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Májový jarmark v Bílině začínal v sobotu 5. května ve slunečném do-
poledni. Lidé se přicházeli postupně a kolem 13. hodiny se již v okolí 
Kyselky nedalo zaparkovat. Na takový jarmark je však nejlepší při-
jít pěšky, aby si člověk mohl v horkém počasí zchladit žáhu pivem.

Jarmark zahájilo sluníčko, odpoledne se ohlásil déšť

● Na náměstí proběhne SAFETYSHOW ● Mladý recitátor z Bíliny postoupil na celostátní přehlídku ● Baltíci byli opět 
úspěšní ● Jak se kde pálily čarodějnice ● Bílina opět nezahálela ● Zahajovací závody na atletickém stadionu v Bílině ● 

Druhou květnovou neděli 
přejeme maminkám

Den matek je den, kdy vzdáváme poctu našim matkám. Slaví se v růz-
né dny na mnoha místech po celém světě. V České republice připadá 
Den matek na druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým 
matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. Jeho původ je už ve 
starověkém Řecku, kdy se slavil svátek plodnosti a matek, spojený 
s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé, matky bohů.
V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923. Jeho pro-
pagátorkou byla Alice Masaryková. Přijměte následující pozvání na 
Den matek v Bílině. Zdroj: www.wikipedie.cz

Na své si jistě přišli všechny věkové 
kategorie. Jen procházka krásným 
lázeňským areálem je velmi příjemná 
a navíc člověku cestu zpestřují rozma-
nité stánky a místa, kde je možno po-
slechnout si pěknou muziku. V odpo-
ledních hodinách trochu znepříjemnil 

sobotní jarmareční den déšť. Mnohé 
návštěvníky to neodradilo a s chutí si 
poslechli své oblíbené hudebníky. Se-
čteno a podtrženo, jarmark můžeme 
jistě považovat za vydařený. Další za-
jímavou akcí na Kyselce bude v září 
Den horníků. simi
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Knihkupectví Mazánek 
v Bílině
nabízí

školkám, školám 
i rodičům!

Budete chtít děti při 
odchodu ze školky 

do školy obdarovat nějakou 
maličkostí?

Chcete také darovat žákům, 
kteří končí základní školní 
docházku, hezkou knihu?

Přijďte, poradíme se 
a určitě nám podaří 

připravit dětem 
překvapení

a udělat jim radost.

Pozvánka
na druhé setkání spolužáků ze základní školy v Bílině

ul. Pionýrů 11, dnes Břežánská - rok ukončení 1960, třída 8.B
v sobotu 2.června 2012 od 13 hodin

místo setkání: Bílina, Školní ul. 12 - restaurant Corbetta
Zájemci o setkání potvrďte prosím svou účast na mobil: 602 286 613

SAFETYSHOW na cestách v Bílině

O ČEM SE CHCETE VE ZPRAVODAJI DOČÍST? ZAJÍMÁ VÁS NĚCO KONKRÉTNÍHO? „PÁLÍ“ VÁS NĚCO?
Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí? ZEPTÁME SE ZA VÁS. Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bz-namety@seznam.cz

Ve středu 16.5. si rozhodně nenechte ujít zajímavou show, která se uskuteční na Mírovém náměstí. 
Bude se konat od 12:30 – 16:30. 

SAFETYSHOW na cestách je preventivní program 
zaměřený na bezpečnost silničního provozu s prémií 
pro diváky. Historie projektu SAFETYSHOW.CZ 
sahá až na začátek nového tisíciletí a svému vzni-
ku vděčí tehdejší velmi úzké spolupráci firmy Volvo 
Truck Czech a moderátora Josefa Melena. Právě on 
byl hybnou silou při vymýšlení divácky atraktivního, 
ale také velmi náročného programu reálných ukázek 
před zraky diváků.
Za dobu svého působení se program Safety Show 
vyvíjel od prvotních ukázek brzdných drah náklad-
ních vozidelm, např. na Autotecu v Brně, až po sa-
mostatný hlavní bezpečnostní program Truckfestu 
v Hradci Králové, kde působil celé 4 roky.
Moderovaný program není založen na poučkách 

a strohých informacích. Profesionální moderátor vy-
užívá interakce s diváky, a to formou kvízů a soutěží. 
Každý návštěvník expozice SAFETYSHOW na ces-
tách má možnost vyzkoušet jízdu na trenažéru mo-
tocyklu v různých dopravních situacích. Na přista-
veném osobním automobilu musí účastníci co nej-
přesněji zaparkovat/zacouvat – soutěž o finančních 
prémii. Součástí programu jsou rozhovory s hosty, 
profesionály v oblasti bezpečnosti silničního provo-
zu, ale také profesionálními závodníky, či známými 
osobnostmi.
Zaměření programu je svou strukturou a tématem 
vhodné také pro mládež od 14ti let, která přemýšlí 
o zřízení řidičského oprávnění (motocykl, auto-
mobil...).
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Projekt CAF skončil,
závěrečný workshop proběhl v Žihli

Překvapení, čistota a ochota
Myslíte si, že tato tři slova z titulku nemohou mít nic společného? Pak žijete v omylu. Za 
pravdu mi dají ti, kteří měli stejný zážitek, jako byl ten můj.
Když příroda poručí, tak člověk pozná, že není pánem světa. Tím méně, když si poručí mo-
čový měchýř. To se pak člověku zrychlí nejen tepová frekvence, ale i myšlenkové pochody. 
Z dávné minulosti a zejména z osobní zkušenosti z jiných měst jsem byla přesvědčena, že 
pokud vyhledám a použiji veřejné WC v centru Bíliny, budu mít půl roku s hrůzou o čem 
mluvit. Nicméně sílící tlak v podbřišku mne donutil ukončit všechny úvahy a s pokorou 
a zaťatými zuby jsem se urychleně vydala na veřejné toalety nacházející se v Radniční 
ulici.
V okamžiku, kdy jsem vstoupila do chodby, překvapila mne celková čistota prostoru 
a příjemná vůně, kterou bych skutečně čekala spíše v čekárně u kadeřníka než v chodbě 
veřejných toalet. Za čtyři koruny zaplacené u okénka usměvavé a příjemně vystupující 
paní jsem svoje útroby vysvobodila z útrap. Stejně překvapující čistota a vůně v kabince. 
V okamžiku kdy jsem si umývala ruce a ve vyleštěném zrcadle letmo zkontrolovala vizáž, 
čekalo mne další příjemné překvapení, to když mi byl po umytí nabídnut krém na ruce. 
Nakonec jsem obdržela účtenku za uhrazený poplatek. Jelikož jsem platila pětikorunou, 
vůbec mne nenapadlo, že bych si měla říci o korunu nazpět. Bohužel jsem nakonec tu ko-
runu musela přijmout zpět. Ta ochotná a usměvavá paní mne prostě nepustila ven, dokud 
jsem si prostě tu jednu korunu nevzala zpět. 
Na začátku jsem byla přesvědčena, že díky návštěvě veřejného WC budu mít dlouho o čem 
vyprávět. Moje přesvědčení se naplnilo. Mám o čem vyprávět. Zejména až zase někdy 
budu muset využít veřejné WC v jiných navštívených městech, kde úroveň této služby 
se s tou naší bílinskou nemůže v žádném případě srovnávat. Jen mne mrzí, že jsem se 
nezeptala té milé paní na její jméno. Nemohu jí proto poděkovat za vlídnost a ochotu 
konkrétně. Věřím však, že si toto moje poděkování přečte, a když nic jiného, tak jí alespoň 
trošku potěší. Když už si tu korunu nevzala. Eva B. z Bíliny

Cítíte se 
v Bílině 

bezpečně? 
Město Bílina ve spoluprá-
ci s Agenturou pro sociální 
začleňování připravilo do-
tazníkové šetření o pocitu 
bezpečí občanů. Lidé se 
prostřednictvím dotazníků 
mohou vyjádřit k tomu, zda 
se v Bílině cítí bezpečně či 
nikoliv. Výstupy z dotaz-
níkového šetření poslouží 
Agentuře a především pak 
lokálnímu konzultantovi pro 
další působení ve městě.
Dotazníky jsou k dispozici 
na Podatelně Městského úřa-
du v Bílině a také v recepci 
Hornické nemocnice s poli-
klinikou. Zde jsou také sběr-
ná místa.

Více jak rok a půl probíhala na 
bílinské radnici realizace projektu 
s názvem „Zavedení procesního 
řízení Městského úřadu Bílina 
a sebehodnocení úřadu podle mo-
delu CAF“. Běžnému občanovi 
takový název nic neřekne, protože 
se projekt týkal především vnitř-
ního prostředí městského úřadu 
a jeho zaměstnanců. Projekt je 
ovšem prvním krokem k trvalému 
zvyšování kvality služeb poskyto-
vaných ve veřejné správě, ke zvy-
šování výkonnosti a efektivnosti. 
Klíčovým hlediskem je pak přínos 
pro občana jako klienta a příjem-
ce poskytovaných služeb. Projekt 
by tak měl mít dopad na téměř 
všechny zaměstnance města. Do 
Žihle odjel nejen čtrnáctičlenný 
realizační tým projektu, ale také 
téměř všichni vedoucí odborů, 
kteří mají za úkol předat svým 
podřízeným výsledky projektu.
Workshop v areálu bývalé školy 
v přírodě měl nabitý program. 
Kromě schůzek realizačního 
týmu, porad vedoucích a besed 
byl čas i na oddechové aktivity. 
Tou nejzajímavější zajisté byla 
moderní hra laser game, kdy 
v tmavém bludišti probíhal boj 
s „laserovými“ zbraněmi.

Přítomni byli i zástupci České 
společnosti pro jakost, o.s., Ing. 
Hrušková, Ing. Chmelař, kteří 
měli za dodavatele realizaci pro-
jektu na starost. Přijel také ředitel 
společnosti Ing. Petr Koten a ta-
jemník prostějovského magistrátu 
Ing. Baláš, který mohl předat své 

zkušenosti s modelem CAF. Co 
projekt městskému úřadu v Bílině 
přinesl, je zatím těžké hodnotit. 
Zavedení procesního řízení a se-
behodnocení podle modelu CAF 
mělo především ukázat postupy, 
jak odhalovat silné a slabé strán-
ky, optimalizovat procesy a tím 

zefektivňovat poskytování služeb 
ve veřejné správě. Nyní záleží na 
tom, jak město nabyté informace 
zužitkuje a zda bude v postupech 
pokračovat. simi
Na tento projekt získalo Město Bí-
lina dotaci z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost 

Ředitel České společnosti pro jakost Ing. Petr Koten (vlevo) se svými kolegy a týmem z MěÚ v Bílině. Foto: K.Žofková
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Kladení věnců
na městském hřbitově v Bílině

Slavnostní kladení věnců k pomníku padlých hrdinů se uskutečni-
lo v pátek 4. května 2012 od hodin na městském hřbitově v Bílině. 
Položení věnce se ujal starosta města Josef Horáček a místostarosta 
Bc. Zdeněk Rendl. Poprvé v historii kladení věnců se zúčastnily také 
děti z MŠ Čapkova a položily kytičky k pomníku. 

Starosta Josef Horáček s místostarostou Bc.Zdeňkem Rendlem 
pokládají věnec. Foto: V.Weber

Bílinští žáci recitovali v Lounech, jeden postupuje do celostátní přehlídky

Město Bílina recyklací starých spotřebičů 
výrazně přispělo k ochraně životního prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 609 ks televizí, 249 ks monito-
rů a 4 793 kg drobného elektra.

Lektorský sbor složený z odbor-
níků z oblasti dětského přednesu 
a dramatické výchovy Evy Venc-
líkové, Ivy Dvořákové a Jakuba 
Huláka vybíral ve čtyřech věko-
vých kategoriích. Hodnotil při-
rozenost dětského projevu, umě-
leckou hodnotu textu, celkovou 
úroveň interpretace a kulturu pro-
jevu. Mladší sólisté 1. a 2. katego-
rie vystupovali s jedním textem, 
starší s dvěma texty.
Lektorský sbor vyhlásil během 
dvoudenního napínavého klání 

hned několik cen. Hlavní cenu 
s postupem na 41. celostátní pře-
hlídku dětských recitátorů a dět-
ského divadla, která se od roku 
2011 koná ve Svitavách, obdržel 
ve své 4. kategorii Ondra Kvěch 
z Bíliny. Zaujal porotu především 
přirozeným přednesem i výběrem 
textů. Oba texty, O snech od Jana 
Wericha  i Vránu a lišku od  A.J. 
Puchmajera si Ondra vybíral sám 
a především se zpracováním a po-
dáním přednesu obou textů mu 
byla poradcem maminka Lenka, 

která má také zásluhu na skvělém 
úspěchu svého syna. Do Svitav se 
Ondřej chystá v červnu, přehlíd-
ka proběhne ve dnech 8. – 10. 6. 
Ostatní mladí Bíliňáci sice nepo-

stoupili, ale už jen fakt, že mohli 
předvést svůj talent mezi nejlep-
šími recitátory z kraje, znamená 
úspěch. A šance bude i příští rok.

simi a www.mkl.cz

Občané našeho města již několik 
let zodpovědně třídí elektroodpad. 
Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik 
elektrické energie, ropy, primárních 
surovin či vody jsme díky recyklaci 
ušetřili životnímu prostředí. Víme 
také, o kolik jsme snížili produkci 
skleníkových plynů nebo nebez-
pečného odpadu. Informace vychá-
zejí ze studií neziskové společnosti 
ASEKOL, která pro nás zajišťuje 
sběr a recyklaci vytříděných elek-
trozařízení. Letos poprvé jsme zís-
kali certifikát vypovídající nejen 
o přínosech třídění televizí a počíta-
čových monitorů, ale také o význa-
mu sběru drobných spotřebičů. 
Studie posoudila systém zpětného 
odběru televizorů, počítačových 
monitorů a nově také drobných 
spotřebičů, jako jsou např. mobily, 
notebooky nebo tiskárny. Hodnotila 
dopady jejich sběru, dopravy a eko-
logického zpracování či likvidace. 
Výsledky studie byly prezentovány 
formou spotřeby energie, surovin, 
emisí do ovzduší, vody a produkce 
odpadu. 
Výsledek studie jednoznačně pro-
kázal, že zpětný odběr elektro-
zařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Zpětný odběr 
a recyklace např. stovky mobilních 
telefonů uspoří tolik energie, kolik 
spotřebuje moderní úsporná lednice 

za více než 4,3 roku provozu. Díky 
recyklaci jednoho notebooku dojde 
ke snížení spotřeby ropy, na kterou 
osobní automobil ujede téměř 100 
kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 
litrů pitné vody. Stejné množství je 
například spotřebováno při 30 cyk-
lech myčky nádobí. 
„Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané naší obce 
v loňském roce vytřídili 609 ks 
televizí, 249 ks monitorů a 4 793 
kg drobných spotřebičů. Tím jsme 
uspořili 246,26 MWh elektřiny, 
10 776,03 litrů ropy, 1 115,91 m3 
vody a 10,71 tun primárních suro-
vin. Navíc jsme snížili emise skle-
níkových plynů o 56,20 tun CO2 
ekv., a produkci nebezpečných od-
padů   o 219,29 tun“, popsala kon-
krétní úspory pro životní prostředí 
paní Dana Novotná, referentka 
OŽP MěÚ Bílina. 
Když si uvědomíme, že například 
osobní automobil vyprodukuje za 
rok provozu 2 tuny skleníkových 
plynů a jedna čtyřčlenná domác-
nost průměrně ročně spotřebuje 2,2 
MWh elektrické energie, jsou to 
impozantní čísla. Proto si všichni, 
kteří zodpovědně třídí a přispívají 
tak k ochraně životního prostředí, 
zaslouží obrovský dík.

Ing. Bc. Tomáš Pulchart, vedoucí 
OŽP MěÚ Bílina

Poslední dubnový víkend patřil v lounské knihovně dětským recitátorům. 
Na krajskou postupovou přehlídku Dětská scéna Louny 2012 se sjelo na 
pětašedesát milovníků poezie, z toho čtyři mladí recitátoři z Bíliny. 

Ondřej Kvěch přebírá cenu od jedné z porotkyň Ivy Dvořákové.

Roman Koubek a Tomáš Vajdečka (druhý a třetí zleva).
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Baltíci v Holicích

Náměstí zdobí májka 
a opravená budova pošty

Při oslavách pálení čarodějnic a 2. máje vyrostla uprostřed náměs-
tí tradiční májka. Za ní se vyjímá nově opravená budova, kde by 
měla být hlavní pobočka České pošty s.p. Tisková mluvčí slibovala 
zprovoznění nové moderní pošty na jaře letošního roku. Ke splnění 
slibu tedy ještě trochu času zbývá. Foto: V.Weber

Příhraniční spolupráce v projektu Inspiration:
Sachsen
Od března tohoto roku započala pří-
hraniční spolupráce níže uvedených 
měst a organizací Ústeckéhoa Karlo-
varského kraje pod vedením organi-
zace Člověk v tísni, o. p. s., s obcemi 
v saském pohraničí nazvaná Inspira-
tion :Sachsen. Projekt se zaměřuje na 
vytvoření místních partnerství a čes-
ko-německé tematické sítě s cílem 
zajistit přenos zkušeností a účinných 
postupů při sociální a preventivní 
práci s dětmi, mládeží a mladými 
dospělými v ohrožení.Zvláště se pak 
jedná o mladé obyvatele sociálně 
vyloučených komunit a panelových 
sídlišť (často ohrožených závislost-
mi) v Ústeckém a Karlovarském 
kraji. V rámci této činnosti vznikne 
místní partnerství, do kterého budou 
zapojeni pracovníci jáchymovské, 
chomutovské, bílinské a ústecké po-
bočky společně se zástupci místních 
samospráv, manažery firem s pro-
pracovaným systémem společenské 
zodpovědnosti, pracovníci úřadů prá-
ce a škol. Cílem místních partnerství 
bude zajistit vytvoření účinného sys-
tému práce s dětmi, mládeží a mla-
dými dospělými sohledem na jejich 
začleňování na legální trh práce s vy-
užitím saských zkušeností. Vznikne 
česko-německá tematická síť, jejíž 
organizaci budou zajišťovat žadatel 
a partnerské organizace Alternativ 
Jugend Zentre Chemnitz, e. V. a Alte 

Brauerei, Soziokulturelles Zentrum. 
Němečtí projektoví partneři zajistí 
účast zástupců místních samospráv 
a příslušných institucí. Projekt ak-
tivně podpoří obce Jáchymov, Cho-
mutov, Jirkov, Bílina jako projektoví 
partneři. V rámci tohoto plánu bude 
vytvořena komparativní analýza 
práce s mládeží v Sasku a Ústeckém 
a Karlovarském kraji, na základě 
které budou během společných čes-
ko-německých konferencí, worksho-
pů, exkurzí a doprovodných aktivit 
formulována účinná řešení pro práci 
ve specifickém prostředí české části 
Krušnohoří. Část navržených opatře-
ní (dílčích nástrojů a postupů) bude 
pilotně zavedena do praxe již během 
trvání projektu, a to s účastí osob 
z primární cílové skupiny projektu. 
V této první fázi bude podpořeno 
nejméně 300 mladých osob. Dá se 
předpokládat, že část navržených 
opatření bude vyžadovat úřednická 
či politická rozhodnutí a na krajské 
i místní úrovni, proto důležitou pro-
jektovou aktivitou bude i koordinace 
a ovlivňování místních politik. Pro-
jekt je financován prostřednictvím 
Operačního programu lidské zdroje 
a zaměstnanost a jeho činnost je 
naplánována do konce února roku 
2014. Jaroslav Talácko

Člověk v tísni, o. p. s., 
pobočka Bílina

Jako vždy jsme se s několika přestu-
py dopravili vlakem na místo urče-
ní. V Holicích nás přivítal internát 
automobilové průmyslovky. Večer 
jsme si mohli prohlédnout poměrně 
novou budovu gymnázia a vyzkou-
šet si různé sportovní i technické 
aktivity.
Hned po ránu to vypuklo. Nejdříve 
slavnostní zahájení a pak už roz-
dělení dle programovacích jazyků 
k rozpravě nad úlohami.  Jedno-
duché rozhodně nebyly, vždyť se 
jednalo o národní finále, kam se 
všichni museli probojovat z nižších 
kol. Soutěžící měli na vyřešení úloh 
tři hodiny. Program musí fungovat 
přesně podle zadání, navíc se ještě 
hodnotí , jakou metodu dotyčný tým 
programátorů zvolí na vyřešení úlo-

hy. Zanedbatelné není ani to, zda je 
program napsán přehledně či ne.
Po práci byli všichni dobře odmě-
něni výborným obědem a hurá na 
Kunětickou Horu za poznáním ně-
čeho jiného než počítačů. Vyčasilo 
se a z věže byl nádherný výhled 
do kraje. Autobus nás dovezl zpět 
do Holic a zaparkoval před firmou 
Junker. Tam vyhládlým poutníkům 
naplnili žaludky výbornou svíčko-
vou ze závodní jídelny, aby vydrželi 
exkurzi do továrny. Pro kluky to 
bylo hodně zajímavé. Továrna vyrá-
bí na zakázku velmi přesné obráběcí 
stroje a několik jsme si jich moh-
li prohlédnout rovnou v provozu.  
Bylo těžké děti od takové podíva-
né odtrhnout. Porota měla mezitím 
plné notebooky práce.  Ohodnotit 

spravedlivě tolik úloh není právě 
jednoduché.
Nedělní dopoledne je vždy ve zna-
mení vyhlašování výsledků a vybí-
rání cen. Na to se všichni velmi těší 
už i pro to, že alespoň drobnou cenu 
dostane každý soutěžící.  Naše mod-
rá trička opět zářila na stupních ví-
tězů. Rozhodně nezklamal výborně 
sehraný MB tým ve složení  Jakub 
Černík a Tomáš Procházka, opět 
s přehledem vyhráli svou katego-

rii v programovacím jazyce B4C#, 
v letošním roce s rekordním násko-
kem 80 bodů.  Hezké třetí místo 
nakonec získali i mladší žáci – tým 
Bíliňaci, od prvního místa je dělilo 
jen necelých 5 bodů. Tým pracoval 
ve složení Matěj Špinka a Josef Šut-
ka. Kluci si krom pohárů a diplomů 
přivezli i velmi hodnotné ceny. Hez-
ké knihy si domů odvážela i Míša 
Špinková, jejíž doménou jsou spíše 
tvůrčí soutěže.

O víkendu 20.-22 dubna 2012  proběhlo Národní finále soutěže 
Mladý programátor. V letošním roce se ho ujalo coby hostitel - 
Gymnázium Dr. Emila Holuba v Holicích. 
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snadno a rychle!

p�j�ka na míru 
vašim pot�ebám

jednoduchá 
a férová smlouva

možnost úpravy 
splátek bez navýšení
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Dům dětí 
a mládeže 
slavil 
čarodějnice

30. dubna v DDM 
proběhl čarodějnický 
rej. Pro děti byla při-
pravena diskotéka 
a soutěže. Závěrem 

si děti 
opekly 
buřty.

V MŠ Švabinského bylo veselo...

Do mateřské školy si přišly hrát děti, které by měly od září chodit si do „školky“ každý den. Tentokráte 
to bylo za účasti někoho z rodičů. Prohlédly si celou mateřskou školu a chvíli si pohrály. Také se sezná-
mily se zázemím, což je také důležité. Příští hrací den mají naplánovaný na 30. 5. 2012. Tak snad se jim 
bude u nás líbit. Růžičková E., ředitelka MŠ

Královi
oslavili zlatou svatbu

Před 50 lety, dne 21. 4. 
1962 se Helga a Zbyněk 

Královi z Bíliny stali 
manželi. Svůj svatební 
slib se nyní rozhodli 

připomenout a oslavili 
Zlatou svatbu.

Manželům gratulujeme 
a přejeme ještě mnoho 

dalších šťastných 
společných let.
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Straší v noci ve škole?
To se snažili zjistit prvňáčci a druháčci ZŠ Lidická z pátku na 
sobotu 28. a 29. dubna.

Nechybělo opékání buřtů, karne-
val i soutěže…. hod košťátkem 
na cíl nebo prolézání pod čaro-
dějnou branou, při které děti pro-
kázaly, že jsou schopné provlék-
nout se i tou nejmenší skulinkou, 
si vyzkoušel každý. Pro všechny 
zúčastněné byly samozřejmě při-
praveny odměny.
Jakmile se setmělo, nastalo 
teprve to správně vzrušení! 
Hledání strašidel v temných 
prostorách školy bylo pro ně-
které pěkným oříškem.Nako-
nec se podařilo najít bludičku, 

hejkala i vodníka a děti se do-
zvěděly, jak se proti těmto stra-
šidlům bránit.Na dobrou noc 
nechyběla pohádka „Ať žijí du-
chové“, kterou někteří zmožení 
ani nedokoukali.Noc proběhla 
klidně a děti si v sobotu dopo-
ledne vyzvedli nedočkaví rodi-
če. Paní učitelky L. Hellinge-
rová, K. Fojtíková, P. Skutha-
nová a I. Jánošíková si mohly 
oddechnout, že všechno dobře 
dopadlo a děti se už teď těší na 
další  „nocování“.
 Mgr. Lucka Hellingerová

ABILYMPIÁDA
na ZŠ praktické 

v Bílině
Ve středu 25. 4. 2012 se konal na naší škole – Základní ško-
le praktické v Bílině již tradičně další  ročník abilympiády 
– celookresní soutěže pro žáky speciálních škol. Sjeli se k nám 
z Teplic, Duchcova i Krupky žáci, kteří se pod vedením svých 
pedagogů připravili na soutěžní klání v sedmi disciplínách. 
Zatímco loňská abilympiáda proběhla v duchu lidového umění 
a tradic, ta letošní, již osmá, byla pohádková s názvem „Z po-
hádky do pohádky“.

Žáci z šesti zúčastněných škol 
tak měli možnost porovnat svou  
zručnost v dílnách, kde vyráběli 
pohádkovou bytost   z různého 
materiálu, v ručních pracích, 
kde vytvářeli pro pohádkovou 
postavu pokrývku hlavy. Ve 
školní kuchyňce se zdobily per-
níkové chaloupky a v keramické 
dílně vyrostli nádherní vodníci. 

Na pohádkové téma se soutěži-
lo i v tanci a zpěvu. V ústraní 
nezůstaly ani nové technologie 
a znalosti a dovednosti žáků  tak 
bylo možné obdivovat i v práci 
na počítačích.
Ani tentokrát neměla porota leh-
kou práci s vyhodnocením. Nej-
lepší byli ohodnoceni diplomem 
a věcnou cenou. Häuslerová Iva
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Kulturní servis
KULTURNÍ DŮM FONTÁNA

Pátek 11. květen - 15.00
DEN MATEK

Zábava s programem pro 
seniory. K tanci a poslechu 

hraje VIVASONG VÍTI 
VÁVRY. Vstupné: 20,- Kč

Neděle 20. květen - 15.00
DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 
dechovky na pravidelné 

odpolední setkání s dobrou 
dechovou muzikou. Dnes 

k tanci i poslechu hraje 
MOSTEČANKA.
Vstupné: 30 Kč

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
Sobota 12. květen - 14.00

DO ŘADY! OPEN AIR 2012
Open air koncert k 25. výročí 

bílinské kapely Do řady!
Vstupenky: 249,- Kč 
(vstupenky k dostání 

v Informačním centru v Bílině, 
v sítích Ticketportal.cz (od 12. 

12. 2011 do 11. 05. 2012)
299 Kč: vstupenky na místě

KOUPALIŠTĚ NA KYSELCE
Středa 23. květen - 9.00
prezence 9.00 - 10.00

VÝTVARKA ZA ŠKOLOU
Výtvarná část z cyklu soutěží 
„Bořeňská čarodějnice 2012“, 
pro předem přihlášené děti 
ze školských zařízení. Téma: 

„Máme rádi zvířata“.
Uzávěrka přihlášek ve středu 

9. května. Propozice k soutěži 
v KC Kaskáda Bílina.

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

2. duben – 25. květen
OBRAZY 

- ŠIMON PEČENKA 
a JOSEF HEJCMAN 

Výstava kreseb a obrazů 
moderátora, baviče Šimona 
Pečenky a Josefa Hejcmana 

z Postoloprt. 
Vstupné zdarma

28. květen - 22. červen
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU

 Výstava dětských 
výtvarných prací z cyklu 

soutěží „BOŘEŇSKÁ 
ČARODĚJNICE 2012“ - 

15. ročník.
Vstupné zdarma.

MĚSTSKÉ DIVADLO - FOYER
27. březen – 25. květen 2012 
Výstava ke zhlédnutí v rámci 
kulturních akcí v Městském 

divadle.
OBRAZY

Výstava expresivních 
a fauvistických obrazů 

a krajin Vladimíra Mužíka 
z Mostu a Ladislava Chabra 

z Chomutova.
Vstupné zdarma

Základní umělecká škola Gustava Waltera, Mírové nám. 21/16, Bílina

HUDEBNÍ - TANEČNÍ - VÝTVARNÝ OBOR
zápis žáků pro školní rok 2012/2013

se koná ve dnech 22.-24. května 2012 mezi 14.-18. hodinou
přípravné studium pro děti od 5 let • základní studium od 7 let

Zápis je spojen s talentovou zkouškou. info e-mail: reditel@zus-bilina.cz

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. Jinak budou zrušeny a dány do prodeje. 

Čtvrtek 10. květen 17.30 hodin

SNĚHURKA - 2D
USA/Fantasy/Komedie/český dabing. 
Hrají: Julia Roberts, Lily Collins, Sean 
Bean... Vstupné: 100 Kč, 112 minut, 
MP

Pátek 11. květen 17.30 hodin

AVENGERS – 3D    
USA/Akční/Dobrodružný/Sci-Fi/
český dabing. Hrají: Robert Downey 
Jr., ChrisEvans,  ScarlettJohansson… 
Vstupné: 160 Kč, 137 minut, P–12

Pátek 11. květen 20.00 hodin

PROBUDÍM SE VČERA – 2D
ČR/Komedie/Sci-Fi. České znění. 
Hrají: Filip Blažek, Jiří Mádl, Viktor 
Preiss, Martina Válková… Vstupné: 
100 Kč, 120 minut, MP

Pátek 11. květen 22.00 hodin

NOC ŽRALOKA – 3D
USA/Horor/Thriller/. České titulky. 
Hrají: Sara Paxton, Chris Carmack, 
JoelMoore… Vstupné: 120 Kč, 91 
minut, P-15

Sobota 12. květen 17.30 hodin

AVENGERS – 3D    
USA/Akční/Dobrodružný/Sci-Fi/
český dabing. Hrají: Robert Downey 
Jr., ChrisEvans,  ScarlettJohansson… 
Vstupné: 160 Kč, 137 minut, P–12

Sobota 12. květen 20.00 hodin

TITANIC – 3D
USA/Drama/ Romantický/Historický/
Katastrofický/český dabing. Hrají: 
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, 
Billy Zane… Vstupné: 130 Kč, 154 
minut, MP

Neděle 13. květen 15.00 hodin

PIRÁTI! - 3D
V českém znění:  Ivan Trojan, Eliška 
Balzerová, Martin Dejdar… Vstupné: 
155 Kč, 88 minut, MP

Neděle 13. květen 17.30 hodin

VRÁSKY Z LÁSKY – 2D
ČR/Drama/Komedie/české znění. 
Hrají: Jiřina Bohdalová, Radoslav 
Brzobohatý, Ivan Trojan… Vstupné:  
80 Kč, 101 minut, MP

Čtvrtek 17. květen 17.30 hodin

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL – 2D
ČR/Komedie/české znění. Hrají: 
Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Eva 
Holubová, Oldřich Kaiser… Vstupné: 
110 Kč, 113 minut, MP

Pátek 18. květen 17.30 hodin

AVENGERS – 3D    
USA/Akční/Dobrodružný/
Sci-Fi/český dabing. Hrají: 
Robert Downey Jr., ChrisEvans,  
ScarlettJohansson… Vstupné: 155 
Kč, 137 minut, P–12

Pátek 18. květen 20.00 hodin

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL – 2D
ČR/Komedie/české znění. Hrají: 
Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Eva 
Holubová, Oldřich Kaiser… Vstupné: 
110 Kč, 113 minut, MP

Pátek 18. květen 22.00 hodin

GHOST RIDER 2 – 3D
Hrají: Nicolas Cage, IdrisElba, 
CiaránHinds… Vstupné: 130 Kč, 95 
minut, MP

Sobota 19. květen 17.30 hodin

AVENGERS – 3D    
USA/Akční/Dobrodružný/Sci-Fi/
český dabing. Hrají: Robert Downey 
Jr., ChrisEvans,  ScarlettJohansson… 
Vstupné: 155 Kč, 137 minut, P–12

Sobota 19. květen 20.00 hodin

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL – 2D
ČR/Komedie/české znění. Hrají: 
Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Eva 
Holubová, Oldřich Kaiser… Vstupné: 
110 Kč, 113 minut, MP

Neděle 20. květen 15.00 hodin

LORAX – 3D
USA/Animovaný/Rodinný/Fantasy/český 
dabing. V českém znění: Tomáš Juřička, 
Otakar Brousek, Miriam Kantorková… 
Vstupné: 130 Kč, 98 minut, MP

Neděle 20. květen 17.30 hodin

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL – 2D
ČR/Komedie/české znění. Hrají: 
Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Eva 
Holubová, Oldřich Kaiser… Vstupné: 
110 Kč, 113 minut, MP
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Počasí se vydařilo

Soutěž dětí a mládeže 
v elektronice a radioelektronice 

– krajské kolo

Den zdraví v Bílině                                                                                          
V sobotu 26. května 2012 se bude v Bílině konat již 
2. ročník tzv. „Dne zdraví v Bílině“. Akci pořádá opět 
občanské sdružení  „Zůstaňme mladí i ve stáří o. s.“ 

Den zdraví je určen nejen široké 
veřejnosti, ale také všem, kteří 
chtějí něco udělat pro své zdraví. 
Jedná se o akci, která se v Bílině 
poprvé konala vloni v září a měla 
velký úspěch. Na prostranství před 
divadlem budou prodávat své vý-
robky farmáři z okolí a ve foyeru 
divadla bude probíhat prezentace 
tzv. „zdravých alternativních po-
travin“. Návštěvníci se dozvědí 
spousty informací o těchto potra-
vinách, které jsou pořád pro vět-
šinu veřejnosti velkou neznámou, 
budou mít možnost je ochutnat 
a případně si je zakoupit. Budou 
k dispozici i různé druhy recep-
tů a určitě se každému dostane 
i fundované rady. Co se dá z ta-
kovýchto potravin vytvořit, nám 
opět předvedou studentky z Ho-
telové školy v Teplicích. Zdra-
ví máme jenom jedno, proto je 
namístě i prevence a poradenství 
o zdravém životním stylu. Po ce-
lou dobu akce bude probíhat mě-
ření fyziologických funkcí, které 
budou provádět zástupci OZP 
v Ústí nad Labem. Bude možnost 
si bezplatně zjistit množství tuku 
v těle, krevní tlak, ale třeba také 
hladinu glykémie v krvi (nejlépe 
nalačno).Celá akce bude probíhat 
od 8 do 14 hodin.

Na farmářských trzích bude 
možnost si koupit výrobky od 
farmářů z nedalekého okolí. To 
má jednu ohromnou výhodu, 
potraviny jsou čerstvé, neces-
tovaly přes půl Evropy nebo 
dokonce přes jiný kontinent, ne-
jsou zbytečně balené a chemic-
ky ošetřované. Ostatně farmáři 
své výrobky i sami prodávají, 
návštěvníci se s nimi mohou 
i na kus řeči zastavit a něco se 
o pěstování či chovu dozvědět. 
Je jasné, že pokud se něco vy-
rábí v malém množství, bude to 
i trochu dražší, ale rozhodnutí, 
zdali dát přednost kvalitě před 
nižší cenou, už je na samotném 
návštěvníkovi. Lidé si kromě 
potravin budou moci zakoupit 
také drobné řemeslné a ruko-
dělné výrobky. Jen doufám, že 
nám bude přát počasí, sluníčko 
vždycky vyláká z domovů velké 
množství lidí a to je potřeba. Po-
kud se farmářům podaří prodat 
větší množství výrobků, budou 
se do Bíliny rádi vracet a oby-
vatelé Bíliny budou mít zase při 
svých nákupech z čeho vybírat. 
Spokojenost pak bude na obou 
stranách  a to je cílem této akce.
 Mgr. Zdena Jílková, 

předseda sdružení

Klub lodních modelářů v Bílině pořádal svůj 24. ročník „Bílinské-
ho hrníčku“. Závodníci přijeli z Jablonce, Mostu, Duchcova, Ma-
riánských Lázní, Jiříkova, Borovan, Proboštova a Bíliny. Celkem 
přijelo 62 závodníků a to v kategoriích F4 a EX 500.

Vítězové:

EX 500 miminka:
1. Péťa Kučera KLM Bílina
2. Dan Procházka KLM Bílina
3. Maruška Burešová KLM Bílina

EX žáci
1. Anička Wünschová KLM Bílina
2. Bohouš Čejkovský KLM Bílina
3. Tomáš Kučera Jiříkov

F4 žáci
1. Jiří Franta Most
2. Tomáš Franta Most
3. Ondřej Kožený Jablonec

F4 senioři a junioři
1. Jan Jedlička Borovany
2. Péťa Nekarda ml. KLM Bílina
3. Petr Nekarda st. KLM Bílina

Vítězům gratulujeme. Tyto závody byly uskutečněny díky sponzo-
rům Zámečnictví Konárek, pan Mejcký, AVZO – TSČČP, pan Cha-
lupný Z., Městský úřad Bílina, pan starosta Horáček, Doly Bílina, 
krajský zastupitel KSČM pan Bubeníček. Děkuji pořadatelům za 
práci na uskutečnění těchto závodů a těším se na 2. září 2012 na 
memoriál „Jiřího Jerie“. Vladimír Procházka

Proběhla v pondělí 23. dubna v DDM v Bílině. Po vyplnění zna-
lostního testu už čekaly na soutěžící chlapce lákavé stavebnice – 
mladší žáci sestavovali měnič hlasu.  Ti, kterým se podařilo přístroj 
správně sestavit a dokonale připájet všechny součástky, byli od-
měněni zařízením, které mění jejich hlas v hlas robota. Starší žáci 
sestavovali elektronickou ruletu.
Do národního finále, které proběhne o víkendu 18.-20. května 
v Hradci Králové se nominoval v kategorii mladších žáků Vítek 
Kašpar ve starší pak Jiří Jirásek oba z DDM Bílina.
Kluci, držíme palce!
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Rada města Bíliny na své 9. schůzi konané 2. 5. 2012 mimo jiné:

ZUŠ Gustava Waltera - Jarní koncert žáků a učitelů 

Jmenovala:
■ V souladu s § 2 odst. 3 a odst. 4 
vyhlášky č.54/2005 Sb., o náleži-
tostech konkursního řízení a kon-
kursních komisích konkursní ko-
misi pro konkursní řízení na obsa-
zení pracovního místa ředitele/ky 
Centrální školní jídelny Bílina ve 
složení: předseda konkursní komi-
se Ing. Ladislav Kvěch, tajemník 
MěÚ Bílina, Bc. Zdeněk Rendl, 
místostarosta města Bíliny, Bc. 
Lenka Mottlová z KÚ ÚK, paní 
Editu Královou, vedoucí školní 
jídelny při ZŠ Aléská, Bílina, paní 
Šárku Zelenkovou z Centrální 
školní jídelny a Mgr. Jaroslavu 
Boudovou, školní inspektorku 
ČŠI ÚK.

Schválila:
■ Navýšení rozpočtu ZŠ Za Chlu-
mem v celkové výši 38.000 Kč - 
na lyžařský výcvik 38 dětí. 
■ Navýšení rozpočtu MŠ Čapko-
va v celkové výši 11.000 Kč - na 
školu v přírodě 22 dětí. 
■ Přijetí daru ve výši 25.000 Kč 
od Severočeských dolů, a. s., Cho-
mutov pro město Bílina na podpo-
ru rozvoje aktivit měst a obcí, pro 
aktivní využívání volného času 
občanů a udržování hornických 
tradic v regionu - „Den horníků“.
■ Uzavření nájemní smlouvy na 
nebytový prostor na Mírovém ná-
městí 46, Bílina, přízemí (bývalá 
prodejna punčochového zboží) 
s paní Ivetou Czipczirschovou, 
která bude prostor využívat pro 
služby manikúry, pedikúry, mo-

deláže nehtů, oriflamu.
■ Záměr poskytnutí finančního 
daru ve výši 20.000 Kč občanské-
mu sdružení LitCom, Velvěty 63, 
415 01 Teplice, na akci SAFETY-
SHOW na cestách, která se bude 
konat 16.5.2012 na Mírovém ná-
městí v Bílině. 
■ Přijetí daru ve výši 50.000 Kč 
od Severočeských dolů, a. s., 
Chomutov pro Dům dětí a mlá-
deže Bílina na podporu rozvoje 
mimoškolního vzdělávání a akti-
vit pro využití volného času dětí 
a mládeže.
■ Žádost paní Fialové o promi-
nutí poplatku za pronájem v KD 
Fontána a zároveň schvaluje 
čerpání schváleného rozpočtu 
ve výši 8.000 Kč na pronájem 
KD Fontána na setkání občanů 
zaniklých obcí Jenišův Újezd 
a Břežánky, které se bude konat 
26.5.2012.
■ Žádost Městských technických 
služeb Bílina o použití investiční-
ho fondu na nákup sběracího koše 
na traktor ISEKI ve výši 186.000 
Kč.
■ Stanoviska bytové komise dle 
zápisu z 23.04.2012, a zároveň 
bere na vědomí upravený bytový 
pořádník na I. pololetí 2012.
■ Navrhované změny v „Pravi-
dlech pro přidělování bytů v Do-
mech se soustředěnou pečovatel-
skou službou“, s účinností dnem 
schválení.
■ Zpracování generelu veřejného 
prostranství, dle návrhu předlože-
ného komisí pro rozvoj města. 

Souhlasila:
■ S užitím znaku města Bíliny ob-
čanským sdružením LitCom, Vel-
věty 63, 415 01 Teplice pro akci 
SAFETYSHOW na cestách.
■ Se zpřístupněním objektu býva-
lých kasáren v Bílině Policii ČR 
za účelem výcviku jejích přísluš-
níků. 

Pověřila:
■ Pana Josefa Horáčka, starostu 
města a pana Michala Mleje, čle-
na rady města, jednáním o mož-
nosti otevření pobočky Vysoké 
školy zdravotnictví a sociální prá-
ce sv. Alžběty v Bílině.

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle Směrnice 
č. 04/2007 na akci: 
• „Oprava silnice ulice Wolkero-
va“ je nabídka firmy EKOSTAV-
BY Louny, s. r. o. 
• „Oprava silnice k letnímu kinu 
v Bílině na Kyselce“ je nabíd-
ka firmy EKOSTAVBY Louny, 
s. r. o. 
• „Oprava a údržba objektu Mini-
golfu - I. etapa - Bílina“ je nabídka 
firmy ŽEJDLÍK JOSEF Bílina. 
■ Zadat zakázku malého roz-
sahu dle Směrnice č. 04/2007 
na akci „Sanitární kontejner 
- 2 ks“ pro areál koupaliště na 
Kyselce jedinému uchazeči, 
a to společnosti Algeco, s. r. o., 
Spytihněv. 
■ Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Udržovací ná-

těr Lesní kavárny“ dle Směrnice 
č. 04/2007 , firmě HPM servis, s. 
r. o., Most, a to jako specializova-
nou zakázku.

Vzala na vědomí:
■ Splnění usnesení rady města, 
kterým bylo tajemníkovi MěÚ 
uloženo předložit počet žáků na 
ZŠ zřizovaných městem Bílina, 
včetně finančních prostředků při-
dělených ze státního rozpočtu na 
pokrytí učebních pomůcek pro 
rok 2012. 
■ Informaci tajemníka MěÚ o při-
dělení finančních prostředků Kraj-
ským úřadem Ústeckého Kraje na 
učebnice a učební pomůcky na 
jednotlivých ZŠ zřízených měs-
tem Bílina.
■ Informaci vedoucí finanční-
ho odboru o stavu fondů pří-
spěvkových organizací města 
k 31.03.2012.
■ Informaci vedoucího stavební-
ho úřadu o dražbě o nemovitosti 
- bývalý Štěpánský dvůr („hotel 
Dagmar“).
■ Informace odboru nemovitostí 
a investic ke stavu plavecké haly 
a možného postupu řešení.
■ Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise z 11.04.2012.

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 strán-
kách města (www.bilina.cz)

Koncert se uskutečnil v sále školy 24. dubna, tedy na sv. Jiří, kdy - jak tradice říká - vylézají hadi a štíři. Že jde o skutečně jarní 
koncert, potvrzovalo sluníčko za okny i teplota v sále.

Po úvodním vystoupení dvou menších žá-
kovských pěveckých sborečků následoval 
blok sólových „vážných“ skladeb z období 
baroka i současnosti určených pro flétnu, 
kytaru, a klavír. Ve druhé části programu se 
představila různá souborová seskupení. Na-
příklad kytarové trio, které v obsazení dvě 
kytary a baskytara předneslo do instrumentál-
ní úpravy převedenou písničku Tomáše Klu-
se nazvanou „Až...“. Velkým potleskem byl 
posluchači odměněn soubor ze třídy učitelky 
Libuše Šperkové, která na škole vyučuje hru 
na bicí nástroje. Provedení nestárnoucího 
hitu The Entertainer v úpravě pro sólový xy-
lofon, dvě kytary a klavír potvrdilo, že hráči 
na bicí nestudují jen hru na soupravu, ale vě-
nují se také hře na tzv. melodické bicí nástro-
je, k nímž právě xylofon patří. Vysloveně do 
diskotékového světa se s písní Y.M.C.A. 

( u nás známé také s českým názvem Ná-
jem zvedej ) vypravilo saxofonové kvarteto. 
V přehlídce souborů nemohla chybět ani Ko-
mořinka, která pod vedením Veroniky Du-
choslavové již léta reprezentuje školu. Jed-
nou z Komořinkou provedených písní byla 
skladba Greensleeves. Tu můžeme také často 
slyšet v rozhlase s jiným textem v podání 
Marty Kubišové.  Finální hudební tečkou za 
koncertem bylo vystoupení skupiny EXIT II 
( dvě kytary, baskytara, 
klávesy ), která pod ve-
dením Tomáše Ernsta 
pozvala poslucha-
če do světa rocku 
a popu v písnič-
kách skupiny 
Katapult a Žlu-
tý pes. 

Přítomné posluchače, mezi nimiž nechyběl 
ani místostarosta Bc. Zdeněk Rendl, jsme 
pozvali na další zajímavý koncert, který se 
uskuteční 6. května na zámku v Duchcově. 
Tam ve společném programu vystoupí ZUŠ 
z Dubí, Teplic, Duchcova a Bíliny. Krát-
ké ohlédnutí za tímto projektem najdete 
v dalším čísle BZ.
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Volejbalová sezona začíná!
Je tady opět jaro a s ním zahajuje největší bílinská událost pro 

neregistrované sportovce – XVII. ročník  Bílinské volejbalové ligy.
Pravidelně se bude více než stovka sportovců scházet v nově 
opraveném areálu Tyršovy zahrady. Letošní ročník proběhne 

o sobotách 5., 19. května a 2. a 16. června. Finále PLAY – OFF 
nás čeká v sobotu 8. září. Objeví se nová družstva, některá tradiční 
letos zanikla. Zveme všechny sportovce i nesportovce, občerstvení 

je po všechny soboty zajištěno. Diváci ocení líté boje i krásné 
prostředí na „Tyršáku“. Přijďte jednou a budete se vracet!

Bílina opět nezahálela

FK Bílina – AFK LoKo Chomutov 1:3 (0:0)

   Tak jako každý rok, i letos začínala domácí bikrosová sezóna v Pardubickém areálu hned dvěma 
závody. Sobotním „Kontrolním závodem reprezentantů“ a nedělním prvním dílem Českého poháru, 
kdy sobotní slunečné počasí vystřídala propršená neděle. Chtělo by se říci, že výsledky bílinských 
bikrosařů korespondovaly s víkendovým počasím.

Bílina měla na startu hned pět 
svých zástupců a s konkurencí 
se poprali následovně. V katego-
rii MTB se po oba dny na startu 
představili bratři Minaříkové, 
v sobotu v řidčeji obsazené kate-
gorii závod ovládli, když závod 
dokončili v pořadí první Michal, 
druhé místo mladší Tomáš. V ne-
děli měla kategorie MTB vypsa-
ný závod MČR  a zde si kalich 
hořkosti vypil do dna v sobotu 
první Michal. Mladý biker se bez 
zaváhání probojoval do finálové 

osmičky, kde ve druhé zatáčce 
dokonce útočil na první místo, 
aby se následně poroučel k zemi 
a bylo z toho tak jen uspokojivé 
8. místo. Tomáš závod dokončil 
na místě devátém. V kategorii 
7/8 let se na startu představil Jin-
dřich Hanzlík, který si o víkendu 
připsal 16. respektive 14. pozici. 
Pavel Jindřich, závodící v kate-
gorii 9/10 let, si vedl o něco lépe 
a obsadil 10. a 11. místo. Junior 
Matěj Chalupný mohl v sobotním 
závodě porovnat síly v nejprestiž-

nější kategorii Elite sloučené prá-
vě s juniory a vedl si na výbornou. 
Kvalifikačními jízdami se bez 
problémů probojoval do finálové 
osmičky, kde si dojel pro skvělý 
bronz a dal si tak dárek ke svým 
osmnáctým narozeninám. V ne-
děli, v rámci Českého poháru ve 
sloučené kategorii 15+, se Matěj 
opět dostal až do finále, kde ale 
v poslední zatáčce při ataku na 
první pozici upadl a byla z toho 
nakonec pozice osmá.
 Mgr. Zdeněk Chalupný

Jarní spanilá  jízda  Bíliny v kraj-
ském přeboru skončila.  Po šesti 
zápasech bez porážky se však do-
kázala porazit sama.   Po výborném 
výkonu nechala body soupeři. Třetí 
mužstvo tabulky  se v prvním polo-
čase jen dívalo, co s nimi v tropic-
kém vedru domácí provádějí.  Ale 
bez brankového efektu.  Bílině chy-
běl kapitán Novák, ale zápas začala 
s elánem a hned v úvodu kopala Le-
vým trestný kop.  Hrála kombinačně 
a postupně se rozehráli i hosté. Po 
pěkné akci, ale střílel Čonka vyso-
ko nad. Ve 24.minutě naservíroval 
Kotěšovský zprava před branku 
volnému  Baranovi. Ale jeho střelu 
brankař Plochý vyrazil. O čtyři mi-
nuty naopak zleva poslal přesný míč 
Baran na Pavlíčka, ten byl opět sám 
před brankařem, ale střílel přímo do 
něho.  Hrálo se v tempu na obě stra-
ny a chomutovskému Čonkovi chy-
běly před domácí brankou centime-
try, na míč nedosáhl.  Ve 33.minutě 
přerušil rozhodčí Černý hru, aby se 
mohli hráči osvěžit, slunce pálilo.  
Ve 37.minutě zachraňoval domácí 
brankař Čurda a za čtyři minuty vy-
slal dopředu Kotěšovského Baran, 
ale domácí útočník míč nezpraco-
val. V nastavení si diváci zabou-
řili, když pomezní Bratschneider 
odmával Kotěšovskému  údajný 
ofsajd,  mohl jít sám na branku.   
Ale první poločas  podala Bílina vý-
borný výkon, chybělo jen proměnit 
některou ze šancí. 
Do druhého poločasu domácí trenér 
Kovačka ještě posílil útok. Stáhl 
obránce Žembu, na jeho místo se 
přesunul Pavlíček a do zálohy při-
šel mladý Ferko.   Ovšem začátek 
poločasu rozhodl o celém utkání. 
Obránce Karel nešťastně tečoval 

míč a brankař Čurda se jen díval, 
jak podá do branky.  Po chvíli se 
domácí vzpamatovali,  opět se vrh-
li do útoku, ale střela Mergla byla 
stražena. V 62.minutě poslal zprava  
Ferko přesný míč na Augustu a ten 
sám před brankou poslal placírkou 
vedle…  V 66.minutě se obětavě 
postavil do střely Karel, ale z ná-
sledujícího rohového kopu rozhodl 
hlavou Micák.    To již byl na hřišti 
i Ščuka, ale hosté si oddechli, moc 
míčů nedostával.  Snaha domácích 
byla korunována až v závěru, kdy 
Augusta z voleje snížil. Ovšem 
vzápětí měl obrovskou šanci cho-
mutovský Čonka, který střílel vedle.  
Poprvé se po operaci kolena objevil 
na jaře na hřišti  Bečvařík, a také on 
měl na kopačce gól. V 88.minutě do-
stal míč za obranu, ale nastřelil včas 
vyběhnuvšího Plochého.  O minutu 
později trestný kop Ščuky  brankař 
Plochý vyrazil.  V nastavení, kdy 
domácí hráli již vabank, z rychlé-
ho útoku střídající Baierl skákávou 
střelou upravil na 1:3.  Pokud by se 
vyhlašoval hráč zápasu, byl by to 
chomutovský brankař Plochý. 
„Hosté nám udělili lekci z produk-
tivity, možná ze dvou šanci dali tři 
branky. My jsme měli minimálně 
čtyři jasné gólové, ale nic jsme ne-
využili a proto jsme nemohli vy-
hrát,“ byl stručný bílinský trenér 
Jaroslav Kovačka. Jinak  za před-
vedený výkon mohl hráčům těžko 
něco vyčítat. Oldřich Bubeníček

Branky: 83. Augusta – 47. vlastní 
Karel, 66. Micák, 90+4 Baierl
Bílina: Čurda – Žemba (46. Ferko), 
Vosátka, Karel, Mergl – Pavlíček, 
Levý (54. Ščuka), Augusta, Baran – 
Kotěšovský (77. Bečvařík), Egrt

Shotokan karate do masopust Bílina
Závodníci SKM Bílina vyjeli v sobotu do Sokolova na 1.kolo Ná-
rodního poháru JKA bojovat o postupové body na MČR JKA v této 
kategorii -  Mini žáci, mladší žáci a starší žáci. Celkem jelo z klubu 
8 závodníků. Naši chlapci a děvčata si v tak nabyté konkurenci 
vedli velice dobře.  Sice jsme měli jen dvě medaile, ale důležité 
byli body pro které jsme jeli. Našimi medailisty byl mladší žák Da-
niel Plass 2.místo kata a 1.místo kata team ve složení Plass, Mar-
van a Špoulová. Bára nakonec skončila v kata a kumite na 5.místě. 
Marvan Daniel a Kunz Miroslav si také nevedli špatně. První kdo 
si přijel vyzkoušet atmosféru velkého závodu byl i náš mini žák Fi-
lip Bureš a musíme konstatovat že si nevedl špatně a podal pěkný 
výkon v této kategorii. Další naši žáci si vyzkoušeli křest ve vyšší 
kategorii a to Charvát David a Beňo Patrik, David skončil v kata 
na 4.místě a na tom 
samém místě skon-
čila i v kumite Da-
niela Zálešáková. 
Zároveň tyto zá-
vody byli i menší 
prověrkou před ME 
JKA ve Francii kam 
odjíždíme v červnu. 
Všem sponzorům, 
rodičům a závodní-
kům děkuji za repre-
zentaci našeho klu-
bu SKM BÍLINA.
Roman Masopus, 

hlavní trenér
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Čtvrtý ročník Bílinské trofeje kendó

Zahajovací závody v Bílině
a 1. kolo KPD mužů a žen 28. 4. 2012

Jedním z tradičních úvod-
ních atletických měření sil se 
každoročně stávají Zahajo-
vací závody v Bílině. Bílinští 
organizátoři vypisují pravi-
delně soutěže pro všechny 
věkové kategorie atletů. 

Nejrychlejší nohy ukázal Jakub 
Pěkný z Moldavy v Krušných 
horách, který časem 7.28 s. o dvě 
setiny porazil domácího Petra 
Šroubka a Pavla Krůtu z Lovosic.
Filip Hradil z Bíliny, nadějný 
dorostenec, který trénuje u Jana 
Mairicha si vytvořil hned v úvo-
du sezony osobní rekord. Nejvíce 

obsazenou technickou disciplínou 
byl skok daleký. V obou kategori-
ích startovalo celkem 55 závodní-
ků. V mužích se objevili ligoví zá-
vodníci Petr Čmuda z Chomutova 
a Petr Šroubek z Bíliny. Oba zdolali 
šestimetrovou hranici. V ženách se 

přes pět metrů dostala jen vítězka 
Lucie Nájemníková z Mostu.
Sobotní závody se vydařily,počasí 
přálo a tak se mohly měřit síly jed-
notlivých klubů,všichni dokázali 
připravenost na novou sezónu,při-
jelo 239 závodníků z 22 klubů Bí-

linští borci vybojovali co se dalo 
z mého pohledu lze těžko hodnotit 
jednotlivé kluby, výkonnost byla 
vyrovnaná a každý si odnesl to co 
si zasloužil,pořadatelé vytvořili 
krásný den pro všechny zúčastněné 
atlety. Jaroslav Vimr

Letošní ročník byl mimořádnou 
událostí hned z několika důvodů 
- Bílinský oddíl je úřadujícím mis-
trem republiky v kendó, což přiláka-
lo mnohem více zájemců než v mi-
nulých letech. Pozvání přijali také 
závodníci z Německa, čímž povýšili 
turnaj na mezinárodní - první dětský 
mezinárodní turnaj v ČR.
Samotným závodům předcházel 
dvouhodinový seminář pod ve-
dením manželů Ziegelheimových 
(oba 5.dan kendó), nejvyšší tech-
nické stupně  kendó v ČR, kteří také 
mají z Japonska osobní zkušenosti 
ze cvičení s dětmi. Tak se dětem 
i dospělým účastníkům semináře 
dostalo speciální péče a cvičení. 
Účastníků semináře bylo přibližně 
70 a všichni si výborně zacvičili. 
Motivace dětí pak byla zřetelně vi-
dět i při zápasech.
Celou atmosféru zpříjemňovalo 
malé občerstvení, které samy doma 
připravily maminky paní Málišová 
a paní Fizková.
Po krátké přestávce následovaly zá-
vody dětí. Závodů se zúčastnilo 46 
dětí z Německa, Prahy, Hradce Krá-
lové, dětského domova v Tuchlově 
a bílinského oddílu SanDóMon. 
Nedělají se rozdíly mezi dívkami 
a chlapci, všichni soutěží dohroma-
dy, alespoň u dětí.
Soutěžilo se v kategoriích Kihon 
(základy – pro děti cvičící méně než 
1 rok), šiai (zápas) ve věkových ka-
tegoriích 7.-9. let, 10.-12. let a 13.-

17. let. V každé kategorii byla navíc 
udělena cena za nejlepšího bojové-
ho ducha (Best Fighting Spirit), kdy 
rozhodčí hodnotí nasazení v boji 
a celkový dojem ze závodníka.
Je úžasné sledovat, jak se děti rok od 
roku zlepšují, nic si nedávají zadar-
mo a jdou do zápasů na 100%. Děti 
tohle vůbec prožívají závody jinak 
a tak jsme mohli jak pod lupou vidět 
jejich slzy, zarputilost, znechucení, 
nadšení...
V turnaji se Bílinské děti neztra-
tily, i když měly proti sobě často 
mnohem zkušenější a starší bor-
ce. V kategorii kihon si 1. místo 
vybojoval Daniel Kodat, 3. místo 
vybojoval Anthony Rebel. V ka-
tegorii 7.-9. let bez zaváhání zví-
tězil Vítek Máliš, na třetím místě 
se umístil Matěj Vitouš, oba z bí-
linského oddílu .Letošní kategorie 
připravily horké chvilky zvláště  
rozhodčím, když proti sobě nastu-
povali 10.letý Martin Dunka a té-
měř 13.letý a o 2 hlavy větší Pieter 
Hartwig.  Přes velké věkové i vý-
konnostní rozdíly se bílinskému 
Martinu Dunkovi podařilo velmi 
pěkným kendem projít celým tur-
najem až do finále, kde podlehl 
po dlouhém boji v prodloužení 
zkušenému hradeckému Ondro-
vi Havelkovi.  Celkové výsledky 
jsou uvedeny níže.
V nejstarší kategorii náš oddíl neměl 
zastoupení, o místa vítězů se dělili 
děti z Německa a Hradce Králové.

Po závodech se ještě poslední nad-
šenci sešli k cvičným zápasům, aby 
si vyzkoušeli nově nabité zkušenos-
ti a po 5 hodině se všichni rozjeli do 
svých domovů.
Bílinskou trofej organizoval Dům 

dětí a mládeže Bílina a oddíl San-
DóMon Bílina, přípravy probíhaly 
pod vedením paní Věry Ryjáčkové 
a Veroniky Málišové. Při samotném 
turnaji pak pomáhali všichni členo-
vé oddílu SanDóMon Bílina.

V sobotu 28. dubna se konal čtvrtý ročník dětského turnaje v ken-
dó Bílinská trofej.

Výsledky:
Kihon
1. místo: Daniel Kodat - SanDóMon Bílina
2. místo: Adam Šmíd - Nozomi dojo HK
3. místo:  Anthony Rebel a Matěj Pikola SanDóMon Bílina a Nozomi 

dojo, BFS Václav Michal SanDóMon Bílina
7.-9. let
1. místo: Vítek Máliš -SanDóMon Bílina
2. místo: Viktorie Eichlerová - Nozomi dojo HK
3. místo:  Matěj Vitouš SanDóMon Bílina, David Bartošek Kacubó 

KenriKai Praha, BFS D.Bartošek
10.-12. let
1. místo: Ondřej Havelka Nozomi dojo
2. místo: Martin Dunka - SanDóMon Bílina
3. místo:  Nikol Eichlerová – Nozomi dojo HK, Pieter Hartwig - 

Kokugikan Berlin, BFS Nikol Eichlerová
13.-17. let
1. místo: Amon Uchiyama- Kokugikan Berlin
2. místo: Michal Pikola - Nozomi dojo HK
3. místo:  Lukáš Havelka - Nozomi dojo, Yuto Adachi - Kokugikan 

Berlin, BFS Keita Adachi - Kokugikan


