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● Na slovíčko s panem starostou ● Plakát Dne horníků ● Oprava varhan bude dražší ● V Bílině bude pracoviště 
Úřadu práce ● Pozvánka na Babí léto na Kyselce ● Volejbalisty čekají finálové boje ●

Prázdniny utekly jako voda a zase hurá do školy
Dvouměsíční volno školákům končí a je čas 
opět usednou do školních lavic. Pro žáky 
a studenty se dveře škol otevírají v pondělí 3. 
září. Učitelé, kteří snad načerpali nové síly, 
musejí do školy většinou týden předem, aby 
si vše na nový školní rok připravili. Do bí-
linských škol nastoupí také několik desítek 
nových žáků – prvňáčků. Každoročně chodí 
prvňáčky v jedné ze škol vítat starosta města 

Josef Horáček. A chystá se samozřejmě i le-
tos. Hodně školních úspěchů, zážitků a pěk-
né známky však nepřeje pan starosta jen pr-
ňákům, ale všem žákům a studentům, kteří 
první zářijové pondělí vstoupí do dalšího 
školního roku.

A kdy budou další prázdniny? 
Harmonogram školního roku 2012/2013 

najdete na straně 9

Hlavním závodem byl běh na 800m, 
který je každoročně velkým láka-
dlem. Pravidelně se zde scházejí at-
letické špičky.
Domácí barvy hájil Adam Kouba, 
který se letos představuje ve skvě-
lé formě a je velkou oporou míst-
ního klubu v 1. atletické lize. 
Po dramatickém souboji nakonec 
skončil druhý časem 1:53.56. 
První doběhl Jan Murín (1:52.33) 
z TJ Sokol České Budějovice. 
Mezi ženami zvítězila v běhu 
na 800m Dana Šatrová ( 2:12.16) 
startující za Univerzitní sportovní 
klub Praha. Druhé místo obsadila 
Martina Uvizlová (2:12.55) z TJ 
Sokol Kolín-atletika.
Skvělé výkony byly také vidět 
v běhu na 200m. Odchovanec La-
dislav Křížek, bývalý reprezentant 
a letošní opora AK Bílina předvá-
dí tuto sezonu vyrovnané výkony. 
Časem 22.15 za sebou nechal již 
o dost mladší soupeře. Nestači-
li jak Pavel Benda (22.32) z AK 
Most, tak ani slovenský běžec Ju-
raj Mokráš s lovosickým Pavlem 

Krůtou (oba shodně 22.67). 
Dvoustovku žen ovládla Šár-
ka Buranská (26.87) startující 
za Spartak Praha 4.
Jubilejní 40. ročník Bílinské půlky 
podpořilo nádherné počasí, pose-
zení s občerstvením přímo na sta-

Bílinská půlka za podpory generálního partnera

Skupiny ČEZ

dionu a hlavně skvělá nálada všech 
zúčastněných. Doufejme, že i pří-
ští ročník Bílinské půlky budeme 

svědky dalších kvalitních výkonů 
domácích i hostujících závodníků.

Mgr. František Podroužek

Již tradiční atletický meeting Bílinská půlka se za podpory fi-
nanční  Skupiny ČEZ konal v sobotu 18.8. 2012. Jubilejní 40. 
ročník pořádaný Atletickým klubem Bílina si nenechaly ujít 
známé tváře z atletických kuloárů. Sešli se zde jak současní ak-
tivní atleti domácího klubu, tak i bývalí odchovanci či repre-
zentanti.  Podívat se na atletiku a předat ceny přišel  starosta 
města Bílina Josef Horáček  a nechyběl ani čestný občan Bíliny 
Ing. Čestmír Duda, který položil základní kámen tohoto mee-
tingu. I v po olympijském období si nezaujatý fanoušek atletiky 
zajisté přišel na své.

VÝSLEDKY BÍLINSKÝCH ZÁVODNÍKŮ:
           200 m:    1. Ladislav Křížek – 22.15

12. František Podroužek
18. Jaroslav Fojtík
  8. Andrea Hinkeová

           800 m:    2. Adam Kouba – 1:53.56
10. Filip Hradil

 Skok vysoký:    2. Lucie Odvárková – 1.55
  6. Veronika Sýkorová

        Trojskok:    5. Petr Šroubek – 11.92
Hod oštěpem:    2. Nikola Prochová – 27.48

Adam Kouba

Osmisetmetrovou trať zaběhl Adam s druhým nejlepším časem.
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V listopadu loňského roku jsem si zlomila obě ramena a po dobu 7 měsíců jsem ležela na rehabilitačním oddělení bílinské polikliniky. 
Byla jsem jako bez rukou a sestřičky se o mě staraly opravdu vzorně, stejně tak vstřícně a vlídně přistupovaly ke všem pacientům.
Chtěla bych jim za to moc poděkovat, jmenovitě sestřičkám Ludmilce, Zorince, Irence, Simonce, Ince, Moničce, Drahušce, Marušce, 
Romance, Ivetce a rehabilitačním sestřičkám Haničce, Helence, Slávince a zvlášť Marušce Pokorné děkuji za moc hezký přístup.
Chtěla bych poděkovat za hezký přístup i hodné a milé paní doktorce Jarmile Peckové a hlavní sestřičce Jitce Bubeníčkové.
Přeji všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v životě. Hana Čížková, 72 let, Mirošovice 

Poděkování za skvělou péči na bílinské poliklinice

Na slovíčko s panem starostou

Domem s podloubím, kde sídlí knihkupectví, vše začalo. Oprav podle 
původních starých technologií a s pomocí vápenných omítek se 
dočkaly i další domy na náměstí.

Sportovci mohou nyní bezpečně a pohodlně přecházet řeku Bílinu díky nové lávce. Na novou konstrukci se přišel podívat starosta města 
Josef Horáček v doprovodu vedoucího odboru nemovitostí a investic Ing. Jaroslava Bureše. Foto: Kateřina Žofková

Pana starosty jsem se zeptala na to, co se podle něj v posledních mě-
sících v Bílině povedlo a naopak co město stále více či méně trápí.

Zhodnoťte poslední měsíce 
v Bílině z hlediska investic. Co 
se povedlo?
Jednou z posledních akcí, za kte-
rou jsem nesmírně rád, je lávka 
přes řeku Bílinu k fotbalové umělé 
trávě. V blízkosti je komunikace, 
kde ale očividně chybí přechod. 
Probíhají proto jednání s Gene-
rálním ředitelstvím silnic a dálnic 
a věřím, že vše dobře dopadne 
a brzy se sportovci i ostatní chodci 
dočkají. Mám také radost z toho, 
že po několika měsících prací 
na horkovodu a dočasných vy-
správek se komunikace ve městě 

opět vracejí do té hezké podoby. 
Potěšilo mě zjištění, že se zřídlům, 
respektive stáčírně minerální vody 
podařilo dosáhnout na nemalou 
dotaci, díky které bude opravena 
část lázeňského areálu, byť v sou-
kromém vlastnictví. Jako velké 
pozitivum vnímám i opravy budov 
na Mírovém náměstí, které je díky 
tomu zase o něco krásnější. Aby-
chom nezapomínali na nejmen-
ší, vyslyšeli jsme prosby občanů 
z Pražského předměstí a za pod-
pory Skupiny ČEZ a SD Chomu-
tov nechali vybudovat v sídlišti 

dětský koutek. Velkou radost měli 
také volejbalisté a ostatní sportov-
ci, kteří využívají areál v Tyršově 
zahradě, když se po letech dočkali 
modernizace zázemí - šaten a klu-
bovny. V případě získání dotací 
se dvě školky, technické služby 
a budova polikliniky dočkají za-
teplení. Dotační peníze podpoří 
také vybudování Integrovaného 
centra na Teplickém předměstí 
a podařilo se získat peníze na 2. 
etapu regenerace sídliště Za Chlu-
mem. Ta se nyní zahajuje. Pokra-
čujeme v rekonstrukci polikliniky, 
připravují se nové prostory pro 

rentgen, modernizujeme lůžkovou 
část a změn doznají i prostory pro 
lékárnu. Občany jistě také zajímá, 
kde se dělají nové chodníky. Ne-
dávno byl vybudován poměrně 
velký úsek na Teplickém předměs-
tí, chodníky děláme i v Důlní ulici, 
kde navíc bude vyměněno i veřej-
né osvětlení. A jistě bych si vzpo-
mněl i na další a další kroky vpřed. 
Za každý, velký i malý, jsem moc 
rád.

Co Bílinu a jejího starostu trápí?
Starosti mi samozřejmě dělají po-

řád lázně a pivovar. V současnosti 
jednáme s dalším potenciálním 
zájemcem o lázně a oslovila nás 
i firma s vizí obnovy pivovaru. 
Vše je ale v začátcích. Trápí mě 
i kasárny, na jejich demolici není 
dotace a budova nemá využití. 
Nepříjemnou zprávou jak pro 
mne, ale především pro zaměst-
nance bylo uzavření provozovny 
společnosti SEBA. Lidé přišli 
o práci, což opět přispěje k ná-
růstu již tak vysoké nezaměstna-
nosti. Máme ve městě také pár 
chátrajících budov, které se nám 
tu nelíbí. Patří mezi ně kotelna 

na Teplickém předměstí, žlutý 
dům na Žižkově náměstí, Lon-
don, budova s prodejnou nábytku 
Paul nebo objekt Dagmar. U sou-
kromých objektů se snažíme jed-
nat s majiteli a neuspokojivou 
situaci řešit. Aktuální je v sou-
časnosti také svah na Masaryko-
vě výšině. Pozemek dole je náš, 
nahoře soukromý a je třeba udělat 
zabezpečovací stěnu. A takto by 
mě napadlo ještě plno větších či 
menších starostí. Podobně jsou 
na tom ale i jiná města. Problémy 
se snažíme řešit, i když postupně 
podle finančních možností.
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V Bílině bude pracoviště Úřadu práce, lidem odpadne dojíždění
O tom, že by v Bílině mohl být úřad práce, se mluví již dlouho. Veřejnost by jej zde rozhodně uvítala. Přání se teď stane skuteč-
ností a v Bílině opravdu v následujících několika týdnech dojde ke zřízení pracoviště úřadu práce, momentálně probíhají potřebná 
jednání s městem Bílina. Více upřesnila v odpovědích na moje otázky Ing. Martina Bečvářová, ředitelka Úřadu práce v Teplicích. 

1. Jaké jsou důvody pro zřízení pracoviště 
ÚP v Bílině? (určitě vyzdvihneme 
především výhody pro občany
Hlavním důvodem pro převedení agendy za-
městnanosti a státní sociální podpory do Bí-
liny je zlepšení dostupnosti poskytovaných 
služeb úřadem práce. Bílina je rozšířený 
obecní úřad pověřený 3. stupně. S tímto sta-
tutem je opravdu vhodné výše uvedené agen-
dy zde zavést.

2. Kde bude ÚP, pracoviště Bílina, sídlit? 
S velkou pravděpodobností bude úřad 
umístěn v budově Města Bílina, Žižkovo 
náměstí čp. 58.

3. Co vše budou moci občané na ÚP 
v Bílině vyřídit?
V Bílině bude zřízena kompletní agenda nepo-
jistných dávek - stávající hmotná nouze a dáv-
ky pro zdravotně postižené budou doplněny 
o dávky státní sociální podpory, dále agenda za-
městnanosti - evidence uchazečů včetně zpro-
středkování. V Teplicích zůstane pouze agendy 
aktivní politiky zaměstnanosti a insolvence.

4. Nahradí tedy bílinské pracoviště plně ÚP 
v Teplicích, že lidé již nebudou muset dojíždět? 
Naprostá většina občanů skutečně nebude 
muset dojíždět. Pouze právnické osoby, 
či jiné subjekty, které budou chtít využít 

nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 

5. Od kdy budou moct občané ÚP v Bílině 
využívat? 
Rozšíření těchto agend je plánováno na listo-
pad až prosinec 2012.

6. Jakým způsobem je (bude) zajištěna 
informovanost lidí (v evidenci i případných 
budoucích uchazečů)? 
Po upřesnění termínu informaci zveřejníme 
na internetových stránkách našeho úřadu, 
na nástěnkách a budeme ji předávat i při úst-
ních jednáních. Dále bude zprostředkována 
regionálním tiskům. Jana Šimková

Podpořte Linku duševní tísně, přijďte do divadla v Mostě

Oprava varhan v Bílině bude dražší

VzpomínkaVzpomínka
Chtěla bych tímto poděkovat přátelům 
a kamarádům za uctění památky pana

Leopolda KROFTY, 

který nás navždy opustil 23. 7. 2012.
Děkuje sestra Květa

Dne 12. 9. tomu bylo 5 let, co nás navždy 
opustil náš milovaný tatínek, dědeček a bratr, 

pan  František MOFLÁR. 

S láskou a úctou vzpomínají syn Marek, vnuk 
Martin, bratr a sestry. Nikdy nezapomeneme

Dne 15. září 2012 proběhne v Městském di-
vadle v Mostě benefiční představení, jehož 
výtěžek půjde na záchranu Linky duševní 
tísně. V současné době probíhá intenzivní 

jednání s účastníky benefice i s firmami, 
které působí v Ústeckém regionu a které by 
svou podporou pomohly zachovat službu te-
lefonní krizové intervence.

Přijďte podpořit Linku duševní tísně. Návště-
vou divadelního představení podpoříte dobrou 
věc. Vstupenky v hodnotě 150 Kč můžete za-
koupit v pokladně mosteckého divadla.

„Byl bych rád, aby se už letos varhany v kostela sv. Petra a Pavla Bílině rozezněly,“ to říkal v polovině července 
bílinský farář Marcin Saj. To ale sám netušil, že závada několik let nefunkčních varhan bude podstatně závažnější.

V současné době je jisté jedno. Po-
kud se seženou finanční prostředky 
okolo půl milionu korun, rozezní 
opravené varhany bílinský kostel 
nejdříve v závěru roku 2013.  I pro-
to v srpnu do Bíliny zavítal diecézní 
organolog litoměřického biskupství 
Radek Rejšek. „Stav varhan v Bílině 
v žádném případě není uspokojivý. 
Když se ale na ně podíváme, musím 
být každému jasné, že se z nich dá 
udělat výborný a výjimečný nástroj. 
Materiál je velice kvalitní, vždyť je 
to práce pražského varhanáře Jindři-
cha Šifnera z přelomu 19. a 20. sto-
letí ,“ říká Rejšek.
Ten jedním dechem dodává, že je 
nezbytná nákladnější investice. „In-
vestice musí mířit do obslužného 
systému varhan, který po prohlídce 
je definitivně rozbitý a nefunkční,“ 

sděluje Rejšek. 
     Ten společně s bílinským farářem 
Marcine Sajem nyní řeší, jaká bude 
budoucnost varhan v kostele sv. Pet-
ra a Pavla v Bílině.
„Je otázkou, zda obslužný systém 
budeme obnovovat  a nebo to vše 
předěláme na elektromagnetický 
systém. Zde se jedná o to, že místo 
vzduchu jsou ventily píšťal oteví-
rány elektromagnety,“ vysvětluje  
diecézní organolog litoměřického 
biskupství Radek Rejšek. 
     Elektromagnetický systém má 
podle odborníků řadu výhod. V Bí-
lině navíc podle Rejška museli být 
problémy s varhany od samotného 
počátku. Změnou na elektromagne-
ty by se zamezilo dalším závadám 
a potížím. „Po rozsáhlé prohlídce 
varhan je zřejmé, že varhany se sna-

žilo zřejmě spousta lidí dát do po-
řádku, ale bylo to pouhé záplatování 
a hlavní problém se nikdy nepodaři-
lo vyřešit,“ tvrdí Rejšek. Podle jeho 
slov se rozsáhlá investice do elektro-
magnetů zcela jistě vyplatí a bude 
účinnější nežli jiná forma opravy. 
     Nejdůležitější odpověď na otáz-
ku kolik bude oprava varhan stát se 
nyní očekává z úst opraváře varhan.  
„Pokud by se musela nechat zacho-
vat původní dispozice, tak ten rozpo-
čet nebude až tak velký, jak se před-
pokládá. Původní cena opravy měla 
být do částky 200 tisíc korun, ale 
nyní se pohybuje okolo půl milionu. 
Nyní musím zjistit jak nejvýhodněji 
sehnat elektromagnety, které vrátí 
bílinským varhanům život,“ sděluje 
varhanář František Kutálek. 
     Bílinský farář Marcin Saj z no-

vých zpráv není nadšený, ale i přes 
zjištěné závady a nutnosti opravy 
věří, že se varhany podaří opravit. 
"Nejsou to dobré zprávy, ale dobrou 
zprávou je to, že jsem se zde všichni 
sešli a rozluštili jsme to, co se bude 
s našim uměleckým dílem dít nadá-
le. Jsem rád, že zde zaznělo i to, že 
i přesto, že varhany přes dvacet let 
nefungují, tak snad v roce 2013 za-
zní první tóny, říká Marcin Saj.
 Karel Schön
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Základní umělecká škola Gustava Waltera na prahu nového školního roku

Zastupitelstvo 
Bíliny
zasedne 6. září
Bílinská veřejnost má mož-
nost pravidelně navštěvovat 
zasedání zastupitelstva města 
a sledovat tak důležité dění 
a rozhodování. Zářijové za-
sedání proběhne 6. září od 15 
hodin. Program s body, které 
budou zastupitelé projedná-
vat, se v nejbližších dnech 
objeví na www.bilina.cz nebo 
ve vývěsní tabuli v budově 
úřadu vedle sekretariátu.

Podnapilý cyklista 
vjel strážníkům přímo do náručí 

Ilustrační foto Městská policie Bílina

Patrně tma a množství vypité-
ho alkoholu jsou příčiny, kvůli 
kterým si cyklista nevšiml, že 
jede vstříc hlídce strážníků bí-
linské městské policie. Stráž-
níci si prostě nemohli nevšim-
nout kličkujícího neosvětlené-
ho jízdního kola.  

V noci na pátek 24. srpna hlídka 
strážníků zaregistrovala neosvět-
lené jízdní kolo, jehož řidič oči-
vidně přebral. Cyklista uváděl, že 
měl jen několik málo piv. Hodno-
ta, která mu byla naměřena, svěd-
čí o poněkud větším množství. 
Dechová orientační zkouška dete-
kovala 2,08 promile, což odpovídá 
zhruba deseti vypitým desetistupňo-
vým pivům. Podnapilý cyklista ne-
jen že ohrozil sám sebe, ale protože 
hodlal v tomto stavu a na neosvět-
leném kole dojet do šest kilometrů 
vzdálené obce, riziko, že v tomto 
stavu způsobí dopravní nehodu, 

bylo skutečně neakceptovatelné. 
Statistiky uvádějí, že při hladině 
alkoholu nad 1,5 promile, se riziko 
nehody zvyšuje téměř 130krát. 
Jak uvedl velitel hlídky strážníků 
MP Bílina, který na místě přestupek 
řešil, bude tento konkrétní případ 
projednávat správní orgán bílinské-
ho odboru dopravy, kdy cyklistovi 
za přestupek hrozí uložení sankce 

od 25 tisíc do 50 tisíc korun. 
Cyklista přesto může být rád, že 
jej strážníci zastavili včas a že ne-
dopadl mnohem hůře. Pokud by 
totiž v podnapilém stavu ohrozil 
život či zdraví osob, nebo způ-
sobil značnou škodu na majetku, 
mohl by se tím dopustit trestného 
činu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky. František Krejčí

Školní rok 2012/2013 přináší 
zásadní změnu ve výuce prv-
ních ročníků přípravného 
a základního studia i studia 
pro dospělé. Žáci prvních 
ročníků budou vzděláváni 
podle Školního vzdělávací-
ho programu, dokumentu, 
na jehož vytvoření spolu-
pracoval pedagogický sbor 
celý předešlý rok. Vznikl 
tak závazný dokument, kte-
rý vymezuje výuku v naší 
škole dle potřeb a možností 
žáků i školy, ovšem v sou-
ladu s požadavky nastave-
nými rámcovými programy 
na státní úrovni. Zjednodu-
šeně by se dalo říct, že jsme 
se snažili "ušít" plány a os-
novy výuky na "míru" žá-
kům i škole. 

Nejpatrnější změny zřejmě po-
znají žáci základního studia 
hudebního oboru. K povinným 
předmětům - hře na nástroj 
(zpěvu) a hudební nauce přibu-
de ještě sborový zpěv. Žák tak 
bude mít týdně čtyři vyučova-
cí hodiny namísto dosavadních 
dvou. Musím však zdůraznit, 
že účast při výuce sborového 
zpěvu je skutečně v prvních 
dvou ročnících povinná a ne-
lze na základě žádosti rodičů 

žáka uvolnit. Nový předmět 
nazvaný Interpretační seminář 
čeká na žáky prvních ročníků 
druhého stupně. Půjde o teore-
ticko praktický předmět, který 
bude dále prohlubovat znalosti 
získané v hudební nauce i hře 
na nástroj, přičemž větší podíl 
bude mít část praktická. Tolik 
drobný náhled do dokumentu.

A jak je využita kapacita školy 
a kolik zbývá volných míst? Při-
jmout můžeme ještě žáky do ta-
nečního oboru, především do pří-
pravky určené pro děti od pěti 
let. V hudebním oboru pak zbývá 
několik místeček u dechových ná-
strojů.
Na prahu nového školního roku 
2012/2013 přeji všem našim stá-

vajícím i novým žákům hodně 
úspěchů při studiu. A úspěšný 
školní rok přeji samozřejmě žá-
kům všech bílinských škol i jejich 
učitelům. Žákům přeji, aby rychle 
uběhl a učitelům i rodičům přeji, 
abychom školním rokem prošli 
v klidu a vzájemném pochopení 
a toleranci.
 Bc. Jiří Kopa, ředitel školy
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Příměstské tábory v DDM mají úspěch!

„Příjemné sprchování“
i během prázdnin je v MŠ Švabinského příjemně…

Každoročně při plánování letních táborů upravujeme nabíd-
ku podle zájmu rodičů a dětí. Tu letošní jsme rozšířili o pobyt 
u moře a další termíny příměstských táborů. Novinkou byl 
Mini kemp s angličtinou hned v prvních dnech července. Srp-
nová nabídka byla hned na tři termíny. Ten první byl určen 
předškolákům, dva další – pro děti školního věku -  jsou po-
řádány v rámci programu prevence kriminality našeho města. 
Díky tomu, byla výrazně snížena cena pobytu.

Program příměstských táborů 
se od těch klasických pobyto-
vých liší jen málo. Chybí jen 
noční hlídky a večerní stezka 
odvahy. I zde je zajištěné stra-
vování: dvě svačiny, oběd a pit-
ný režim.  Děti ráno přicházejí-
mezi šestou až osmou hodinou. 
V té době je připravena nabídka 
stolních her, pastelky, čtvrtky. 
Od osmé hodiny začíná společ-
ná činnost. Sportují na zahradě 
i v tělocvičně, pokud je teplo, 
tak využívají zahradní bazén 
a ostřikovače. Během dne stíha-
jí výtvarné dílny – mají ozdobe-
ná trička sítotiskem, voskovou 
technikou i tupováním. Naučí 
se ozdobit měděné výseky tech-
nikou smaltování – a tak si od-
nášejí hezký přívěsek zavěšený 
na kůži pro sebe, nebo pro ma-
minku.  Středa je výletní - oba 
tábory navštíví ZOO v Praze. 
Minulý týden se děti vracely se 
spoustou dojmů a tak se dnes, 

kdy odjíždí druhá skupina, 
opět všichni těšíme.  Poslední-
mu táboru zbývají poslední tři 
dny a ještě toho spoustu chce-
me stihnout. Máme připraveny 
korálky a barevné samotvrd-
noucí hmoty na výrobu pří-
věšků a magnetů. V pátek nás 
čeká zahradní slavnost a beseda 
s paní doktorkou Hubáčkovou. 
Klubovny a zahrada DDM nabí-
zí spoustu různých aktivit a tak 
se nikdo nestačí nudit.  Čas při 
zábavě rychle utíká a než se 
děti nadějí, tak je tu odpoledne, 
kdy si pro ně rodiče mezi třetí 
a čtvrtou hodinou přicházejí. 
I když jsme pobyty rozšířili, tak 
poptávka výrazně převyšuje na-
bízenou kapacitu 40 dětí týdně.
Prázdniny pomalu končí a v do-
mečku už připravujeme zájmové 
kroužky a kluby na nový školní 
rok.  S celou nabídkou se může-
te seznámit na našich webových 
stránkáchwww.ddmbilina.cz, 

nebo v brožurce, která je pro vás 
připravena v recepci DDM. Pro-
dej přihlášek začíná v pondělí  
27.srpna a tak si všichni přijďte 

vybrat tu správnou aktivitu pro 
sebe. Nabídka je připravena pro 
všechny – od těch nejmenších, 
až po jejich prarodiče.
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Prázdninová Poškola na ZŠ Lidická  se vydařila
V týdnu od 13.8. – 17.8. pořádala ZŠ Lidic-
ká pro 40 žáků akci s názvem Prázdninová 
Poškola, jejímž cílem bylo nabídnout dětem 
prázdniny trochu jinak a přitom ve škole. 
V dopoledních hodinách se žáci věnovali vý-
tvarné  a mediální výchově , v odpoledních 
hodinách pak vyráželi po Ústeckém kraji pro 
nový audiovizuální materiál a výtvarnou před-

lohu, kterou pak  zpracovávali. Během týdne 
tak navštívili Ústeckou Větruši, Osecký kláš-
ter, Duchcovský zámek, štolu Starý Martin 
v Krupce, ale také oboru ve Mstišově, Selský 
dvůr v Braňanech nebo biopark na teplickém 
gymnáziu. Během týdne vznikly drobné kera-
mické výrobky a krátké filmy s komentářem 
dětí. Jsme rádi, že se celá akce vydařila a děti 

projevují zájem io její pokračování. Chtěla 
bych touto cestou poděkovat zúčastněným 
učitelkám ZŠ Lidická  za péči a čas, který 
dětem ve svém volnu věnovaly. Velké podě-
kování patří Ústeckému kraji a městu Bílina 
za finanční příspěvek, bez kterého by se akce 
nemohla uskutečnit.

Mgr. Marie Sechovcová, ZŠ Bílina, Lidická

Neobvyklý vozový park byl vidět o víkendu 17. – 19.8. na bílinském koupališti. Sjeli se sem totiž majitelé starých vozů Citroën. 
Posuďte sami, že bylo na co koukat. Při pohledu na některé vozy si možná mnozí vzpomenou na známou scénu z Četníka, 
kdy vozem stejné značky jezdila dobrodružná jeptiška.

Objektivem Václava Webera:
Staré Citroëny na koupališti Kyselce
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Kulturníservis
GALERIE POD VĚŽÍ 

Otevírací doba:  
po-čt: 8.00-12.00 a 12.30-17.00, 

pá: 8.00-12.00 a 12.30-15.00, 
so-ne: zavřeno

3.–23. září 2012
EDUARD BÁRTA  

– KRAJINA KOUZEL
Obrazy malované temperou.

Vstupné zdarma 

MĚSTSKÉ DIVADLO - FOYER
Výstava ke zhlédnutí v rámci 

kulturních akcí v Měst. divadle.
7. červen – 30. září 2012

JINDŘICH VÝTISKA  
– KRAJINA V MALBĚ

Prodejní výstava olejomaleb 
a pastelů krajin z okolí 

Chomutovska a Mostecka.
Vstupné zdarma

AREÁL LÁZNÍ KYSELKA
Sobota 8. září - 9.00 hodin

DEN HORNÍKŮ
Kulturní program na pěti 

scénách. Z programu: PETR 
KALANDRA MEMORY 
BAND, BLUE ROCKET, 

JOULY, KORADOBAND, 
PAVEL HOUFEK BAND, 
PETRA BÖRNEROVÁ aj. 

Součástí programu budou jako 
vždy dětské atrakce, stánky, 
koně, poníci. Více informací 
na www.kckaskada.cz, nebo 
na samostatných letácích.

Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednou nejpozději 30 minut před začátkem projekce.

BABÍ LÉTO NA KYSELCE
pohodový festival s tradicí

Sobota 1. září 17.30 hodin

BEZ KALHOT 2D
USA/Komedie/Drama/České 
titulky. Vstupné:  90 Kč/112 min.
/P-12

Sobota 1. září 20.00 hodin

SVATÁ ČTVEŘICE 2D
ČR/Romantický/Komedie/České 
znění. Vstupné: 100 Kč/98 min.
/P–12

Neděle 2. září 15.00 hodin

REBELKA 3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Akční/Český dabing. Vstupné: 
155 Kč/100 min./MP

Neděle 2. září 17.30 hodin

BEZ KALHOT 2D
USA/Komedie/Drama/České tit. 
Vstupné: 90 Kč/112 min./P-12

Pátek 7. září 17.30 hodin

POLSKI  FILM 2D
Česko/Polsko/Komedie/České tit. 
Vstupné: 80 Kč /113 min./P – 15

Pátek 7. září 20.00 hodin

EXPENDABLES: 
POSTRADATELNÍ 2 2D
USA/Akční/Dobrodružný/
Thriller/České titulky. Vstupné: 
100 Kč/112 min./P–15

Pátek 7. září 22.00 hodin

TOTAL RECALL 2D
USA/Akční/Sci-fi/Dobrodružný/
Thriller/České titulky. Vstupné: 
120 Kč/121 min./P–12

Sobota 8. září 20.00 hodin

EXPENDABLES: 
POSTRADATELNÍ 2 2D
USA/Akční/Dobrodružný/
Thriller/České titulky. Vstupné: 
100 Kč/112 min./P–15

Neděle 9. září 15.00 hodin

REBELKA 3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Akční/Český dabing. Vstupné: 
155 Kč/100 min./MP

Neděle 9. září 17.30 hodin

AŽ VYJDE MĚSÍC 2D
USA/Komedie/Drama/
Romantický/České titulky. 
Vstupné: 90 Kč/94 min./P-12

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
KURZ TANCE 2012

Kurz tance a společenského chování pro 
začátečníky. Vyučovat se budou: tradiční 

společenské tance, latinsko-americké 
tance, blues, rock&roll, twist, lambada, 

merengue aj. Kurzovné lze hradit 
ve dvou splátkách. Doklad o zaplacení 

přineste ke kontrole v den zahájení kurzu. 
Výhodou pro přijetí přihlášek do kurzu 

jsou přihlášené páry. 
Vyučují Petr a Lucie Dufkovi. 
Cena kurzovného: 1050 Kč 

Přihlášky a platby:  
Informační centrum Bílina, Mírové 

náměstí, tel. 417 810 985, 
info@kckaskada.cz; www.kckaskada.cz

Informace o kurzu:  
dufkovi.tanec@centrum.cz

www.tanecdufkovi.cz

Fa Drahoslava Kabourková – oděvy 
(Seifertova ul. 19, Bílina) nabízí: 

Po předložení dokladu o zaplacení 
kurzovného 10% sleva 

na nákup společenského 
pánského oblečení 
a doplňků, včetně 

rukaviček dle výběru. 
Úprava oděvů dle potřeby.

V příjemném prostředí bílin-
ského koupaliště Kyselka, pod 
vrcholem Bořně se pravidelně 
každý rok na počátku měsíce 
září koná festival Babí léto 
na Kyselce.

Poprvé jsme se zde sešli již v roce 
1998. Dá se tedy říci, že už má 
festival jistou tradici.
Festival si postupně získával řady 
příznivců i pomocníků. Hlavním 
pořadatelem je hudební agentu-
ra HAKIM a s ní spojená kapela 
Křáp. Festival by se ale neobešel 
bez spousty dalších „bezejmen-
ných“ jednotlivců.
Kromě hudby, která je zde samo-
zřejmě nejdůležitější, už k fes-
tivalu patří i dětský program. Je 
zde připravena spousta soutěží 
pro děti a téměř pravidlem se stal 
i skákací hrad pro nejmenší.
Děti si zde mohou také vyzkoušet, 
jaké to je zpívat na podiu. BÍLIN-
SKÝ SKŘIVÁNEK je pěvecká 
soutěž v rámci dětských her, jejíž 
vítěz se dostane na „dospělácké“ 
podium. Že by hledání nových 
talentů?
Festival bývá zahájen v pravé po-
ledne a končí většinou až ráno. 
Menší převahu mají bluegrasso-
vé kapely, ale ani příznivci folku 
nebo country nejsou ošizeni. My-
slím, že Cop, Poutníci, Slávek Ja-

noušek, Druhá míza Vojty Zíchy 
nebo Druhá tráva mluví za vše.
Kvůli rostoucímu zájmu kapel 
jsme od roku 2006 vymysleli před-

kolo, které ovšem kvůli nedostatku 
času na organizaci po dvou letech 
skončilo. Organizátoři

Zdroj: www.babileto.cz

Program 15. ročníku 2012
Sobota 15. září 2012 od 12.00

Passage (Praha, Liberec)
Veget (Praha)
Pepa Štros (Klášterec nad Ohří)
Devítka
Křáp (Bílina)
Vomiště (Děčín)
Nová Sekce (Praha)
Ilon Leichtová

Cop (Plzeň)
Druhá míza Vojty Zíchy 
          (Č. Budějovice)
Hop Trop (ČR)
Monogram (Praha)
Hradišťan
Žamboši
Křáp (Bílina)

Jako každým rokem zveme všechny příznivce dobré živé muziky!

Babí léto 2011 Foto: V. Weber
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Z cisterny zmizela víka
Čtyři těsnící víka z nerezu odcizil 
neznámý pachatel ze zaparkované 
cisterny. Zloděj v katastru Rtyně 
nad Bílinou vnikl do areálu po-
škozené firmy a z odstaveného 
návěsu cisterny demontoval víka, 
jejichž hodnota byla vyčíslena 
na 60 tisíc korun. Policisté případ 
prověřují jako přečin krádeže, 
za který hrozí pachateli v případě 
dopadení maximálně pětiletý trest 
odnětí svobody.

Žena prodávala pervitin
Z nedovolené výroby a jiného 
nakládání s omamnými a psy-
chotropními látkami obvinili 
policisté 23letou ženu z Bíliny. 
Od začátku roku prodala nejmé-
ně pěti osobám drogu známou 
jako pervitin. Za drogu inkaso-
vala různé částky od stovek až 
po několik tisíc korun. Vyšetřo-
vání obviněné probíhá na svo-
bodě, v případě odsouzení jí 
hrozí až pětileté vězení.

Organizace školního roku 2012/13
v základních, středních a základních uměleckých školách a na konzervatořích

Z deníku Policie ČR

Foto: V. Volman

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky

snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá  
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.

� Slepičky pouze z našeho odchovu!!!
�  Stáří slepiček 14-17 týdnů - cena 159-170 Kč/ks
Prodeje se uskuteční:
v sobotu 15. září 2012
Bílina - u krytého bazénu - v 10.30
Případné bližší informace
tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

INZERCE 1212/BZ

Období školního vyučování 
ve školním roce 2012/2013 za-
čne ve všech základních školách, 
středníchškolách, základních umě-
leckých školách a konzervatořích 
v pondělí 3. září 2012. Vyučování 
bude v prvním pololetí ukončeno 
ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období 
školního vyučování ve druhém po-
loletí bude ukončeno v pátek 28. 
června 2013.
Podzimní prázdniny připadnou 
na čtvrtek 25. října a pátek 
26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahá-
jeny v sobotu 22. prosince 2012 
a skončí ve středu 2. ledna 2013. 

Vyučování začne ve čtvrtek 
3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny při-
padnou na pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny v délce jednoho 
týdne jsou podle sídla školy sta-
noveny takto: Teplice 25. 2.-3. 3. 
2013.
Velikonoční prázdniny připad-
nou na čtvrtek 28. března a pá-
tek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou tr-
vat od soboty 29. června 2013 
do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování 
ve školním roce 2013/2014 začne 
v pondělí 2. září 2013.

Bílinští Draci i podruhé vítězně  Vyjádření k novinovým 
a internetovým 

článkům
Dobrý den,
dovolte mi reagovat na událost, která velice 
poškodila nejen jméno mateřské školy, ale 
i moje jméno. 
Jedná se o případ, kdy jsem měla ve školce 
neúměrně trestat dívčinu z naší MŠ. Moc 
mě mrzí, že celá kauza se točí jen kolem 
jedné výpovědi maminky děvčete. Nikdo 
z novinářů nečekal na moje vyjádření, ani 
si nevyžádal stanovisko školní inspekce, 
která případ šetřila. Ta mimochodem ne-
shledala žádné pochybení.
Vše, co se o případu napsalo, je zkreslené 
a neobjektivní. Toto je zatím bohužel je-
diná možnost, jak se bránit. Pokud budou 
nadále psány o celé kauze lživé články, 
zvažuji bránit se i soudní cestou.
Já mám svědomí čisté a nechci, aby bylo 
poškozeno jméno naší mateřské školy ani 
jméno moje.
Myslím, že si novináři z toho udělali svoji 
„senzaci“ zřejmě kvůli zvýšení prodejnosti 
jejich plátků. Bohužel, tak to v naší společ-
nosti chodí. Eliška Růžičková, 

učitelka MŠ Švabinského

Hokejisté HC Draci Bílina zvítězili 
i ve svém druhém přípravném utkání.

Tentokrát na ledě v Děčíně 8:4. Draci vedli 
už po 1. třetině 3:0 a své vedení si pohlídali 
až do závěrečné sirény a po výhře v Klášterci 
8:2 si připsali další výhru. V úterý 28. srpna 
se Draci poprvé představí vlastnímu publiku  
proti Klášterci. Karel Schön
 

HC Děčín – HC Draci Bílina 4:8
Sestava HC Draci Bílina: Fikrt (30. Tichý) – Po-
lák, Řezníček, Kunrt, Havlůj, Malovický, Šima-
novský – Přeučil, Machulda, Hrubant – Salač, 
Novák O.,Urban – Jirkovský, Buďa, Švácha,  - 
Novák P.,  Bezpalec, Kollář. Trenér Kanis.
Branky: Hrubant 3,  Švácha, Přeučil, Machul-
da, Jirkovský, Havlůj. Třetiny: 0:3, 3:2, 1:3
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„Potřeba rekonstrukce parovodu 
v bílinské lokalitě Za Chlumem pro 
nás vyplynula z jeho nevyhovující-
ho technického stavu. Ostatně není 
divu, potrubí zde bylo položeno 
v sedmdesátých letech minulého 
století a mělo už své za sebou. Na-
příklad bylo několikrát vytopeno 
a tím i částečně poškozeno. Proto 
jsme začali hledat cestu k nápravě 
a hlavně k efektivnosti, která by 
byla přínosem jak pro nás, tak i pro 
obyvatele města. Stáli jsme přitom 
před rozhodnutím, zda parovod 
zrekonstruovat na původní parame-
try, nebo ho nahradit horkovodem. 
Možnost získat dotaci nám usnad-
nila rozhodování,“ říká Vladimír 
Gult, generální ředitel ČEZ Teplá-
renská, a.s.
Vzhledem k tomu, že z hlavních 
přínosů projektu je snížení spotře-
by primárních zdrojů energie v po-
době zásadního snížení tepelných 
ztrát, získal projekt ČEZ Teplá-
renské podporu Evropské unie 
v podobě 40% financování z  Ope-
račního programu podnikání a ino-
vace z III. výzvy EKO - energie.  
„Odhadujeme, že celkové náklady 
na realizaci se budou pohybovat 
kolem 23 milionů korun,“ dodal 
k tomu Vladimír Gult. 

V současné době je již potrubí o dél-
ce 1 350 metrů vyměněno a ukonče-
ny jsou i pozemní práce. Kompletně 
jsou vyměněny i veškeré techno-
logie ve výměníkových stanicích. 
„Bylo nutné uložit do země nové 
předizolované potrubí, vybudovat 
jednu novou výměníkovou stanici 
Chlum a tři stávající pak upravit 
na horkovod. Od města jsme od-
koupili jednu výměníkovou stanici 
ZŠ Za Chlumem a rovněž ji upravili 
pro potřeby napájení horkovodem. 
Nyní se postupně výměníkové sta-
nice zprovozňují. Poslední by měla 
najet do provozu koncem srpna,“ 
uvedl Petr Smrž, manažer provozní 

jednotky ČEZ Teplárenská v Bílině. 
Podle obchodního ředitele ČEZ 
Teplárenská, a. s., činila v případě 
parovodu celková tepelná ztráta té-
měř 18 procent. „Díky snížení ztrát 
dokážeme zachovat příznivou cenu 
tepla pro naše zákazníky. Zároveň 
má snížení ztrát i ekologický pří-
nos v podobě snížení emisí, které 
vznikají spalováním fosilních paliv. 
Za nejvýznamnější ovšem považu-
ji zachování dlouhodobě výhodné 
ceny tepla a spolehlivost našich do-
dávek,“ konstatoval Petr Hodek.
„Se společností ČEZ Teplárenská 
máme dlouhodobě dobré vztahy. 
Dokazuje to naše spolupráce v pří-

padě zajištění centrálního zásobo-
vání teplem lokality Pražské Před-
městí a také některých městských 
objektů v centru Bíliny prostřednic-
tvím nového horkovodního napáje-
če z výměníkové stanice SuNN 2 
a nyní i konverze páry na horkovod 
v lokalitě Za Chlumem. Jsem rád, 
že se vedení společnosti staví zod-
povědně k problematice životního 
prostředí ve městě prostřednictvím 
projektů, které mohou navíc zname-
nat finanční úsporu jak pro město, 
tak i jeho obyvatele,“ řekl na závěr 
Josef Horáček, starosta Bíliny.
 Ota Schnepp, mluvčí 

Skupiny ČEZ pro severní Čechy

Nový horkovod razantně sníží tepelné ztráty a tím i zlepší životní prostředí v Bílině

Použité stříkačky narkomanů 
mohou i zabíjet 

Přeměna dosluhujícího parovodu na efektivnější horkovod; tak se dá zjednodušeně popsat projekt s názvem „Konverze páry na horkovod 
v Bílině Za Chlumem“. Tato investiční akce společnosti ČEZ Teplárenská probíhá ve spolupráci s městem, přičemž jejím účelem je celkové 
zefektivnění soustavy centrálního zásobování teplem. V praxi to bude znamenat zásadní snížení ztrát tepelné energie v sítích, nižší náklady 
na obsluhu a údržbu, zlepšení životního prostředí a v neposlední řadě i dlouhodobější efekt v podobě výhodných cen za odebraný GJ tepla.

Přechod z parovodu na horkovod má již za sebou 
výměníková stanice EC Za Chlumem. Na snímku 

otevírá odvodnění parovodu Petr Šoral, technik 
měření a regulací, z  ČEZ Teplárenská.

Komunikace v trase horkovodu byly 
opraveny, některé v celé šířce, jiné 

pouze v části, která byla narušena kvůli 
výkopům. Foto: V. Weber

Bílinští hasiči u požáru stohu

Krušné úterní ráno mají za sebou severočeští hasiči 
na Teplicku. Na linku tísňového volání bylo oznámeno, 
že hoří stoh slámy na poli u Měrunic, směrem na Žichov. 
Krajské operační a informační středisko vyslalo k požáru 
jednotku HZS ÚK ze stanice Bílina a dobrovolnou jednotku 
z Měrunic. Při příjezdu hasičů na místo byl stoh o základně 
20x3m zachvácen požárem celý. Jednotky prováděly hašení 
a na osmou hodinu ranní bylo požádáno o nakladač, kterým 
by byl hořící stoh rozebrán a zároveň dohašen.

Patrně nebude třeba připomínat 
skutečnost, že narkomanem použitá 
a na veřejném místě odhozená in-
jekční stříkačka se stává extrémně 
nebezpečnou záležitostí. V ohrožení 
jsou všichni, kteří by s takovouto 
stříkačkou neodborně manipulovali. 
Nejohroženější skupinou jsou malé 
děti, které nalezenou stříkačku pova-
žují za hračku. Již samotná manipula-
ce se stříkačkou může mít v určitých 
případech fatální následky, o přímém 
poranění jehlou ani nemluvě. 
Při nechráněné manipulaci či při po-
ranění jehlou hrozí nebezpečí naka-
žení žloutenkou typu B a C, virem 
HIV, který způsobuje onemocnění 
AIDS. Před žloutenkou typu B se 
lze chránit očkováním. Na žlouten-
ku typu C však žádná očkovací látka 
neexistuje. Při obou typech žlouten-

ky hrozí nebezpečí vzniku cirhózy či 
rakoviny jater. Virus HIV způsobuje 
onemocnění AIDS, které je praktic-
ky nevyléčitelné a končí smrtí. 
Strážníci Městské policie od za-
čátku roku posbírali v bílinských 
ulicích 125 použitých injekčních 
stříkaček. Stříkačky shromažďují 
ve speciálních sběrných nádobách 
a následně předávají na sběrný dvůr 
k bezpečnému uskladnění a pozděj-
ší odborné likvidaci. 
V souvislosti s případným nále-
zem použitých injekčních stříkaček 
strážníci varují, aby se nálezce stří-
kaček nikdy nedotýkal, pokud mož-
no zajistil místo nálezu proti vstupu 
jiných osob, okamžitě přivolal hlíd-
ku městské policie a vyčkal na mís-
tě do příjezdu strážníků.
 František Krejčí

Použité stříkačky narkomanů 

ky hrozí nebezpečí vzniku cirhózy či 

Vedle mnoha jiných činností strážníků Městské 
policie Bílina patří k běžné denní praxi i sběr po-
užitých injekčních stříkaček, které na nejrůzněj-
ších místech odhazují uživatelé drog. 
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Nohejbalisti autodopravy Dolů zvou na „Starostu“

Volejbalisti dohrají už 8. září

Již poosmé se sjedou nohejbalisti kraje do Bíliny na tradičním stále oblíbenějším turnaji 
„O pohár starosty města“. Oddíl nohejbalu Sportovního klubu Autodopravy dolů opět 
využije pohostinství volejbalového areálu v Tyršově zahradě a přivede do Bíliny družstva 
mužů, aby bojovala nejen o pohár starosty Bíliny, ale i o co nejlepší umístění tradičně 
dotovaná hodnotnými věcnými cenami.

Ilustrační foto - zdroj: www.nohejbalweb.cz

„Starosta“, jak nohejbalisti mezi sebou bílin-
skému turnaji říkají, přinese každoročně všem 
účastníkům ty nejlepší podmínky pro kva-
litní sport a divákům navíc i příjemný pobyt 
v klidném prostředí bílinské Tyršovy zahrady. 
K tomu bude ještě po celý den hrát a zpívat 
country skupina Střepy ze Světce. Na terase 

bude možné po celou dobu turnaje získat dob-
ré občerstvení.
Závěrečného aktu vyhlášení výsledků a pře-
dávání věcných cen se pravidelně zúčastňuje 
starosta Bíliny pan Josef Horáček. 
Turnaj začne v sobotu 1. září v 9 hodin nástu-
pem účastníků. Jaromír Jirásek

17. ročník Bílinské volejbalové ligy 2012 skončí závěrečným tur-
najem dvoustupňové soutěže, který stanoví konečné pořadí všech 
zúčastněných družstev. Po odehrání 66 zápasů základní části, je-
jíž výsledky stanovily postavení všech 12 družstev v závěrečné ná-
stavbové části, se družstva kvalifikovala do dvou výkonnostních 
skupin pro rozhodující závěrečné boje.

Prvních osm družstev základní 
části se seřadilo do dvojic pro 
čtvrtfinále PLAY – OFF, kte-
ré bude pokračovat vyřazova-
cím K.O. systémem. Družstva 
na 9. a 12. místě základní skupiny 
sehrají miniturnaj o závěrečné po-
řadí. Miniturnaj se bude hrát sys-
témem „každý s každým“.
Postavení zatím nejúspěšnějších 
družstev v základní části BVL 

vytváří předpoklad pro finálové 
střetnutí v PLAY – OFF mezi vítě-
zem základní skupiny WC SRPŠ 
a druhým družstvem DETO. To-
muto složení finále se jistě poku-
sí zabránit velmi dobré družstvo 
SOKOL. Finále BVL 2012 bude 
84. zápasem letošního roku.
Závěrečný turnaj se koná v sobo-
tu 8. září od 9 hodin.
 Jaromír Jirásek

Minigolf v Bílině funguje, přijďte si zahrát

Od 3.7.2012 je v Bílině opět v provozu 
hřiště na minigolf. Novým provozovatelem 
je firma Kornout s.r.o. a zahrát si můžete přijít každý den od 10 do 21 hodin. 
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Letní soutěž s bílinskými Draky – poslední šance

Fotografie zasílejte e-mai-
lem na schon@bilina.cz 
a kschon@seznam.cz. Zasla-
ný příspěvek musí obsahovat 
popisek či název fotografie, 

místo, celé jméno soutěžící-
ho, kontaktní e-mail (nebo te-
lefon – e-mail ani telefon ne-
bude u fotky zveřejněn). Uzá-
věrka pro zasílání fotografií 

je 31. 8. 2012. Na webových 
stránkách HC Draci Bílina 
budete moci hlasovat 1.–30. 
9. 2012 o vítězi letní soutěže.
 Karel Schön

Oddíl HC Draci Bílina připravil na období letních prázdnin pro své příznivce zajímavou soutěž. Pokud patříte mezi fanoušky bílin-
ských Draků, tak neváhejte a jeďte v barvách Draků na dovolenou. Když se vyfotíte na neobvyklém místě, nebo v neobvyklé situaci 
a zúčastníte se naší soutěže, můžete vyhrát velice zajímavé ceny. Na fotografii musí být zřetelně vidět dres, nebo tričko, šála, vlajka, 
popřípadě jiný větší předmět s logem a v barvách HC Draci Bílina. Fotografie na prvním místě vyhraje celoroční vstupenku na domácí 
zápasy bílinských Draků. Druhý a třetí v pořadí získá nové suvenýry HC Draci Bílina.

Zachyceno fotoaparátem: Bílinská půlka




