školy 
pro první stupeň. O čtyři roky 
později se otevírala další budo-
va, kde našla zázemí praktická 
škola pro starší děti. V součas-
nosti je v Arkádii celkem 70 dě-
tí. Z Bíliny a nejbližšího okolí 
je na prvním stupni deset dětí, 
na druhém jsou tři. Dopravu dě-
tí do škol zajišťuje Arkádie spo- Město Bílina

ZÁJEZDY 
2009

 

 TERMÍN CÍL ZÁJEZDU  

  27. 06. Turnov
  - zámek Sychrov 

  11. 07. Příbram
  – zámek Hořovice 

  25. 07. Drážďany   
 22. 08. Dvůr Králové
  – ZOO safari    

 29. 08. Jičín – hrad Kost 
  05. 09. Frýdlant – zámek,  
  rozhledna   
 Září - říjen Kralovice
  – houby
  (dle zájmu)
 19. 09. Litoměřice
  – zahrada Čech   

 07. 11. Praha - Dejvice   
 28. 11. Drážďany   
 12. 12. Praha – Dejvice
 19. 12.  Praha – DejviceBílinští Baltíci jsou spokojeni 

jak s umístěním, tak i s návště-
vou nádherného místa pod Tat-
rami. Vlasta Vébr

lečně s občanským sdružením 
Pohoda pomocí tří mikrobusů.

Ke třem bílinským dětem na dru-
hém stupni přibude od příštího 
roku také Fanda. Věřme, že mezi 
dětmi druhého stupně najde stej-
ně příjemné a přátelské prostředí, 
jaké nalezl na prvním stupni.

 Jana Karlová

Text je psán se souhlasem ro-
dičů Františka i zástupců školy. 
(pozn.red.)
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Na konci žebříčku se spolu s Bíli-
nou usadily také Teplice, Litvínov 
a Podbořany. Nejlépe v této oblasti 
byl naopak hodnocen Varnsdorf 
a Louny. Moc dobře pro Bílinu 
nevyplývá ani výsledek nárůstu 
nových bytů. V porovnání s ostat-
ními městy jich zde přibývá 5krát 
méně. 

Z průzkumu však pro Bílinu vyplý-
vají i pozitivní informace. Velmi zde 
za poslední rok vzrostl počet ekono-
mických subjektů, což přispívá k lep-
ší ekonomice ve městě. Oproti jiným 
městům Bílina nabízí podnikatelům 
více uchazečů do 24 let věku. S dob-
rým výsledkem skončil výzkum také 
pro místní radnici. Ta má nejlepší 

hodnocení hospodaření a počet úřed-
ních hodin je o 54 procent vyšší, než 
je v kraji zvykem. 

V Ústeckém kraji bylo společností 
vyhodnocováno 16 měst. Města byla 
hodnocena na základě padesáti krité-
rií rozdělených do 6 oblastí, a to dle 
podnikatelského prostředí, kvality 
lokality, kvality veřejné správy, si-

tuace na pracovním trhu, cenových 
podmínek a telefonického průzkumu 
mezi podnikateli.

V celkovém hodnocení skončila 
Bílina na 13. místě před Litvínovem, 
Roudnicí nad Labem a Žatcem. Prv-
ní místa v celkovém žebříčku obsadil 
Děčín, Rumburk a Teplice. 

Pavlína Nevrlá

Výzkum: nejhůře třídíme odpad, radnice ale pracuje dobře

Děti poznávaly počasí s Míšou Dolinovou

V Bílině lidé nejméně třídí odpad v porovnání s ostatními městy v kraji. Tento negativní výsledek je brán v poměru k počtu obyvatel. Vyplývá 
to z celorepublikového srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který zajišťuje společnost Factum Invenio.

O tom, že počasí se dá poznávat i hravou formou, se mohly přesvěd-
čit děti i jejich rodiče v Letním amfi teátru na Kyselce. Dětská akce 
s názvem Sněhánky s Míšou Dolinovou a další vystoupení se konala 
v sobotu 6. 6. od 17 hodin.

V pondělí 15. 6. proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Bílina 
každoroční předávání certifi kátů programu Junior Achievement 
žákům ZŠ Lidická. Z rukou starosty p. Josefa Horáčka je v letoš-
ním roce převzali nejúspěšnější absolventi kurzů Abeceda podniká-
ní a Profesní orientace.

Cílem těchto kurzů, které se na na-
ší škole pořádají dlouhodobě,  je 
poskytnout žákům informace nejen 
z oblasti volby povolání, ale také 
z oblasti ekonomické. Tento program 
se stal na naší škole tradicí a jsme 
jednou z mála škol v ústeckém regi-
onu, která jej nabízí žákům v plném 
rozsahu. Znamená to, že v průběhu 
7. - 9. ročníku žáci postupně absol-
vují kurzy Abeceda podnikání, Pro-
fesní orientace a Základy národního 
hospodářství. Všechny tyto kurzy se 
snaží žákům hravou formou poskyt-
nout informace z dané oblasti. Žáci 
7.A  v rámci Abecedy podnikání zís-

kali informace z organizace fi rem, 
manažerských rozhodnutí, přijímání 
pracovníků, výroby a marketingu. 
Profesní orientace, kterou absolvo-
vali žáci 8. ročníku, si klade za cíl, 
aby žáci pochopili důležitost vzdě-
lání pro svůj život a věnovali nále-
žitou pozornost problematice volby 
povolání.  V 9. ročníku pak v pro-
gramu Základy národního hospo-
dářství jsou prohlubovány základní 
ekonomické pojmy a principy tržní 
ekonomiky. Tento kurz, který letos 
úspěšně absolvovala třída 9.A, v té-
to podobě již končí. Ve spolupráci 
s Českou národní bankou je připra-

vován nový program, který bude 
reagovat na požadavky rozšiřování 
fi nanční gramotnosti žáků.

Doufáme, že získané poznatky ze 
všech těchto kurzů napomůžou žá-
kům nejen v oblasti jejich budoucí 
profesní orientace, ale i v oblasti 

občanského a pracovního života. 
Všem žákům děkuji za jejich 

zájem a aktivní účast a těším se 
na společnou práci v těchto kur-
zech i v příštím roce.

Mgr. Marie Sechovcová
zást. ředitelky

Mraky ani déšť nezabránily Míše 
Dolinové a Milanu Duchkovi zahájit 
celé vystoupení písní Jitky Zelenkové 
Ideální počasí o tom, že „dneska je 
krásně, přímo ideální počasí“. A jak se 
ukázalo, děti se již od této úvodní písně 
chytily.

Dozvěděly se, jaké pranostiky o po-
časí existují, podle obrázků zjistily, ja-
ké se rozlišují druhy počasí a že např. 
oblačno neznamená, že nad námi plují 
pouze kupy oblaků, nýbrž že za mraky 
vykukuje napůl slunce. A kdo nevěděl, 
co jsou sněhánky, dozvěděl se, že to 
jsou sněhové přeháňky.

Děti se také naučily poznávat po-
časí podle provázku, který může být 
suchý, mokrý, tvrdý, může vrhat stín 
atd. Na konci všem dětem jistě uděla-
la radost odměna v podobě bonbónů 
a pastelek.

Vinou špatného počasí se nesešlo 
mnoho dětí, ale menší počet prý vůbec 
nevadil: „Na množství dětí vůbec nezá-
leží, jde o to, aby jim s námi bylo dobře, 

a nechci se chlubit, ale bylo. Děti byly 
nadšené,“ vykládal Milan Duchek.

Po skončení Sněhánek děti neměly 
šanci se dlouho nudit. Divadlo Úsměv 
jim předvedlo loutkové představení 
Perníková chaloupka naplněné známý-
mi lidovými písněmi jako Já do lesa 
nepojedu či Pec nám spadla. I do to-
hoto představení byly děti aktivně za-
pojeny.

Velkým lákadlem celého dne byl 
rockový koncert Jiřího Zonygy. 
Na něm zazněly písně jak v češtině, tak 
v angličtině. Mohli jsme slyšet např. 
písně Dva dny a jedna noc nebo Po-
slední výstřel z alba Kus cesty zbývá 
atd.

Jiří Zonyga ochotně zavzpomínal 
na soutěž, která ho vynesla na výsluní: 
„Vzpomínky na X Faktor mám dobré, 
získal jsem tam spoustu dobrých kama-
rádů, s nimiž se dodnes vídám.“ Povo-
lání řidiče kamionu zřejmě defi nitivně 
pověsil na hřebík: „Už v průběhu sou-
těže mi začaly přicházet nabídky, takže 

bylo jasné, že za volant kamionu se už 
nevrátím. Dodnes toho mám hodně.“ 
A ve svém nabitém programu si najde 
hodně místa také pro děti: „Hlavně 
poslední dobou vystupuju velmi často 
pro děti. Hodně teď jezdíme s Petrem 
Salavou z Amfory. Jen je škoda, že je 
tady dneska špatné počasí a nesešlo se 
moc dětí.“

Celý program dne měl být zakon-
čen promítáním fi lmové komedie 
Válka nevěst, příběhu dvou přítel-
kyň, které zůstaly nejlepšími pří-
telkyněmi pouze do svatby. To se 
však pro nepřízeň počasí nekonalo. 
Ostatní představení byla povedená 
a děti, které se jich zúčastnily, jistě 
nelitovaly. Jana Karlová

Předávání certifi kátů Junior Achievement
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V průběhu odpo-
ledne mladí hráči 
předvedli něco ze 
svého hokejového 
umu na „sucho“, dá-

le silové cviky, běh na čas apod. 
Mladé krasobruslařky zase před-
vedly baletní prvky, které jsou 
součástí jejich tréninku. Všichni 
účastníci jednotlivých disciplín 
dostali sladké odměny a dále pro 
všechny účastníky bylo připra-

vené občerstvení, které připravil 
Petr Kováč a Mirka Jirkovská.

Po ukončení těchto disciplín 
přišlo na řadu vyhodnocení 
jednotlivých hráčů . Hráči byli 
oceněni na návrh svých trenérů 
a vedoucích mužstev a to násle-
dovně:

 za mužstvo 2.tř. – Dolanský 
Jan, Vlach Vojta a Žítek Oldřich
 za mužstvo 5.tř. – Bartoš Daniel, 

Bartošová Debora a Veselý Petr

 za mužstvo 6.tř. – Hlaváč Ondřej,
Križan Miroslav a Urbánek Ště-
pán
 za mužstvo 8.tř. – Balín Ond-
řej, Oplt Jiří a Rudolf Lukáš

Za oddíl krasobruslení pře-
vzali ocenění Hladíková Eliška 
a Křehlová Nicol. 

Sošky v podobě hokejisty či 
krasobruslařky převzali z ru-
kou prezidenta oddílu Ladislava 
Kvěcha a viceprezidenta oddílu 
René Štěpánka.

Poděkování za dosažené úspě-
chy , kteří členové oddílu do-
sáhli v uplynulé sezoně zaznělo 
i z úst moderátora celé této akce 
pana Oldřicha Bubeníčka, dlou-

holetého člena oddílu, který mi-
mo jiné i poděkoval i hlavnímu 
partnerovi této akce Skupině 
ČEZ.

V průběhu celého sportovní-
ho odpoledne k poslechu hrála 
rocková kapela EXIT dopro-
vázená souborem Komořinkou 
všichni ze ZUŠ v Bílině. Svoje 
baletní prvky předvedla i baletní 
skupina z DDaM v Bílině.
Členové výboru HC DRACI 

Bílina již plánují na zahájení 
nové sezony uspořádání Dne 
otevřených dveří s hráči ledního 
hokeje na začátku září. Přesný 
termín bude včas oznámen.

Ladislav Kvěch

Brännball se od baseballu liší 
v několika bodech – hraje se na čas, 
ne na takzvané „vyautování“, pál-
kař si míček nadhazuje sám, pálka 
není válcového tvaru, ale je zploš-
tělá, na jedné metě může stát i více 
hráčů a body získávají jak pálkaři, 
tak i ti, co míček chytají. 

Ze čtyř zúčastněných družstev se 
nejvíce dařilo týmu ZŠ Za Chlu-
mem A, druzí skončili brännballis-
té z České Lípy, třetí ZŠ Za Chlu-
mem B a výsledkové pole uzavřela 
ZŠ Aléská. 

Festival netradičních sportů však 
nebyl jen o velmi zajímavém brän-

nballu. Výstava fotografi í v Galerii 
Pod věží seznámila veřejnost se 
softbalem, rugby korfballem či in-
diacou. 

Festivalu se spolu s žáky zúčast-
nili i jejich rodiče, a to v Pohádko-
vém lese. Zde si dospělí vyzkou-
šeli laktos, ringo, ale i klasickou 
českou „gumu“. 

V Americe velmi oblíbený Street-
ball, tedy „košíková na jeden koš“, 
si našla své příznivce i v Bílině. 
Nejlepší v něm byla dvojice Mi-
chal Rychetský a Milan Grundza. 
Výčet netradičních sportů uzavírá 
discgolf, což je kombinace golfu 

s létajícím talířem. Partnery festi-
valu bylo město Bílina, Strix Cho-

mutov, Atrea a KC Kaskáda Bílina.
 Pavlína Nevrlá

Hráči HC DRACI Bílina byli oceněni

Netradiční festival pobavil děti i rodiče

Ve čtvrtek 11. 6. 2009 v odpoledních hodinách se na místním zim-
ním stadionu sešli hráči mládežnických mužstev oddílu HC DRA-
CI Bílina se svými trenéry, včetně oddílu krasobruslení a  vede-
ním klubu, aby vyhodnotili uplynulou sezonu 2008/2009.

Základní škola Za Chlumem pro sportovně nadané děti Festival 
netradičních sportů. V rámci festivalu se sportovci i fanoušci se-
známili s málo známým brännballem. Tento sport velmi připomí-
ná baseball, tedy hru, kdy jeden hráč nadhodí míček soupeři, ten 
jej musí odpálit pálkou a mezi tím, co se míček hráči snaží vrátit 
zpět, obíhají ostatní určené mety. 

Oldřich Bubeníček se ujal moderování celého odpoledne na bílinským sta-
dionu Foto: Pavlína Nevrlá

Eliška Hladíková a Nicol Křehlová převzaly ocenění za oddíl krasobruslení
 Foto: Pavlína Nevrlá

Sportovci ze Základní školy Za Chlumem při turnaji v brannballu
Foto: Pavlína Nevrlá
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Úspěšná sezóna je za námi
V sobotu 6. června jsme se zúčastnili posledních závodů v této se-
zóně. Závody se konaly v Praze, kde proběhlo celorepublikové fi -
nále soutěže Žij pohybem. Reprezentovala nás naše dvě již známá 
družstva Cik – Cak a Caviky.

Úspěšná sezóna je za námi

Výlety a zážitky s NC v dubnu a květnu

6 25. června 2009

Obě skupiny, jak 
mi říkáme, se umís-
tily na bedně. Mladší 
Caviky obhájili již 

po páté 1. místo a stali se i celko-
vým vítězem své kategorie. Ten 
báječný pocit vítěze si ten den 
prožili dvakrát a došlo i na slzič-
ky, protože každý z nás věděl, že 
tuto sestavu jsme cvičili naposled. 
Starší Cik – Cak si odnesli stříbr-
né medaile a zvláštní ocenění po-
roty za velmi povedenou derniéru 
jejich sestavy.

Tento poslední soutěžní den 
jsme si všichni velmi užili a za-
končili ho slíbenou návštěvou 
u MC Donalds. 

V letošní sezóně Dům dětí 
a mládeže v Bílině na soutěžích 
zastupovala opět čtyři družstva. 
Nejmladší skupina Cipísek, no-
váčci přípravka Cvrček a naše dvě 
ostřílená družstva Caviky a Cik – 
Cak. Naším největším úspěchem 
byl postup na MČR v Aerobik 
Team Show, kde jsme byli jedi-
ným zástupcem DDM a rozhodně 

jsme se mezi ostatními profi  týmy 
neztratili a ukázali jsme všem, že 
aerobik jde dělat na vysoké úrov-
ni i pod hlavičkou DDM jako zá-
jmový kroužek. Následovaly další 
soutěže v průběhu celého školního 
roku, např. v Praze, Poděbradech, 
Hradci Králové, Děčíně, Roudnici 
nad Labem, Slaném atd. Celkem 
jsme se zúčastnili sedmnácti sou-
těží a přivezli jsme si 18x 1. mís-
to, 9x 2. místo a 2x 3. místo.

V aerobikových kruzích se bílin-
ská družstva Caviky a Cik – Cak 
již stala pojmem, u soupeřů obě 
tato jména budí respekt a uznání.

V pondělí 8.6. jsme se s dět-
mi a aerobikem pro tuto sezónu 
rozloučili a opět se v plné síle 
a s novým elánem sejdeme v srp-
nu na soustředění v Nové Vsi nad 
Nisou, kde budeme již připra-
vovat sestavy na novou závodní 
sezónu. Cíle máme vysoké, tak 
nám všichni, prosím, držte palce. 
Poděkování patří všem rodičům 
a zvláště pak těm, kteří s námi 
na závody jezdili a pomáhali nám 

s dětmi. Holky a vy dva naši kluci 
– byli jste super, díky moc!!

Rádi bychom ještě jednou po-
děkovali našim sponzorům, kteří 
nám svým fi nančním příspěvkem 
pomohli zrealizovat ušití 40 kos-
týmů pro děti z obou skupin. Dě-
kujeme 

Nadaci ČEZ, SD – 1. strojí-
renská a.s., Autoškola EMCO, 
Jaromíra Poslušná – CN servis, 
Speciální stavby Most, Petr Ar-

páš s.r.o., Martin Köhler, Gabriela 
Adamcová, RPi C Teplice s.r.o., 
Josef Hanzlík, Mgr. Zdena Han-
zlíková, Josef Žejdlík, CZECH 
M.A.T. Bílina – Antonín Majer, 
Autoškola Jana s.r.o. A speciální 
poděkování směřujeme k manže-
lům Petru a Elce Váňovým, kte-
ří nám pomohli jak fi nančně, tak 
i materiálně při výrobě kulis.

Věrka Ryjáčková
a Petruška Rosenkranzová

Městský pěvecký soubor Scho-
la Viva Bilinensis zve všechny 
své příznivce a přátele sborové-
ho zpívání na koncert v Kostele 
sv. Petra a Pavla v Bílině, který 
je pořádán ve prospěch Fondu 
ohrožených dětí.

V úterý 30. června 2009 
od 18:30 hodin zazní skladby 
renesančního vícehlasu, barokní 
nádhery i romantické citovosti. 
V nové úpravě soubor přednese 
písně ze svého dlouholetého re-
pertoáru. 

Jan Maryško, sbormistr SVB

Koncertem 
pomohou 

ohroženým 
dětem

Vy s t u p o v a l i 
jsme tam s latin-
sko-americkou 
sestavou. Prohlí-

želi jsme si tam celý dům 
a pokoje a povídali s mu-
ži, kteří v domě bydlí. 

V květnu jsme byli na návštěvě 
v Dětském domově v Tuchlově. Se-
známili jsme se s hodně kamarády, 
my jsme zatancovali latinské tance 
a děti z dětského domova nám za-
hrály pohádku. 

V květnu jsme stihli i výlet na far-
mu do Úpořin. Viděli jsme tam bý-
ka, koně, králíky, kočku, psy. Jezdili 
jsme na koni, který se jmenuje Re-
natka, je to kobylka, má bílou barvu 
a je moc hodná. 

28. 5. k nám do NC přijely děti 

z NC v Ústí nad Labem a hráli mě-
li jsme fotbalový turnaj. Ten turnaj 
vyhráli kluci z NC Na Předměstí 
v Bílině a dostali pohár. My, holky, 
jsme fandily jako roztleskávačky. 
Karolína, pracovnice NC, by chtěla 
poděkovat za to, že nám Rekreační 
a sportovní zařízení Bílina, s.r.o. půj-
čují tělocvičnu a jsou moc hodní.

Ve středu 20. května jsme byly 
některé děti na výstavě fotek z ji-
ných NC v České republice, která 

se konala v kině Hvězda. Viděly 
jsme, jaká jiná NC jsou a kde, a ja-
ké děti tam chodí. Bylo tam i naše 
NC. Výstava z Bíliny putuje do Ús-
tí nad Labem a pak ještě dál do ji-
ných měst a jmenuje se „Společně 
na cestě“. 

V dubnu a květnu jsme toho zažili 
v NC ještě mnohem víc, ale tohle 
bylo nejlepší! 

Natálie Karchňáková,
Vladěnka Kokyová

V dubnu a květnu jsme byli 
s NC na výletech a měli jsme 
i jiné zážitky.
V dubnu jsme se byli podívat 
v domu Emauzy v Mostě. Je 
to dům pro lidi, kteří nemají 
domov a práci a byli jsme tam 
vystupovat, dostali jsme za to 
nějaké sladkosti.

želi jsm
a poko
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Dívky z tanečního oddělení Základní umělecké školy v Bílině se 
12. června večer staly panenkami. V Městském divadle se tento 
den od 17:30 konalo závěrečné vystoupení letošního školního roku 
s názvem Panenky tančí.

INZERCE 065/BZ

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

INZERCE 0109/BZ

Půjčky pro zaměstnance,
důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,
11. patro

V městském divadle tančily panenky 

Malé šikovné tanečnice vystupo-
valy pod vedením učitelky Petry Bě-
láčové: „Choreografi i jsem vymýš-
lela sama, ale děti se podílejí také 
svými nápady. Když jsem tohle vy-
stoupení vymýšlela, řekla jsem si, že 
každá holčička jistě někdy chtěla být 
panenkou. Aby se do té role mohly 
vcítit a opravdu se jimi na chvíli stát, 
vzniklo toto vystoupení. Inspiroval 
mě k tomu také známý balet Cop-
pélia.“

Představení je založeno na tom, 
že doktor jménem Coppélius vyrá-
bí panenky v životní velikosti a ty 
pak v podání děvčat tančily. Diváci 
tak mohli zhlédnout španělskou pa-
nenku, skotského vojáčka, dítě vody 
nebo se bavit u valčíku či mazurky. 
Své taneční umění malé slečny před-
vedly také např. na skladby Proč ne 
od R. Aubryho či Amélie od Y. Ti-
ersena.

Jednotlivá taneční čísla střídala 
pěvecká zpestření. Od nejmenších 
jsme slyšeli např. Mravenčí uko-
lébavku od J. Uhlíře a Z. Svěráka, 
další pak ztvárnili píseň Modrá od J. 
Kirschner a Cabaret ze stejnojmen-
ného muzikálu od J. Kandera a F. 
Ebba.

V divadle jsme kromě žáků bí-
linské ZUŠ ocenili také vystoupení 

hostů jako např. Martina Pavlíčka ze 
Státní konzervatoře Praha nebo Te-
rezu Chlapcovou z Tanečního centra 
Praha.

Představení na konci školního roku 
pořádají žáci ZUŠ pravidelně. Loni 
předvedli Labutí jezero, předloni 
obsadili role v Louskáčkovi. I tato 
vystoupení připravovala Petra Bě-
láčová: „U těchto děl jsem se držela 
obsahu a naše vystoupení mělo tedy 
vyloženě děj. Letošní představení 
se v tomhle od nich lišilo a děj jako 
takový nemělo. Jsou to vlastně jen 
jednotlivé části z Coppélie.“

Letošní vystoupení prý tanečnice 
ze ZUŠ nacvičovaly půl roku a bylo 
opravdu povedené. Vytvořilo dobrou 
náladu a pohodovou atmosféru a jis-
tě udělalo radost zejména rodičům. 
Nechme se překvapit, co si pro nás 
připraví zase příští rok. Jistě bude 
na co se těšit. Jana Karlová

Letní tábory Domu dětí 
a mládeže v Bílině
29. 6. – 10. 7. Bedřichov 

pro děti školního věku 4 160 Kč, 
pro ostatní dospělé zájemce 

4 550 Kč.

1. – 15. 7. Horní Cerkev
- 1. běh

15. 7. – 29. 7. Horní Cerkev
- 2. běh

stanový tábor pro děti školního 
věku, 3 800 korun

26. 7. – 1. 8. Jindřichov
– Můj první tábor 

pro děti od 5 let, 2 450 korun

1. – 9. 8. Příměstský tábor
s Baltíkem

pobytový tábor s programová-
ním na PC, 2 100 korun

10. – 15. 8. Příměstský tábor
pro předškoláky 

620 korun

15. – 24. 8. Nová Ves nad Nisou
Aerobic, soustředění kroužků,

4 100 Kč.

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

Úlovek si děti mohly odnést domů
Rybářský svaz Bílina uspořádal pro své členy již tradiční Den dětí, který se 

konal na chovném rybníku v Bezovce. Devětadvacet dětí, mezi nimi i 7 dívek, 
přichystalo v 9 hodin ráno své udice a zkoušely na dobrou návnadu chytit co 
největší „kousek“. To se jim v mnoha případech povedlo. Cílem chytání bylo 
nasbírat co největší počet bodů, přičemž každý centimetr úlovku se rovná jed-
nomu bodu. Ty se po třech hodinách chytání sečtou a malý rybář s největším 
počtem bodů si mohl jako první vybírat z mnoha krásných cen. 

Každý rok se při dětském dnu nachytá zhruba 420 kusů ryb. Kromě bílin-
ských dětí se akce zúčastnili 
také rybáři z okolních obcí. 
Jak správně chytat ryby se 
každý malý rybář naučí nejen 
od svých rodičů, ale hlavně 
v rybářském kroužku. Výuka 
zde začíná vázáním háčků 
a končí u zpracování úlovků. 
I z Bezovky si děti mohly 
odnést jednoho kapříka. Pod-
mínkou ale byla jeho míra 
– musel měřit mezi 40 až 60 
centimetry. Pavlína Nevrlá

INZERCE 1509/BZ

P ijme
PRACOVNÍKA
NA POZICI

PRODAVA
SKLADNÍK

Kontakty:
tel. 604 290 779

e-mail: bilina@stama.cz

www.stama.cz
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Kulturníservis
LETNÍ AMFITEÁRT KYSELKA

27. červen, 12.00 hodin 
BOŘEŇ MYSTERIA

11. července 
BLUES NA KYSELCE 
16:00 O koblížkovi – Loutkové

představení Sváťova divadla z Litoměřic
17:00 Booger (Česká rep.)

18:00 Gwyn Ashton (Austrálie)
19:00 Peter Lipa blues band (Slovensko)

20:00 Hans Th eessink (Nizozemsko)
21:00 Lady I & the Blues birds (Česká rep.)
AFTERPARTY: MOSKVA PUB. BÍLINA

22:30 Electric blue (Česká rep.) + jam 
session

25. července od 17.00 hodin
KONCERT

PRO KAMERUNSKÉ KOZY
Na koncertě vystoupí skupiny ALEŠ 

BRICHTA S KAPELOU (rock), JABL-
KOŇ (experimentální hudba), BLUE 

ROCKET (rock), HEWER (rock), 
GROCK (rock), Red Hot Chili Peppers 

Revival a Judas Priest Revival
KINO HVĚZDA

25. červen, 19.00 hodin
GRANTORINO

USA/Drama. České titulky.
I mezi cizími můžete objevit

své lepší já...
26. červen, 19.00 hodin
STAR TREK 11

USA/Sci-fi . České titulky.
Budoucnost začíná!

30. červen, 18.00 hodin
NORMAL

ČR/Th riller. České znění.
Příběh legendárního sériového vraha. 

8. až 9. července 19.00 hodin
SEDM ŽIVOTŮ 

1. – 2, července 19.00 hodin 
TERMINÁTOR SALVATION 

ZIMNÍ STADION
Od 13. do 17. července 

TANEČNÍ WORKSHOP 
ve spolupráci se skupinou DANCE 2xs,

koná se v tělocvičnách a sálech
po celém městě

18. července 
ZÁVĚREČNÁ SHOW 

TANEČNÍ WORKSHOP
PROJECT ELEMENT

Vystoupí účastníci v choreografi ích z tý-
denního Tanečního workshopu Project 

Element se skupinou Dance 2xs.

LETNÍ KINO KYSELKA
3. července

BAADER MEINHOF
KOMPLEX 

4. července
NA ODSTŘEL

10. července 
VÍNO ROKU 

17. až 18. července 
ANDĚLÉ A DÉMONI 

21. až 22. července
ZNOVU SEDMNÁCT 

23. až 24. července
KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ

ČTENÁŘSKÝ TIP BÍLINSKÉ KNIHOVNYČTENÁŘSKÝ TIP BÍLINSKÉ KNIHOVNY
Beletrie pro dospělé

ŠABACH 
PETR

ŠKODA
LÁSKY 

Povídkový sou-
bor, který volně 
spojuje hudební 

tematika, představuje jakési panop-
tikum všech těch „místních Elvisů“ 
a bigbeatových skupin, jež skon-
čily dřív, než se stačily dohodnout 
na jménu, jakož i celou řadu svéráz-
ných outsiderů, kteří už po mnoho 
hudebních generací sní svůj mlhavý 
sen o slávě. Autor nás zavádí nejen 
do svých rodných Dejvic a na blíz-
kou Hanspaulku, ale i do Smetanovy 
Litomyšle anebo do jedné zcela za-
padlé pohraniční vísky. Titul knihy 
odkazuje na nejslavnější český hit 
všech dob - slavnou polku Jaromíra 
Vejvody.

Nakladatelství Paseka.

DICK
FRANCIS

TALÁR 
A DRES

Soudní ob-
hájce Geoff rey 
Mason jezdí 
jako amatérský 
jezdec dostihy 

a jeho vášní je sedět v sedle plno-
krevníka, jenž v zápalu steeplecha-
sového dostihu tepe kopyty turf. 
Když je ale jeden z jezdců brutálně 
zavražděn, začne se Masonův dosti-
hový život až příliš prolínat s jeho 
profesí. Hlavním podezřelým je 
totiž žokej šampion Steve Mitchell. 
Mason nemá zrovna chuť vyhovět 
Stevově žádosti, aby jej obhajoval, 
brzy se však sám ocitá uprostřed 
zlověstné sítě výhrůžek a zastra-
šování. Nezbývá mu než se pustit 
do boje nejen za spravedlnost, ale 
i za vlastní život. 

Nakladatelství Olympia.

Naučná literatura pro dospělé

IVETA 
TOUŠLOVÁ 

A KOL.
TOULAVÁ 
KAMERA 8 

Osmý díl 
knižního zpra-
cování oblíbe-

ného televizního pořadu Toulavá 
kamera obsahuje tradičních padesát 

zajímavých reportáží. Zavedou vás, 
stejně jako v předcházejících dí-
lech, na neobvyklá místa celé České 
republiky - do hradů a zámků, ne-
tradičních muzeí nebo na malebné 
vrchy. Projdete se také historickými 
městečky a zavítáte k nejrůznějším 
unikátním přírodním i lidským 
výtvorům. Každou reportáž dopro-
vázejí fotografi e, přehledná mapa 
a praktické informace.

Nakladatelství Freytag-Berndt.
 

HYBÁŠKOVÁ 
JANA

ZPOVĚĎ 
EVROPAN-
KY -- JAK 

SE ROZHO-
DUJE O NÁS 

BEZ NÁS 

V Bruselu se rozhoduje za nás, 
o nás, bez nás, říkalo se a dosud se 
občas u nás říká. Jana Hybášková, 
původní profesí arabistka a diplo-
matka, od roku 2004 europoslan-
kyně, se ve své Zpovědi Evropanky 
pokouší čtenářům přiblížit, jak se 
v Bruselu dělá politika a co se ode-
hrává na povrchu i uvnitř největšího 
zákonodárného sboru na světě. Na-
bízí svůj neobvykle otevřený osobní 
pohled do kuchyně u nás ne příliš 
populárního a především nepříliš 
známého Evropského parlamentu. 

Nakladatelství RYBKA PUBLIS-
HERS.

Literatura pro děti

ASHER JAY 
PROČ? 13X 

PROTO

Clay Jensen je 
úplně normální 
kluk na střední. 
Jednoho dne 

na verandě najde balíček – krabici 
od bot v balicím papíře, bez zpáteční 
adresy. A uvnitř? Sedm magnetofo-
nových kazet. Kdo dnes poslouchá 
kazety? A má si je on vůbec na čem 
přehrát? Ale když Clay ze zvěda-
vosti zasune první kazetu do sterea, 
svět se mu obrátí vzhůru nohama. 
Z reproduktorů se totiž ozve hlas 
Hannah Bakerové – jeho spolužač-
ky, která spáchala sebevraždu. Proč 
tedy znovu vstupuje do jeho života? 
A navíc ho svým způsobem obvi-
ňuje z toho, co se stalo... proč? To 
je otázka, která se mu stále převrací 
v hlavě a na těch sedmi kazetách je 
13 důvodů...

Nakladatelství Albatros.

JENNY
NIMMOVÁ 
CHARLIE 
A ZRCA-
DLOVÝ 
HRAD

C h a r l i e 
Hnát se do-
stává i se 
svými neroz-

lučnými kamarády opět do potíží. 
V temných laboratořích Bludovy 
akademie se chystá cosi nekalého, 
Charliemu kdosi ukradne kouzel-
nou hůlku, a tak školní rok neza-
číná vůbec dobře. Billy Krkavec je 
sice konečně adoptován, ale jeho 
rodiče mají do vysněné laska-
vé maminky a milujícího tatínka 
více než daleko. Navíc se ve škole 
objevuje nový obdařený student 
- Jošua Tlapín, jehož nadáním je 
magnetismus. A křehká rovnováha 
mezi silami dobra a zla je povážlivě 
ohrožena!

Čtvrtý díl příběhů obyčejného 
kluka s neobyčejnými schopnost-
mi.

Nakladatelství Albatros.

Školní rok pomalu končí a všechny zájmové 
kroužky v DDM ukončily svou činnost.

Opět budou otevřeny od září.

Přihlášky si můžete vyzvednout již od 24. 8. od 14 – 18 hod., 
což je novinka nového školního roku.

Přihlásit své dítě můžete od tohoto termínu a doufáme,
že tímto předejdeme zbytečným frontám na recepci DDM.

kolektiv DDM

DOMEČEK VÁM 
OZNAMUJE
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Festival Mysteria bude letos pod Bořní

Na prvním ročníku vystoupili 
legendární angličtí punkáči The 
Exploited, na druhém americká HC 
Metal legenda Pro-Pain a britští 
punkoví srandisti Peter & The Test 
Tube Babies. 

Tento rok se festivalová série 
Mysteria uskuteční v severočeském 
lázeňském městečku Bílina pod 
názvem Bořeň Mysteria Open Air 
v sobotu 27. června 2009 od 12:00 
hod. 

A proč právě Bořeň Mysteria 
Open Air? Odpověď je jednodu-
chá. Nad městečkem Bílina se tyčí 
naprosto ojedinělý sklanatý vrch 
Bořeň, který při příjezdu od města 
Most či pohledu z letního areálu 
Kyselka připomíná atmosféru třeti-
hor. Již Bohuslav Balbín v polovi-
ně 17.století napsal: na kopci Bořeň 
byli někdy spatřeni draci, jak vylé-

tají z jeskyní a opět tam zalétají. Že 
ve svém nitru chová zlato a stříbro 
a že tam byly nalezeny drahé ka-
meny a hadi s korunkami. 

Předcházejícími ročníky naše-
ho festivalu nastavili laťku hodně 
vysoko a tak třetí ročník festivalu 
přináší opravdové hvězdy světové 
rockové scény. Jako hlavní tahák 
Bořeň Mystéria Open Air 2009 se 
představí legendární brazilská me-
talová vichřice Sepultura, která se 
na festival v ČR vrací po dlouhých 
2 letech a jako vždy se vášnivě po-
laská s vašimi sluchovody! Znalci 
ocení vystoupení legendární HC 
Punk formace Cro-Mags v čele 
s Hardcore Punk veterány Harley 
Flanagenem a Johnem Josephem. 
A aby jste se skutečně k smrti ne-
nudili a neměli roupy, hřeb vám 
do hlavy zarazí současní nástupci 

Trash Metalové scény 80. a 90.let, 
američtí Warbringer, kteří jsou mé-
dii označováni za nástupce Slayer! 
Warbringer minulý rok vystoupili 
jako jedna z hvězd letního festivalu 
Brutal Assault. Špinavý garážový 
punk rock´n´roll dvoumetrového 
pološíleného amerického černo-
cha, který si říká Lord Bishop, 
potěší hlavně milovníky poga 
a rock´n´rollu. Pro fanoušky sku-
piny Guano Apes bude příjemným 

překvapením holandská formace 
Killerdoll, jijíž skladby produkují 
producenti Oscar Holleman (pro-
ducent skladeb Within Temptati-
on) a Markus Gumball (producent 
skladeb Guano Apes)

Dále se představí zástupci české 
scény Plexis, Post It, Torthary, Ap-
ple Juice, S.P.S., Status Praesents, 
Calathea, Beautiful Cafi llery atd. 
a hudební skupiny z regionu seve-
ročeské uhelné pánve. (red)

Letní festivalová série Mysteria se v severních Čechách stala novou hudební tradicí. Upozorňuje na přírodní krásy České republiky a oslavu-
je je řádnou dávkou kvalitní rockové muziky. První 2 ročníky proběhly ve Vroutku u Podbořan - bráně do tajemných Doupovských hor.

N E Z A P O M E Ň T E
na poplatek za komunální odpad

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad 
v I. pololetí 2009 je 30. 6. 2009

Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině, 
přízemí (vpravo) – pokladna, č. 101 v těchto hodinách:

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

Poplatek lze uhradit i složenkou nebo bezhotovostním převodem
na účet města 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, 

konstantní symbol: 0558, specifi cký symbol: rodné číslo poplatníka.
Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků, je třeba nahlásit 
fi nančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob, za které je poplatek odváděn, a to 
buď telefonicky na č. 417 810 957, 417 810 827 nebo e-mailem na adresu fi nancni@bilina.cz.

Děti začaly cestovat
Malé děti se jely podívat do Teplic na opičky do Zámecké zahrady. 

Kdo se přihlásil na výlet do Dvora Králové na Safari – vyhrál. Děti, 
i když jim počasí nepřálo, byly statečné a zvídavé. Svezly se vyhlídko-
vým vláčkem, safaribusem a pěšky si prohlédly různé pavilony zvířat. 
Měly tolik zážitků, že některé nemohly vůbec večer usnout a rodičům 
neustále vyprávěly své nové zážitky. 

Ještě je čeká výlet do zooparku v Chomutově, Selského dvora 
v Braňanech, do Šťastné země Tomovy parky u Turnova a do pohád-
kových Průhonic. Školní rok zakončí za účasti rodičů na školní zahradě 
s vystoupením kouzelníka a jeho doprovodným programem. Děti se 
mají na co těšit. Již nyní přemýšlíme, co všechno podnikneme v příštím 
školním roce.  Růžičková E. řed. MŠ

A právě proto, 
že tento festi-

val si v Bí-
lině našel 
m n o h o 
příznivců, 

připravili or-
ganizátoři pro le-

tošní ročník několik skutečných 
hudebních bonbónků. Festival 
zahájí česká formace Booger 
z Mariánských Lázní. Jednou 
z hlavních hvězd bude australský 
blues-rockový kytarista Gwyn 
Ashton, který v současné době 
žije převážně ve Velké Británii. 
Dalším zajímavým hostem bude 
Peter Lipa se speciálním blues 
bandem v čele s instrumenta-
listou roku 2003, foukačkářem 

Erichem Bobošem Procházkou. 
V žádném případě si nenech-

te ujít úžasného Hanse Thee-
sinka nizozemského kytaristu 
a zpěváka, který patří beze-
sporu ke světové špičce. Závěr 
festivalu bude patřit legendární 
české kapele Lady I & the Blues 
birds. Závěrečná afterparty pro-
běhne v hospodě Moskva, kte-
rou skvěle vyplní svou muzikou 
Electric blue.

Pokud zavítáte do areálu se 
svou malou ratolestí, věřte, že 
ani ona se nebude nudit. Před 
zahájením festivalu zahrají čle-
nové divadla Sváťova divadla 
z Litoměřic pohádku O Koblíž-
kovi.

Tomáš Bobrovniczký

Blues má v Bílině řadu příznivců
Letošní již jubilejní 5. ročník mezinárodního festivalu Blu-
es na Kyselce 2009 proběhne tradičně v příjemném prostředí 
Letního amfi teátru v sobotu 11. července. Spolupořadate-
li této v severních Čechách ojedinělé akce je opět Kulturní 
centrum Kaskáda v Bílině a Pure music o.s.. I když loňský 
ročník festivalu nám propršel, milovníci toho pravého blues 
dokázali, že je ani nepřízeň počasí neodradí a cestu za skvě-
lou muzikou si vždy najdou.
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Rada města na své 12. schůzi konané dne 17. 6. 2009 mimo jiné
Uložila:

Tajemníkovi městského úřadu - 
a)  zadat vypracování projektové 
dokumentace osvětlení areálu garáží 
u bývalé pasovky
b) realizovat osvětlení areálu garáží 
u bývalé pasovky včetně osvětlení ko-
munikace ze sídliště Za Chlumem. 

Schválila:
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi městem Bílina a Školním spor-
tovním klubem při ZŠ Lidická ve výši 
8.000 Kč, na spolufi nancování spor-
tovních aktivit
Navýšení rozpočtu odboru školství 
a kultury na akci příměstský tábor, 
ve výši 50.000 Kč, jako spoluúčast 
města na dotaci. 
Poskytnutí fi nanční dotace Asociaci 
nositelů legionářských tradic, o. s., 
ve výši 5.000 Kč na vydávání magazí-
nu Kaleidoskop. 
Poskytnutí fi nanční dotace Občanské-
mu sdružení na Záchranu kostela Sv. 
Prokopa a ostatních kulturních pamá-
tek v Mukově na opravu kostela Sv. 
Prokopa v Mukově ve výši 20.000 Kč 
z rezervy rady města.
Využití nabídky služeb Technologic-
kého parku Chomutov na vytvoření 
studie příležitostí pro využití části 
areálu Zámeckého pivovaru v rámci 
směru Konverze pivovaru Bílina – 
vytvoření technologického parku, dle 
návrhu předloženého Technologickým 
parkem Chomutov, s nákladem do 100 
tis. Kč včetně DPH . 
Záměr výpůjčky nebytových prostor 
v Litoměřické ul. č. 6, o výměře 38,50 
m2, na dobu neurčitou, s podmínkou 
hrazení služeb spojených s činností. 
Ukončení nájemního vztahu s fi rmou 
TRUNN, s. r. o., na nebytové prostory 
v bývalém pivovaru o výměře 404,57 
m2 dohodou, k 30. červnu 2009. Uvol-
něné nebytové prostory budou zveřej-
něny k pronájmu, za cenu dle směrnice 
č. 14 městského úřadu. 

Záměr zřízení dětského hřiště vedle 
MŠ Síbova na Pražském Předměstí II 
s tím, že uložila tajemníkovi MěÚ za-
řadit tuto akci do plánu investic na rok 
2010. 
Záměr realizace části projektu „Dět-
ské hřiště“ v ul. Fišerova dle návrhu 
předloženého odborem ONI a uložila 
tajemníkovi MěÚ pověřit vedoucího 
ONI zajistit potřebnou dokumentaci 
pro vypsání výběrového řízení.   

Souhlasila:
S přijetím daru ZŠ Za Chlumem 
od Severočeských dolů, a. s., ve výši 
500.000 Kč, na vybudování šesti uče-
ben s interaktivním systémem. 

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na zakáz-
ku malého rozsahu dle Směrnice č. 
04/2007 pro akci:
• ZŠ Za Chlumem „Vybavení šesti 
učeben interaktivním systémem“. 
• „Vytvoření komplexního plánu 
bezbariérových tras ve městě Bílina“, 
dle podmínek Vládního plánu národ-
ního rozvojového programu mobility 
pro všechny.
• „Oprava střechy Mírové náměstí č. 
p. 87“.
•  „Oprava živičného povrchu nádvoří 
MŠ v Žižkově údolí, Bílina“ 
• „Oprava chodníku v ulici Litoměřic-
ká, Bílina, před domem č.p. 777-784“
Zadat veřejnou zakázku malého rozsa-
hu na akci:
• „Nákup mobilní služebny Hymer 
E510“ pro Městskou policii Bílina, 
dle směrnice č. 04/2007 čl. VIII odst. 
5, fi rmě BERENDSEN AUTOMO-
BILHANDELSGESELLSCHAFT 
MBH, Norderstedt, Bundesrepublik 
Deutschland, jako specializovanou 
zakázku. 
• „Zimní stadion Bílina – rekonstruk-
ce strojovny chlazení“ dle směrnice č. 
04/2007 čl. VIII odst. 5, fi rmě KAVER 
– CHLAZENÍ, s. r. o., Praha, jako spe-
cializovanou zakázku. 

Projednala:
Zápis z jednání komise pro životní 
prostředí, dopravu a bezpečnost ze dne 
8. 6. 2009 a uložila tajemníkovi MěÚ 
pověřit vedoucího odboru investic 
a) zařadit do plánu oprav rekonstruk-
ci autobusové zastávky v ul. Bílinská 
u kulatých garáží.
b) zařadit přednostně do plánu oprav 
rekonstrukci chodníku v ul. Litoměřic-
ká na pravé straně směrem do města 
od křižovatky ul. Zadní k Pivovarské-
mu náměstí. 

Zřídila:
Komisi pro rekonstrukci pivovaru 
a kasáren. 

Odvolala:
Pana Vlastimila Abrechta z funkce 
člena lázeňské komise. 

Jmenovala:
Pana Martina Lišku a pana Michala 
Mleje členy správní rady obecně pro-
spěšné společnosti Muzeum Bílina.
Ing. Richarda Hazdru a MUDr. Josefa 
Chudáčka členy lázeňské komise. 
Paní Marcelu Janíčkovou (KSČM), 
členkou komise pro školství, kulturu 
a sport. 
Bc. Moniku Pánovovou do funkce ma-
nažera prevence kriminality za město 
Bílina. 
Ing. Jindřicha Brunclíka – předsedou 
komise pro rekonstrukci pivovaru 
a kasáren, a pana Pavla Košťála, paní 
Alenu Simčákovou, pana Břetislava 
Ondráka, Ing. arch. Vladimíra Vol-
mana, členy komise pro rekonstrukci 
pivovaru a kasáren s tím, že komise 
bude doplněna o další zástupce politic-
kých seskupení a stran. Tajemníkem 
komise jmenuje pana Jána Boháče. 

Projednala a doporučuje
ZM zrušit:

Obecně prospěšnou společnost Muze-
um Bílina.

Projednala a doporučuje
ZM vzít na vědomí:

Informaci ředitele Hornické nemoc-

nice s poliklinikou, s. r. o., o ukončení 
provozu dětské lékařské pohotovostní 
služby v Bílině, od 1. 7. 2009. 
Informaci odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví o zahájení výkonu ve-
řejné služby od 1. 6.2009. 

Vzala na vědomí:
Splnění usnesení, kterým bylo:
• tajemníkovi MěÚ uloženo pověřit 
vedoucího ONI předložením návr-
hu koncepce na opravy komunikací, 
s tím, že do materiálu bude zapracová-
na i bezbariérovost. 
• tajemníkovi MěÚ uloženo zpracovat 
návrh na umístění fotovoltaické elekt-
rárny na ZŠ Za Chlumem a ZŠ Aléská, 
za přispění dotace. 
• starostovi města uloženo realizovat 
záměr výstavby nového dětského hřiš-
tě v areálu bývalých zahrádek v Lip-
tické ulici. 
• starostovi města uloženo jednat 
s majitelem nové vlečky v Důlní ulici 
o obnovení přechodu pro chodce s tím, 
že RM bude informována po obdržení 
odpovědi od drážního úřadu. 
• ředitelce Městských technických slu-
žeb Bílina uloženo zprovoznit osvět-
lení od přechodu přes vlečku v Důlní 
ulici k podchodu do nádraží ČD. 
• Informaci vedoucího ONI týkající se 
osvětlení areálu garáží u bývalé pasov-
ky a uložila tajemníkovi MěÚ vyvolat 
jednání mezi vedením města Bílina 
a odpovědnými zástupci ČEZu.  
• záměr účasti sdružení drobných 
a středních podnikatelů Saska (SaxTe-
Ko) na projektu revitalizace lázeňské-
ho areálu Lázní Kyselka.

 

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)

Své poslední dny v mateřské 
školce nyní prožívají děti, kte-
ré již v září půjdou do školy. 

Právě pro ně uspořádali jejich 
vychovatelky takzvané posled-
ní zvonění, kdy třída v mas-

kách a s různými hudebními 
nástroji procházela městem, 
do kasičky sbírali drobné min-
ce a do kapsiček třeba bonbo-
ny. Po procházce se dvaadva-
cet dětí vrátilo zpět do školky, 
kde si rozdělaly oheň a opekly 
vuřty. To pravé dobrodružství 
je ale teprve čekalo, celou ná-
sledující noc trávily ve školce 
bez maminek. Všichni budou-
cí školáci to ale na jednič-
ku zvládli, nyní se rozjedou 
na prázdniny a v září již used-
nou do školních lavic. 

Pavlína Nevrlá

Děti se loučily s mateřinkou BLAHOPŘEJEME
V úterý dne 30. 6. oslaví

své 37. narozeniny

ROMAN
KÜHNEL

z Bíliny. 

Chtěla bych touto cestou popřát 
milovanému manželovi mnoho 
úspěchů jak v soukromém, tak 
v pracovním životě a hlavně 
hodně zdraví do dalších let

přeje s láskou manželka Lenka, 
syn Roman, všichni příbuzní, 

přátelé a kamarádi.
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Šipkařské Torzo bude bojovat v extralize

Atleti vybojovali sedm titulů

V těchto dnech si členové tý-
mu užívají dnů bez soutěží, po-
dávají přihlášky a hlavně trénují, 
na podzim jim totiž začne sezó-
na ve vysoké soutěži mezi špič-
kovými týmy z celé republiky. 
A v jejich konkurenci se budou 
snažit obstát. 

Při turnaji se tradičně soutěží 
ve hře 501 a Cricket. „Pětsetjed-
ničku“ většina rekreačních šip-
kaři dobře zná. Z výchozí sumy 
501 se odečítá hozený počet až 

k závěrečné nule. Cricket je o ně-
co složitější, zde hráči musí házet 
na některé z předem určených 
číslic.

Hráče bílinského Torza Roma-
na Michala, Davida Pospíšila, 
Josefa Brudnu, Bartoloměje Ma-
kulu a Pavlu Šauerovou vede ka-
pitán Antonín Vrcula. Snad kaž-
dý Bíliňák, který si někdy zahraje 
šipky, bude v další sezóně extra-
ligovému družstvu držet palce. 

Pavlína Nevrlá

V neděli 14. června 2009 
se na Atletickém stadionu 
v Bílině konal Přebor Ústec-
kého kraje mužů a žen. Atle-
tický klub Bílina vybojoval 
v domácím prostředí 7 titulů 
přeborníka Ústeckého kraje 
na dráze pro rok 2009. Vý-
borným osobním rekordem 
v běhu na 400 metrů se blýskl 
Tomáš Johanna. Čas 50,89 je 
ukazatelem skvělé formy před 
mistrovstvím České repub-
liky juniorů, které se usku-
teční v Ostravě ve dnech 20. 
– 21. června. Osobní rekord 
si v kladivu vylepšil Miroslav 
Eibl. Slunečné počasí vyho-
vovalo i lovosickému Janu 
Sommerschuhovi, který závo-
dy ozdobil splněným limitem 
na Mistrovství Evropy juniorů 
ve skoku do výšky. 

Medailová umístění bílin-
ských závodníků:

1. místa: Tomáš Johanna – 
400 m – 50.89, Květa Pecková 
– 800 m – 2.18.92, Jan Bajbora 
– 800 m – 1:57.24, Martin Sý-
kora – trojskok – 14.27, Kate-
řina Žofková – oštěp a koule – 
43.65 a 11.13, Michal Sekerák 
– oštěp – 48.19

2. místa: Kateřina Lindová 
– 100 m př. a trojskok – 18.61 
a 9.96, Petr Živnůstka – tyč – 
3.40, Kateřina Žofková – disk 
– 40.48, Alexandra Adlerová – 
oštěp – 32.28

3. místa: Jan Benner – 100 m 
– 11.81, Jan Bajbora – 400 m 
– 51.29, Adéla Kapferová – 
800 m – 3:00.91, Vlastimil Fí-
la – trojskok – 12.86, Miroslav 
Eibl – kladivo – 45.49, Anna 
Svobodová – oštěp – 26.72

Kateřina Žofková

Dnes již s úsměvem vzpomínají na těžké začátky ve 3. lize šipkaři 
z bílinského Torza. Díky stále lepším výsledků se probojovávali v sou-
těžích výš a výš a další sezónu již začnou jako extraligový tým. 

Foto: Jan Bajbora a Tomáš Johanna

Luděk Svoboda a Mercela Dokulilová
z Bíliny zazářili na územním kole

rybářské soutěže Zlatá udice 2009
V letošním roce připadlo pořádání územního kola rybářské soutěže 
Zlatá udice na město Frýdlant. Jedná se o setkání mladých rybářů 
z celého Ústeckého kraje, kteří přijeli mezi sebou soupeřit v rybář-
ských znalostech, v lovu ryb udicí a v rybolovné technice.

Náš region zastupovali závodníci MO ČRS Bílina, kteří již řadu let 
tuto soutěž vyhrávají.

Družstvo bylo složeno z Denisy Králové, Luďka Svobody, Jana Sa-
dílka, Jana Lepšíka, Karla Dvořáka a Marcelky Dokulilové.

Denisa Králová opět potvrdila svou již několikaletou nadvládu a opět 
ukázala, že i v chlapecké kategorii je bez konkurence. Děti potvrdili 
svými výkony, že v rámci Ústeckého kraje jsou nejlepšími závodníky 
svých kategorií. Dalším nováčkem, který příjemně překvapil byl Luděk 
Svoboda, který svými výsledky tvoří základní kameny družstva Bíliny.    

V soutěži družstev se i v letošním roce, tak jak tomu bylo v předcho-
zích letech  se nekonalo žádné překvapení, družstvo MO ČRS Bílina 
zvítězilo a postoupilo na Národní kolo, které se bude konat  19. – 21. 6. 
2009 v Plzni. Ivan Bílý
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Úderem deváté hodiny zahájili 
rozhodčí pánové Mráz, Šimon 
a Stolař na třech kurtech boje 
ve skupinách, o jejichž složení 
usilovala družstva ve třech celo-
denních turnajích základní sku-
piny BVL 2009. Největší pozor-
nost byla pochopitelně soustře-
děna na centrkurt, kde se v sou-
těži Play-off bojovalo o první 4 
místa konečného pořadí.

V prvním semifi nále na sebe 
narazilo vítězné družstvo zá-
kladní skupiny DETO a čtvrtí 
v pořadí DOLY. DETO splnilo 
roli favorita a bez ztráty setu 
postoupilo do pozdějšího fi nále. 
O druhé místo ve fi nále se utka-
la družstva na druhém a třetím 
místě základní skupiny. Byla to 

družstva BOMBARĎÁCI (popr-
vé se v BVL objevili ve 3. roč-
níku pod názvem DUCHCOV 
v roce 1998 a hrají téměř stále 
ve stejném složení, ale téměř 
vždy pod jiným názvem).

Dalším semifi nalistou bylo 
družstvo SOKOL, které je zaklá-
dajícím družstvem BVL od roku 
1996. Toto utkání přineslo již 
lepší podívanou. Soupeři byli 
vyrovnaní a dovedli svůj zápas 
až do třetího rozhodujícího setu. 
Ten ve svůj prospěch rozhodli 
BOMBARĎÁCI nejtěsnějším 
bodovým rozdílem 15:13. Zku-
šenost z tohoto tie-breaku se 
Bombarďákům hodila i v závě-
rečném fi nálovém boji. V něm 
se Bombarďáci střetli s dosud 

Volejbalisté ukončili v uplynulém víkendu 14. ročník své Bílin-
ské volejbalové ligy. Nádherné počasí, perfektně připravený areál 
Tyršovy zahrady a 11 družstev natěšených na nastávající rozho-
dující boje o konečné umístění v celoroční soutěži, to vše vytvořilo 
předpoklady pro dobrý volejbal.

FAVORIT VE VOLEJBALU PROHRÁL

suverénním DETEM. Utkání, 
v němž bylo DETO vysokým 
favoritem, začalo až příliš snad-
ným vítězstvím „Zeťáků“ v prv-
ním setu propastným rozdílem 
míčů 25:10. Ztráta koncentrace 
a změny vítězné sestavy na stra-
ně DETA a výrazně zlepšený 
výkon zkušených Bombarďáků, 
podepřený velkou bojovností 
a zodpovědností, dovedl fi nálové 
utkání do rozhodujícího tie-bre-
aku. Ten v závěru vyvrcholil vel-
kým bojem o každý bod. Mečbol 
nejen tohoto utkání, ale i celého 
14. ročníku BVL zařídil smečař 

Bombarďáků Zdeněk Matoušek 
rozhodujícím 15. bodem. 

Finálové utkání stanovilo ko-
nečné pořadí BVL 2009: 1. 
Bombarďáci, 2. DETO, 3. Doly, 
4. Sokol.

Vítězové hráli v sestavě: kapi-
tánka Ivana Zilcherová, Oldřich 
Turek, František Kohos, Petr 
Ujfaluši, Gabriela Brůhová, Ros-
tislav Zilcher, Zdeněk Matoušek 
a Nina Maršálková. K hodnoce-
ní celého ročníku BVL se ještě 
vrátíme.

Jaromír Jirásek,
vedoucí soutěže

FAVORIT VE VOLEJBALU PROHRÁL

Desetkrát zmenšené modely opravdových vozů se sešly na motokroso-
vé dráze v Bílině, aby změřily svou zručnost při jízdě. Pátý ročník Rallye 
Show Bílina přivítal letos 23 účastníků, kteří museli v co nejkratším čase 
projet určenou trasu plnou zatáček, stoupání, klesání i nebezpečných ná-
klonů. 

Soutěž byla věkově neomezená a nejlépe se v ní vedlo Martinovi Kne-
splovi, který obsadil první místo. Na druhém skončil David Mišalko 
a trojici nejlepších uzavřel Aleš Čejchan. Bílinským závodníkům se tak 
dobře nevedlo – Petr Tušinský skončil dvanáctý, Michal Koželuh čtrnác-
tý, Láďa Koželuh sedmnáctý a Luděk Koželuh na dvaadvacátém místě. 

Nejlépe hodnoceným týmem se stal RC Rally Racing Team, druhý pak 
Patriot Team a třetí RC Club Čistá. Pavlína Nevrlá

Bílinským se nevedlo,
turnaj se však povedl

Denisa Králová z Bíliny pojede
na Mistrovství světa ve Švýcarsku

Na světové závo-
dy byla nominována 
na základě výsledků 
z českého poháru, 
který se skládal ze tří 
závodů – ústeckého, 
slezského a jihočes-
kého poháru. Svým 
postupem v silné 
domácí konkurenci juniorek, 
které ač žákyně bravurně pora-
zila, opět navazuje na úspěchy 
dalších závodníků rybolovné 

techniky v Bílině. Při-
pomeňme si například 
velké úspěchy její 
sestry Dany Králové, 
která Českou repub-
liku reprezentovala 
v loňském roce.

Mistrovství světa 
se bude konat 2. – 6. 

7. 2009 ve švýcarském Filzba-
chu a Denisa jím završí letošní 
úspěšnou sezónu. Popřejme jí 
tedy hodně zdaru. Ivan Bílý

Mladá závodnice Denisa Králová z bílinského družstva rybolov-
né techniky bude reprezentovat Českou republiku na mistrov-
ství světa ve Švýcarsku.


