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A je to tam! Oddechli si s úsměvem na tváři trenéři, funkconáři a přede-
vším Jára Fojtík po zisku titulu Mistra ČR v pětiboji. Korunoval tak vel-
mi úspěšnou sezónu bílinských atletů, kteří jsou stále více vidět. Národní 
šampionáty, tedy Mistrovství ČR, tomu daly letos opět za pravdu.

VZESTUP BÍLINSKÉ ATLETIKY POTVRDILY 
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁTY A TITUL PRO JÁRU FOJTÍKA

● Policisté zachránili sebevraha ● Jsou občané spokojeni se sociálními a komunitními službami? ● Bílina má opět mistra republiky ve střelbě 
● Skupina Cik Cak zakončila svoji kariéru ● Rozhovor s kapelou Sepultura ● Lerní soutěž s HC Draci ● Memoriál Františka Veselého ● 

Jaroslav Fojtík, ledvický rodák, se 
na letošní sezónu připravoval svě-
domitě. Loňské čtvrté místo mu 
dávalo tušit velké šance, neboť letos 
je mladší žákem druhým rokem. 
O jeho talentu jsme již mnohokrát 
psali. Pravidelně se utkává s žáky 
o kategorii výš, v mladších zkrátka 
nemá konkurenci. Vrcholem jeho 
sezóny bylo Mistrovství ČR v ví-
cebojích, které se letos uskutečnilo 
v dalekém Třinci.
Jára byl podle tabulkových předpo-
kladů jasným favoritem. Ale tabulky 
jsou tabulky a závod je závod. Už 
v překážkovém běhu na 60 metrů 
překonal krajský rekord svého od-
dílového kolegy Pavla Prchala. Ná-
sledoval míček, ve kterém předvedl 
„průměrný“ výkon kolem 60 metrů. 
V běhu na 60 metrů trochu Járovi 
chyběly zkušenosti, když foukal 
velký nárazový protivítr. Možná 
bylo lepší trochu neférově vyběh-
nout dřív, aby se běh opakoval. Tak-
hle museli všichni zdolávat protivítr 
o síle 4,5 m/s. V dálce Jára potvrdil, 
že patří do české špičky i na této dis-
ciplíně, to když skočil 5, 75 metrů. 

V závěrečném běhu na 800 metrů 
jen hlídal svoji pozici, kterou mohl 
jen těžko kdokoliv ohrozit.
Dílo bylo dokonáno. Jára Fojtík 
z Ledvic, který hájí bílinské modro-
bílé barvy, získal titul Mistra České 
republiky, navíc v novém rekordu 
Mistrovství. Svěřenec Jaromíra 
Říhy a Jiřího Nechvátala má tak 
nakročeno k úspěšné kariéře. Už 
teď myslí na příští rok a dává si za 
cíl dostat se do reprezentace při me-
zistátním utkání starších žáků, kde 
bude prvním rokem. Držme Járovi 
palce, svým přístupem v tréninku si 
to zaslouží!
Vícebojařské Mistrovství však ne-
bylo jediným šampionátem. Po 
představení největšího úspěchu se 
ohlédněme postupně na Mistrovství 
jednotlivých kategorií.
Sérii započali dospělí. Po loňském 
úspěchu Adama Kouby, který skon-
čil na 1500 metrů na 3. místě a který 
se letos potýkal bohužel se zraně-
ním, hájil modrobílé barvy navráti-
lec a odchovanec Ladislav Křížek. 
Sprinter, kterého sportovní srdíčko 
zatáhlo ke konci kariéry zpět do 

Bíliny, kde výraznou měrou pomá-
há bojovat našemu prvoligovému 
mužstvu ve středu tabulky. V běhu 
na 100 metrů se dostal do finále, 
kde obsadil fantastické šesté místo 
časem10,77. Vzhledem k tomu, že 
stále více musí skloubit práci a tré-
nink je to skvělý výsledek.
Na Mistrovství ČR dorostu a ju-
niorů, tzv. Gigantu, jsme měli po 
dlouhé době velké zastoupení. Na  
střední tratě jsme vyslali oba naše 

Filipy, svěřence Jana Mairicha. 
V juniorech obsadil Filip Žižka, 
který kombinuje lyžování s atleti-
kou, osmé místo. V dorostencích 
sbírá zkušenosti Filip Hradil. Bo-
hužel strkanice, boje a vyšlápnutí 
na mantinel ho stálo průběžnou 
pátou příčku a závod nedokončil. 
Stálicí v české skokanské špičce 
stává se rodák z Duchcova, Petr 
Šroubek, svěřenec Martina Sýko-
ry. Pokračování na straně 12

Příměstský tábor je v plném proudu, aneb do školy i o prázdninách
V pondělí 9.7. ráno začali do Základní školy praktické v Bílině přicházet děti. I když je doba prázdnin, dveře školy se otevřely kvůli 
tradičnímu příměstskému táboru. Ten se v Bílině koná již pátým rokem a hlavní táborovou základnou je vždy budova ZŠ praktické.

Třítýdenní tábor si za dobu své existence stal 
velmi oblíbenou prázdninovou aktivitou. Potvr-
dila to ředitelka ZŠ praktické Mgr. Iveta Krzá-
ková, která upřesnila, že rok co rok vídá mnoho 
stejných dětských tváří, přibývají samozřejmě 
ale i noví účastníci a to ze všech základních škol 
v Bílině. Spodní věková hranice je 6 let a horní 
15 let. Nejpočetněji zastoupenou věkovou sku-
pinou jsou podle ředitelky děti do 11 let. 
A jak to na takovém příměstském táboře vypa-

dá? Prakticky stejně jako na klasickém, jen s tím 
rozdílem, že děti ve škole nespí a odpoledne si 
je vyzvedávají rodiče. Takže nereálná je snad jen 
noční stezka odvahy.  Během dne jsou pro děti 
připravené různé sportovní, zábavné, hudební, 
vzdělávací a další aktivity, alespoň jednou za tý-
den jedou děti na výlet a když přeje počasí, tráví 
táborové chvíle na koupališti. Do realizace tábo-
ra jsou zapojené všechny základní školy, které se 
na průběhu podílejí svými zaměstnanci.

  Pokračování na straně 4

Jára Fojtík (uprostřed) na nejvyšším stupni vítězů.

Zahrada ZŠ praktické nabízí dětem mnoho možností zábavy.
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Z deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

ZEPTÁME SE ZA VÁS.

Napište svůj námět nebo dotaz 
na e-mail: bz-namety@seznam.cz

Policisté zachránili sebevraha 

Recepce Hornické nemocnice s poliklinikou: 

417 777 111

Vyšplhal tři metry
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který se v Bílině vloupal 
do bytu. Poté, co vyšplhal do tří-
metrové výšky, vnikl přízemního 
bytu, odkud odcizil peníze, dva 
notebooky, televizor, videoka-
meru a další elektroniku. Majitel 
bytu předběžně vyčíslil škodu na 
50 tisíc korun, policisté ve věci 
zahájili úkony trestního řízení 
pro přečiny krádeže a porušování 
domovní svobody a po pachateli 
i odcizených věcech intenzivně 
pátrají.

Chtěl cigaretu, utekl s penězi
O patnáct tisíc korun přišel muž, 
který navštívil jednu z bílinských 
heren. V té se notně „posilnil“ 

alkoholem a po půlnoci se vydal 
k domovu. Venku ho požádal 
nějaký muž o cigaretu, podnapi-
lý dobrodinec mu chtěl vyhovět 
a začal po kapsách hledat kuřivo. 
Vrávorajícímu poškozenému na-
jednou pachatel vytáhl z náprs-
ní kapsy košile volně zastrčený 
svazek bankovek a dal se na útěk. 
Policisté na základě oznámení 
okradeného zahájili ve věci úko-
ny trestního řízení pro podezření 
ze spáchání přečinu krádeže a po 
zloději intenzivně pátrají.

Zmizela kola za 40 tisíc
Tři jízdní kola odcizil dosud ne-
známý zloděj z kočárkárny a ko-
lárny panelového domu v Bílině. 
Z jednoho dokonce musel odstranit 

řetězový zámek, kterým bylo kolo 
zajištěno. Oznamovatelé vyčíslili 
celkovou škodu téměř na 43 tisíc 
korun, po pachateli i odcizených 
kolech policisté intenzivně pátrají.

Ze střechy zmizely kabely
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který ukradl kabely 
v Bílině. Zloděj vylezl na střechu 
prodejny, odkud odcizil z instalo-
vaných solárních panelů kabeláž, 
čímž poškozené firmě způsobil 
přibližně padesátitisícovou ško-
du. Pokud bude pachatel dopaden 
a stane před soudem, hrozí mu až 
pět let za mřížemi.

U krádeže se zapotili
Policisté dopadli zloděje, kteří 
začátkem května kradli železo 
v areálu jedné z bílinských firem. 
Pachatelé zvolili poněkud netra-
diční a rozhodně pracný způsob, 
jak se k barevným kovům dostat. 
Z oplocení areálu demontovali 
jednotlivé betonové kvádry, které 
následně pomocí kladiva rozbili 
a kovové výztuže odcizili. Za že-
lezo ve sběrně zřejmě moc peněz 
nedostali, poškozené firmě ale 
zničením oplocení způsobili ško-
du téměř 45 tisíc korun. Všichni 
si na policejní služebně převzali 
sdělení podezření z přečinu po-
škození cizí věci spáchaného for-

mou spolupachatelství. V případě 
odsouzení jim hrozí maximálně 
roční pobyt ve vězení.

Další krádež na železnici
Škodu za 160 tisíc korun způ-
sobil neznámý pachatel, který 
na železniční trati mezi Bílinou 
a Oldřichovem u Duchcova po-
volil šrouby víka olejové nádrže 
dvou stykových transformátorů, 
ze kterých demontoval a odcizil 
měděné vinutí. Následkem krá-
deže došlo k výpadku provozu 
signalizačního zařízení, naštěstí 
nedošlo k žádné nehodě. Policis-
té po pachateli, který je podezře-
lý ze spáchání přečinů krádeže 
a poškození a ohrožení provozu 
obecně prospěšného zařízení, in-
tenzivně pátrají.

Zloděj vyšplhal po lešení
Lešení přistaveného u panelové-
ho domu v Bílině využil minulý 
týden neznámý pachatel, který po 
něm vyšplhal a následně se oknem 
vloupal do bytu ve třetím poscho-
dí. Zloděj si s sebou odnesl pení-
ze, šperky a porcelán za 140 tisíc 
korun. Policisté ve věci zahájili 
úkony trestního řízení pro přečiny 
krádeže, porušování domovní svo-
body a poškození cizí věci. V pří-
padě dopadení hrozí pachateli až 
pětiletý trest odnětí svobody.

Díky ženě, která nebyla lhostejná k osudu 
druhého člověka, se policistům podařilo 
zachránit život muži, který chtěl spáchat 
sebevraždu. Včera ve 13 hodin jsme přijali 
oznámení ženy, která obdržela SMS zprá-
vu, podle jejíhož obsahu nabyla dojmu, 
že si její odesílatel chce ublížit. Člově-
ka, který jí zprávu poslal, ale znala pouze 
pod přezdívkou, kterou používá v online 
hře na internetu, kterou oba hrají. Žena 
neváhala, zavolala na policii a se svými 
obavami se ochráncům zákona svěřila. Po 
chvíli svou výpověď doplnila s tím, že se 
jí podařilo s mužem telefonicky zkontakto-
vat a on jí řekl, že vypil množství rumu, 
má něco kolem krku a je v lese u Bíli-
ny. Jelikož vše nasvědčovalo, že je muž 

v ohrožení života, do terénu ihned vyrazili 
všichni policisté, kteří byli v okrese v tu 
chvíli k dispozici. Veliteli pátrací akce se 
nakonec podařilo muži dovolat, od zmate-

ného muže ale zjistil pouze to, že je někde 
v lesích nad Kyselkou. Čtyři desítky poli-
cistů společně se psovody propátrávaly té-
měř dvě hodiny členitý terén mezi Bílinou 
a obcí Braňany. Chvíli před 17 hodinou se 
policistům podařilo silně podnapilého 34le-
tého muže najít. Měl u sebe dopis na roz-
loučenou a připravenou smyčku, na které 
se pokusil oběsit. Díky obětavému nasazení 
všech zúčastněných policistů a telefonátu 
oznamovatelky se na poslední chvíli poda-
řilo zachránit lidský život. Muž byl předán 
do péče lékařů, kteří jej hospitalizovali 
v teplické nemocnici. 

nprap. Bc. Daniel Vítek
tiskový mluvčí KŘP Ústeckého kraje

Preventivně informační skupina Teplice

Ilustrační foto: www.denik.cz
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INZERCE 1012/BZ

Na svatou Annu L.P. 1962 
se naši brali.
Ke ZLATÉ SVATBĚ 
jim přejeme všechno dobré.
Petra, Gábina, Jana, Petra jr., 
Adélka, Lucinka, Tomášek,
Luboš, Jakub, Lukáš,
jezevčík Merlin 
a přátelé.

Bílinští strážníci zachraňovali 
mladého dravce

O komunitním plánování nevíte a myslíte, že se Vás netýká?
Omyl!

Registr vozidel selhal, 
v Bílině však úřadovali i tak

Jakmile byl spuštěn nový registr vozidel, kvůli přetížení a růz-
ným technickým problémům během několika minut zkolabo-
val. A plně zprovoznit se jej nepodařilo. Původní registr spra-
vovalo ministerstvo vnitra a během nedávné odstávky měl být 
převeden na nový systém pod správou ministerstva dopravy. 
Software za 37 milionů ale zklamal a ministerstvo řeší, co dál. 
Uvažuje se také o zpětném přechodu na starý systém.

Od pondělka 16. července budou lidé v Bílině 
ve svých schránkách nacházet dotazník, který 
se týká jejich spokojenosti se sociálními a ko-
munitními službami ve městě. Tyto informace 
jsou potřebné pro tvorbu 2. komunitního plánu 
města na období 2013 – 2015. Vyplněný do-
tazník mohou občané odevzdávat na níže uve-
dených sběrných místech a termín pro ode-
vzdání dotazníků bude prodloužen až do 
pátku 27.7.2012. Dotazníky můžete najít ke 
stažení také na www.bilina.cz v sekci AK-
TUALITY (vpravo nahoře na úvodní straně).
Abych občanům přiblížila proces komunitního 
plánování, uvádím otázky, které by si obyvatel 
Bíliny v souvislosti s komunitním plánováním 
mohl klást.

Proč bych měl/a vyplňovat  dotazník? 
K čemu tyto informace poslouží?

Komunitní plánování je především o plánování 
služeb pro občany. Jde o sociální služby (napří-
klad pečovatelská služba, nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež atd….) a komunitní služby (vol-
nočasové aktivity pro děti, seniory, atd.)Pro město 
je velice důležité tyto služby sledovat, protože jde 
o služby pro občany a snahou každé obce by mělo 
být co nejlépe uspokojit potřeby občanů. Proto 

zjišťujeme potřeby lidí prostřednictvím dotazníku. 
Lidé se v něm mohou vyjádřit, s čím jsou spokoje-
ni, nespokojeni a mají prostor pro své návrhy.

Změní se tím něco? 
Aby vše neskončilo jen u plánování.

Názory a potřeby lidí zjištěné z dotazníků bu-
dou zahrnuty do komunitního plánu společně 
s názory odborníků. Z potřeb budou stanoveny 
cíle a cesty, jak těchto cílů dosáhnout. Komunit-
ní plán řeší oblasti Děti, mládež rodina, Senioři 
a zdravotně handicapovaní, Závislí a Dlouho-
době nezaměstnaní. Má však samozřejmě mno-
hem širší záběr a to nepřímo na celou bílinskou 
veřejnost. V každé oblasti si stanovíme cíle, 
o kterých budeme vědět, že jsou v období plat-
nosti plánu splnitelné. Reálnost splnění musí 
být podložena i finančními zdroji, které jsou 
samozřejmě omezené a mnohdy nejisté. Mno-
hých cílů třeba půjde dosáhnout pouhým zin-
tenzivněním komunikace, navázáním nových 
kontaktů atd. Ale to vše ukáže až plán. 
Komunitní plánování je moderním plánovacím 
procesem nezbytným pro zajištění optimální-
ho stavu sociálních služeb ve městě. Není pro 
Bílinu ze zákona povinné, ale město si dobře 
uvědomilo, že může být dobrým nástrojem 

k realizaci či zefektivnění různých opatření 
a služeb, které by jinak třeba zůstaly opome-
nuté. Základem je spolupráce a komunikace 
obyvatel, odborníků z dané oblasti a města.
Nechceme vytvořit dokument „do šuplíku“, 
proto se ptáme občanů na názory a potřeby, 
abychom mohli hledat jejich řešení.

Sběrná místa pro dotazník:
•  Člověk v tísni – Nízkoprahové centrum 

Na Předměstí
• Podatelna (Informace) MěÚ
• Infocentrum pod věží
• recepce Hornické nemocnice s poliklinikou
• Dům s pečovatelskou službou Havířská 582/27
• Knihovna Za Chlumem
• Lékárna Za Chlumem
•  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 

Bílina – kancelář Štefana Lukáče (přízemí 
naproti vchodu).

Děkujeme předem za Váš zájem a že nejste 
lhostejní k podobě sociálních a komunitních 
služeb ve Vašem městě.

Ing. Jana Šimková, oddělení rozvoje města

Jaké problémy způsobil výpadek 
v Bílině? Vedoucí odboru do-
pravy Miroslav Jedlička uvedl, 
že nefunkční systém samozřej-
mě lidi rozzlobil, ale ne v tako-
vé míře jako tomu podle zpráv 
z médií bylo v jiných městech. 
V Bílině byl poměrně klid, pro-
tože se úředníkům odboru dopra-
vy i přes potíže podařilo potřeby 
občanů uspokojovat a pracovat, 

byť v omezené míře. I kdyby 
systém fungoval tak jak má, ne-
byl by pro úřadníky zdá se zrov-
na přínosem. Podle Jedličky je 
vše velmi nepřehledné, chybové 
a především zdlouhavé. Zatímco 
dříve mohl úředník během úřed-
ního dne odbavit i 70 lidí, s no-
vým systémem se při jeho plné 
funkčnosti dostane na zhruba 20. 
To je velký rozdíl. simi

Pátek 13. července byl pro stráž-
níky v Bílině doslova „zvířecí“. 
Nejprve někdo oznámil, že v uli-
ci Želivského sedí před jednou 
z bankovních institucí mládě ně-
jakého většího dravce. Šlo o poš-
tolku, která se ztratila své sku-
pince a zmateně poletovala ulicí. 
Z chodníku od banky přelétla na 
vývěsku městského úřadu, odkud 
ji chytil jeden z bílinských stráž-
níků. Zabývá se ornitologií, tak 
přesně věděl, co s vyděšeným 
mládětem. Když prý létá samo, 

je vše v pořádku a pustil ptáčka 
k odletu. Nad střechami domů 
v ulici bylo navíc slyšet ptačí vo-
lání jeho rodiny, tak by mělo být 
jen otázkou času, kdy si svého 
ztraceného člena najdou.
Druhým mláďátkem, které přišlo 
v pátek do kontaktu se strážníky 
bylo roztomilé zrzavé kotě. Stráž-
níci ho našli u Tesca a chtěli je 
umístit do útulku. Ještě předtím se 
však snažili malému mňoukajícímu 
tvorečkovi najít nějakou adoptivní 
rodinu. A naštěstí se povedlo. simi
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Školní akademie ZŠ Lidická ve znamení trojek

Příměstský tábor je v plném proudu, aneb do školy i o prázdninách
Dokončení ze strany 1
Denní kapacita tábora činí 40 dětí a k nim 
jsou zajištěni čtyři pedagogičtí anebo vý-
chovní pracovníci. Dva týdny tábora probí-
hají v režii škol a jeden týden zajišťuje dětem 
program bílinský Člověk v tísni. 
V prvním týdnu absolvovaly děti hned dva 
výlety, do chomutovského zooparku a ústec-
ké zoo a na Větruši. Ve slunečném horkém 
počasí zvládli koupání na Kyselce i mnoho 
hraní na zahradě školy. Pro mnoho rodičů je 
příměstský tábor skvělým vyřešením hlídání 
dítěte v době prázdnin, pokud si nemohou 

vzít dovolenou. Děti se naopak na tábor těší 
i kvůli kamarádům a novým zážitkům. I když 
je to v dnešní době stále těžší, zkušení peda-
gogové vědí, jak děti zabavit a nadchnout. 
Není se tak čemu divit, že „počítačové a te-
levizní“ děti neznaly klasické venkovní hry 
„školka“ s míčem, skákání panáka anebo 
„gumu“ a byly z nich nadšené. Během celé-
ho dne je pro účastníky zajištěno stravování 
a pitný režiim. Na pořádání příměstského 
tábora jako důležité preventivní aktivity zís-
kalo město dotaci z Programu prevence kri-
minality Ministerstva vnitra. Jana Šimková

Vzpomínka Vzpomínka
Uplynuly již dva roky, kdy nás opustila drahá 
manželka, maminka, teta, babička, sestra,
švagrová a prababička Eva BERKYOVÁ.
Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte,
jen věčné světlo vzpomínky mi stále zachovejte.

Moc nám chybíš tatínku
Dne 4. 6. 2012 uplynul jeden rok, 
co nás navždy opustil milovaný, hodný 
tatínek, manžel, dědeček 
pan Milan STAŘEČEK z Bíliny.

Se zármutkem v srdci s láskou vzpomínají manžel Štefan, dcera Alice 
s přítelem, dcera Dana s rodinou, dcera Hana s rodinou, dcera Jarka 
s rodinou, dcera Věra s rodinou, syn Štefan s rodinou, dcera Eva 
s manželem, vnučka Bára, vnučka Jitka, vnučka Ivana s rodinou, vnuk 
Tomáš s přítelkyní, sestra Jarka s manželem a synovec Ládík s rodinou.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, 
chviličku postát a tiše vzpomínat.

Nikdy na tebe nezapomeneme s láskou dcera Martina s manželem 
Jirkou, vnoučata Milan, Míša a Monika, manželka Jiřina

Magické číslo tři se prolínalo  
školní akademií žáků ZŠ Lidic-
ká, která se odehrála v pondělí 
25.6.  Vystupující žáci  se před-
vedli  celkem třikrát – v dopo-
ledních hodinách  odehráli dvě 
představení pro všechny  spolu-
žáky a v odpoledních hodinách 
pak jedno pro rodiče, diváci 
mohli zhlédnout  tři  divadelní 
hry, divadelní kroužek si připo-
mněl  tříleté výročí a hlavním 
číslem programu bylo uvedení  
Tří  mušketýrů.

Akademie naší školy mají vždy krás-
nou atmosféru a v posledních letech 
se již stalo tradicí, že se na ní podílejí 
svým vystoupením  ti nejmenší  z 1.
tříd a nejstarší žáci   9.ročníku. Letos 
celý program zahájily dětičky z pří-
pravného ročníku  tanečním vystou-
pením Berušky a celý sál se třikrát 
roztleskal již na začátku westernové-
ho tance žáků 1.tříd. Právě pro prv-
ňáčky se stala akademie místem, kde 
byli všichni jako úspěšní absolventi 
1.třídy ostužkováni  staršími spo-
lužáky a od  třídních učitelek Mgr. 
Hellingerové a Mgr. Fojtíkové obdr-
želi certifikáty. Tradičně krásné bylo 
pěvecké vystoupení nejen pěvecké-
ho sboru Hvězdičky, ale také žáků 
3.tříd a 5.tříd, které všechny hudebně 

skvěle vede paní učitelka Mgr. Kun-
cová. Velký potlesk sklidilo i taneční 
vystoupení dívek z 5.B.  Divadelní 
kroužek se představil jednak v muzi-
kálovém úryvku  Johanky z Arku, ve 
kterém hlavní roli  výborně  herecky 
i pěvecky ztvárnila Terezka Veverko-
vá,  a také v představení  Osmý svě-
tadíl. Závěr akademie patřil hře Tři 
mušketýři,  ve které si zahrála třída 
9.A paní učitelky  Mgr. Kollmanno-
vé. Všichni žáci se náročných textů 
Vítězslava Nezvala zhostili výborně. 
Intrikánsky působil na jevišti kardi-
nál Petr Aubrecht, odvážně D´Ar-
tagnan Max Lang, mužně vévoda 
Buckingham Fanda Janák, kavalír-
sky mušketýři Athos, Porthos a Ara-
mis – Tomáš Dandáš, Ondra Ouřa-

da a Aleš Tichánek a královsky se 
choval Johan Aleksanjan, vznešeně 
působila královna Petra Böhmová, 
vychytrale Mylady Petra Douděrová 
a něžně Constance Romana Šťastná. 
Všem Vám i ostatním ve vedlejších 
rolích děkuji za ochotu a vstřícnost,  
s jakou jste přijímali a plnili všechny  
mé pokyny a úkoly. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem žákům a jejich  učitelům,  za  
vynikající výkony, které na akade-
mii podali. Předvést takřka dvouho-
dinové představení v rychlém sledu 
třikrát za sebou bylo opravdu fyzic-
ky i psychicky náročné a všichni to 
zvládli naprosto skvěle. Problémem 
bylo jen technicky špatné ozvučení, 
které se naplno projevilo v odpo-

ledních hodinách při  některých vy-
stoupeních  před rodiči. Chtěla bych 
poděkovat těm  rodičům, kteří i za 
těchto podmínek byli schopni vy-
držet až do konce akademie a svým 
mohutným potleskem odměnit 
všechny účinkující.
Dovolte mi, abych všem účinkují-
cím i divákům,  zejména z řad žáků,  
poděkovala za nezapomenutelnou 
atmosféru, kterou vytvořili. Žákům 
9.A bych chtěla popřát úspěšný ná-
stup na střední školy a nám všem 
přeji  slunečné a hlavně  pohodové 
léto.  Budeme se na Vás  těšit v příš-
tím roce, který bude ve znamení 
blížících se devadesátých narozenin 
naší školy.

Marie Sechovcová, ZŠ Lidická

Děti si 
vyzkouší 
také hry, 
které již 

příliš 
neznají.
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Oslavili zlatou svatbu
Dne 14. 7. 2012 

oslavili krásnou 
zlatou svatbu 

manželé 
SVOBODOVI 
a HOLCOVI.

Do dalších let přejeme hodně zdravíčka, lásky 
a pohody v životě. Děti a vnoučata

519. července 2012

Bílina má opět 
Mistra republiky 

Skupina Cik Cak zakončila svojí sportovní kariéru

Dubský hrad byl opět dobyt

Oslaví zlatou svatbu
Anna a František 
VÁLKOVI 
oslaví dne 18. srpna 
zlatou svatbu, tedy 
že jsou manželi již 
krásných 50 let.

Vše nejlepší do dalších společných let přejí dcera Anna, 
syn František, snacha Jana a vnoučata Jiří, Šárka a Jan.

26. červen byl na ZŠ Dubí 2 ve znamení zábavně soutěžní hry „Velká bitva o hrad“. 
Organizátorkou soutěže je. Mgr. Machovcová, která si i letos přípravila se svými kolegy 
pro všechny zúčastněné třídy I.stupně záludné úkoly v podobě papírového koulování,  
rytířského klání, souboje králů a královen a hledání pokladu.

Více než stovka dětí si tento den opravdu 
užila a nezbývá než obdivovat všechny vy-
učující, kteří je byli nejen schopni v zápalu 
boje zvládnout, ale také pedagogicky vést. 
ZŠ Bílina Lidická  se mohla díky pozvá-
ní již podruhé této akce zúčastnit a i když 
naši třeťáčci v letošním roce nezvítězili 
a nezískali úžasný perníkový hrad, byli 

velmi nadšení a plní odhodlání v příštím 
roce výsledek změnit. Děkujeme ještě 
jednou vedení ZŠ Dubí 2 - paní ředitelce 
Mgr. Kosové a organizátorce soutěže paní 
zástupkyni Mgr. Machovcové za příjemný 
a smysluplný den, který bezezbytku splnil 
své poslání - zábavnou formou posilovat 
a rozvíjet u dětí klíčové kompetence a do-

vednosti. Již nyní se těšíme na příští ročník 
soutěže.

Mgr. Marie Sechovcová, ZŠ Bílina, Lidická

Střelec bílinského SSK 0715 MTs  Jiří Filipovský st. (viz. foto) se v so-
botu 7. 7. 2012 stal   Mistrem republiky 2012 ve střelbě z Perkusní 
pistole civilní nástřelem 95 kruhů.  Nejvyšší příčku vybojoval v konku-
renci 55 střelců (včetně kompletní reprezentace ČR) na Mistrovství ČR 
ve střelbě z historických zbraní, které se konalo v Uherském Ostrohu. 
Dobrou výkonnost bílinských střelců ještě potvrdilo družstvo ve slože-
ní Filipovský st., Koula ml. a Šimek, které ve stejné disciplíně získalo 
také nejvyšší umístění a titul Mistr republiky 2012.

Text a foto: M. Zábranský, dopisovatel SSK MTS Bílina

Aerobiková skupina Cak Cak vznikla v roce 2000. 
Byl to náš první zájmový kroužek, který s aerobikem 
začínal. Většina bílinských o této skupině slyšela. Děti 
cvičily 12 let a za svojí sportovní kariéru získaly mno-
ho ocenění, pohárových míst a vybudovaly si u soupe-
řů veliký respekt a úctu. Svojí pílí a prací se vyšplhali 
mezi nejlepší týmy v kategorii Profi. Moje holky byly 
úžasný, i když mě také samozřejmě dokázaly někdy 
pěkně naštvat. Protože v této skupině závodily i mé 
děti, je to pro mě o to smutnější, že jsem se s holkami 
musela rozloučit a že už je nikdy neuvidím závodit. 
Něco hezkého po tolika letech končí, je mi to velmi 
líto, ale myslím si, že na to dětství  v Cik Caku nikdy 
nezapomenou. Byli jsme dobrá parta a já sama jsem 
se cítila jak jejich druhá máma. Holky moje, mějte se 
moc hezky, ať se vám v životě daří, alespoň tak jak 
v Cik Caku. Bojujte a vyhrávejte. A určitě si přijďte 
v září alespoň zacvičit!! Vaše Věrka

Dubský hrad byl opět dobyt

líto, ale myslím si, že na to dětství  v Cik Caku nikdy 
nezapomenou. Byli jsme dobrá parta a já sama jsem 
se cítila jak jejich druhá máma. Holky moje, mějte se 
moc hezky, ať se vám v životě daří, alespoň tak jak 
v Cik Caku. Bojujte a vyhrávejte. A určitě si přijďte 
v září alespoň zacvičit!! 
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Sběrová akce na ZŠ Lidická
Od října do června na naší škole probíhala soutěž, v níž jednotli-
vé třídy sbíraly papír, aby si mohly ze získaných finančních pro-
středků  v závěru školního roku splnit nějaké přání. 

„STROJ  ČASU“
aneb Po stopách života

Další z řady tradičních koncertů ZUŠ Gustava Waltera, kte-
ré tato škola pořádá v prostorách Městského divadla v Bílině 
zpravidla dvakrát do roka a které s určitostí patří, coby do 
svého rozsahu i náročnosti mezi akce ve školním roce největší 
a které jsou zároveň možností v plném rozsahu prezentovat 
výsledky práce jednoho ze svých studijních oborů - tanečního 
oddělení ZUŠ, které ve zdejší škole již po řadu let úspěšně 
vede slečna učitelka Petra Běláčová.

Spolupracuji s Petrou na realizaci 
společných pořadů ZUŠ několik 
posledních let. Kolegyně postup-
ně přišla s myšlenkou: dát společ-
ným vystoupením větší divadelní 
rámec, téma a příběh. 
Dnes se tak již režijně podílím 
i na některých dílčích projektech 
paní učitelky Petry Běláčové - 
např. v otázce zapojení recitace 
tanečníků v některých choreogra-
fiích a jsem připraven šířeji spo-
lupracovat.
„Téma „STROJE ČASU“ posled-

ního koncertu v MD Bílina - mi 
přišlo velice nosné a od začátku 
se mi, coby režisérovi a autoro-
vi scénáře líbilo nejen z hlediska 
dramatického, ale také z hlediska 
svého obsahu a možnosti lidského 
sdělení.
Dramaturgii koncertu jsme s Pet-
rou, která dodala většinu textů pro 
průvodní slovo moderujících her-
ců - pojali logicky: jako putování 
časem od dob nejstarších až po 
současnost. Pro momenty vyjá-
dření zásadnějších, umění přesa-

hujících myšlenek /jako je proble-
matika přirozenosti lidské zloby, 
touhy po moci, přízemnost.. ale 
také smrt či pomíjivost../ - pak 
mohla posloužit taneční čísla, 
která nebyla jasně definována 
svým časovým vymezením (např. 
gradující tanec „Umírající labu-
tě“ před závěrem pořadu apod.) 
a dále Divadelní výstupy herecké-
ho souboru.
Pro jejich ztvárnění jsem tentokrát 
zvolil formu: pohybového divadla 
- konkrétně - pantomimické gro-

tesky a k nastudování scén jsem 
jako již tradičně přizval Dětský 
herecký soubor „HAD V CIRKU-
SE“ tvořený z části mými žáky 
z Mostu a z části žáky z mé kyta-
rové třídy v ZUŠ v Bílině. 
Jako spolumoderátorka /a herečka 
v roli Asistentky hlavní postavy 
hry - Profesora Janiguse/ ale záro-
veň také inspicientka (tedy osoba, 
které má za úkol v zákulisí celé 
představení řídit) se představila 
slečna učitelka Veronika Ducho-
slavová. Adam Šmejkal

Jsme velmi rádi, že děti byly ve 
svém snažení podporováni rodiči, 
jimž patří naše velké poděková-
ní, protože papír odváželi nejen 
do školy, ale někteří rovnou do 
sběrny s označením naší školy.  

Během školního roku 
jsme nasbírali  té-
měř 20 tun papíru. 

Nejúspěšnější 
byla třída 3. B, 
která měla nej-

větší podíl na 
celkovém množ-

ství a ze získaných finančních 
prostředků si zaplatila zájezd do 
ZOO v Praze. Nejlepším jednot-
livcem byl žák této třídy Vladimír 
Svoboda, který nasbíral 1 500 kg 
papíru.
Dovolte mi, abych všem žákům a pře-
devším rodičům poděkovala za jejich 
aktivní přístup a podporu a doufám, 
že v této prospěšné  akci, která pomá-
há škole i přírodě, budeme pokračo-
vat i v příštím školním roce.
 Marie Sechovcová, 

ZŠ Bílina, Lidická

Během školního roku 
jsme nasbírali  té-
měř 20 tun papíru. 

Třída 3.B a vítěz mezi jednotlivci Vladimír Svoboda.
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DDM Bílina je úspěšně za námi
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Srdečně blahopřejeme panu 

Karlu Bálkovi 
z Bíliny, 
který se 28. 7. 2012 dožívá 70 let. 
K jeho významnému životnímu jubileu 
gratulujeme a přejeme do dalších let 
pevné zdraví, štěstí a pohodu. 
Dcery Iveta a Simona, vnoučata 
Michalka, Michal a Markétka.

V uplynulých dnech, od 2.-4. 7. 
2012, proběhl v prostorách DDM 
Bílina příměstský tábor „MINI 
CAMP s angličtinou“. 15 dětí 
nejen z Bíliny, ale i Duchcova, 
Ledvic a Hrobčic, ve věku od 4 
do8 let, mělo první prázdninové 
dny nabité zajímavým progra-
mem. Děti se, pod vedením M. 
Boučkové a M. Štrálové, naučily 
a procvičily si základní anglická 
slovíčka, vyráběly náramky, tvo-
řily obrázky z písku, tvarovaly 
ozdoby na tužky, malovaly na 
hrníčky, zdobily tašky pomocí 
techniky savování a nechyběla 

ani závěrečná párty s šampaň-
ským. 
Všem dětem přejeme hezké léto 
a těšíme se na MINI CAMP 
2013.
Stále se můžete přihlásit na 
další tábory DDM Bílina - po-
bytový tábor Mentaurov od 29. 
7. - 12. 8. 2012 nebo příměstské 
tábory v DDM Bílina od 6. - 10. 
8. 2012 a 20. - 24. 8. 2012. Ostatní 
tábory jsou již bohužel obsazené. 
Bližší informace získáte na www.
ddmbilina.cz. Za DDM Bílina, 

hlavní vedoucí MINI CAMPu 
I. Štrálová

Projekt „Preventivní, motivační a podpůrné programy sociální integrace v Bílině“
je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Nevíte si rady na úřadech?
Jste zadlužení a nedaří se Vám dluhy splácet?

Nemůže sehnat vhodné bydlení nebo práci?
Společnost Člověk v tísni Vám bezplatně nabízí sociálně – právní poradenství, zjištění 

informací, doprovod na úřady, pomoc při sepisování žádostí, vyjednávání s věřiteli, 
asistence při hledání bydlení a práce

Služby poskytujeme v prostředí Vašeho domova, 
Vámi zvoleném místě nebo v prostorách naší organizace

Kontakt: 739 220 769 (Borovičková), 777 787 969 (Hrdinková), 777 787 672 (Mati)
Teplická 555, Bílina 418 01 – areál bývalé ZŠ

PO 13-14, ÚT 9-10, ST 13-14, ČT – 9-10, Pá 13-14 (jinak dle dohody)

je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Společnost Člověk v tísni Vám bezplatně nabízí sociálně – právní poradenství, zjištění 
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Kulturníservis
LETNÍ AMFITEÁTR

Neděle 22. červenec - 18.00
IYASA – ZIMBABWE

Vokální a taneční soubor 
z Afriky. Vstupné: 70 Kč 

v předprodeji; 100 Kč na místě

MĚSTSKÉ DIVADLO - FOYER
Výstava ke zhlédnutí v rámci 
kulturních akcí v Městském 

divadle.
7. červen – 2. září 2012
JINDŘICH VYTISKA  –  

KRAJINY V MALBĚ
Prodejní výstava olejomaleb 

a pastelů krajin z okolí 
Chomutovska a Mostecka.

Vstupné zdarma

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. červenec – 24.srpen 2012
POZOR, PRÁVĚ ZAČÍNÁME!
Výstava k oslavě 90 let vzniku 

bílinského kina Hvězda. 
Vstupné zdarma

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.

Sobota 21. červenec 20.00 hodin

JAK PORODIT A NEZBLÁZNIT SE
 2D
USA/Komedie/Drama/
Romantický/České titulky.
Komedie Jak porodit a nezbláznit 
se je humorným pohledem do 
života pěti párů v radostném 
očekávání. 
Hrají: CameronDiaz, Jennifer 
Lopez, Chris Rock…
Vstupné: 90 Kč/110 minut
zvuk DD 5.1/P-12

Neděle 22. červenec 15.00 hodin

DOBA LEDOVÁ 4: 
ZEMĚ V POHYBU 3D
USA/Animovaný/Dobrodružný/
Komedie/Rodinný.
Pokračování slavného snímku 
Doba ledová zavádí diváka 
přibližně do doby před 200 
miliony let, kdy existoval jeden 
veliký kontinent, kterému se 
říkalo Pangea. 
Hrají: Ray Romano, 
QueenLatifah, John 
Leguizamo…
Vstupné: 140 Kč/94 minut
zvuk DD 5.1/MP

Pátek 27. červenec 17.30 hodin

THE AMAZING SPIDER-MAN 3D
USA/Akční/Dobrodružný/
Thriller/Sci-Fi/Český dabing.
The Amazing Spider-Man 
je příběhem Petera Parkera 
(Garfield), mezi svými 
vrstevníky nepříliš oblíbeného 
středoškoláka, kterého v dětství 
opustili rodiče a jehož výchovy 
se ujali strýček Ben (Sheen) 
a tetička May (Field).
Hrají: Andrew Garfield, Emma 
Stone, RhysIfans…
Vstupné: 155 Kč dospělí; děti do 
15 let 135 Kč/137 minut
zvuk DD 5.1/ MP/

Pátek 27. červenec 20.00 hodin
Sobota 28.červenec 20.00 hodin

TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL 2D
USA/Akční/Krimi/Thriller/
Drama/České titulky.

Gotham se zmítá v temnotách 
nejistoty poté, co byl jeho 
maskovaný ochránce uznán 
vinným ze zločinů, které byly pro 
dobro lidu uloženy na jeho bedra.
Hrají: Christian Bale, Morgan 
Freeman, Gary Oldman …
Vstupné: 90 Kč/112 minut
zvuk DD 5.1/ P -12
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Paulo, loni jste vydali nové 
album s názvem Kairos, 
což je v řecké mytologii bůh 
příhodného času či příležitosti. 
Proč zrovna takové jméno?
Tématem celého alba, kde kapela 
vystupuje coby průvodce vlastní 
historií je právě pocit nechronolo-
gického vnímání času, kde každý 
okamžik se může stát tím speci-
álním okamžikem pro výrazné 
činy.

Podle jednotlivých skladeb na 
albu Kairos tvrdím, Sepultura 
se od alba Roorback se znovu 
dostáváte do špičky metalového 
podsvětí, vnímáte to stejně?
Tohle pro nás není důležité, my 
děláme hudbu, protože ji máme 
rádi, pro nás to není žádný druh 
soutěže. Pokud se daří, je to pro 
to, že kapela je vnitřně pohroma-
dě a album je pak otiskem toho 
okamžiku v čase.

Jaké jsou reakce na album?
Reakce jsou výborné, jsme už 
skoro dva roky na turné a pokra-
čujeme až do konce roku.

Coversongu „Just one fix“ od 
Ministry je celkem překvapující, 
velmi se povedl. Proč zrovna tato 
skladba, jak vnímáte Ministry?
Na každou desku se snaží-
me dát nějakou převzatou věc 
a Ministry jsou velmi výrazná 
kapela, která nás ovlivnila v ur-
čité době, samotná písnička je 
hodně silná a v dané chvíli to 
byla ta pravá reflexe našeho 
rozpoložení.

Vaším novým bubeníkem je 
EloyCasagrande, jak zapadl do 
kapely?
Je to mladý kluk (úsměv), který 
zapadl velmi dobře, povíš mi, až 
ho uslyšíš!

Kdo skládal písně na novou 
desku, je to spíše společná práce 
nebo někdo přijde s nápadem 
na kterém pak pracujete 
dohromady?
Obvykle Andreas (Kisser – ky-

tarista,pozn. red.) přijde s no-
vou věcí, kterou pak společně 
doděláváme a pilujeme. Nic 
není definitivní dokud není ho-
tov konečný mix, je to dlouhý 
proces při kterém spoustu věcí 
měníme.

Hrajete raději v menších sálech 
či klubech nebo na velkých 
venkovních pódiích?
To je celkem jedno, důležité je po-
kud všechno běží jak má, nejsou 
žádné zádrhely, pak je to dobrý 
koncert a završením je samozřej-
mě skvělé publikum.

Jste z Brazílie, kde je spousta 
chudinských čtvrtí, favel, jak to 
vnímáte, snažíte se pomoci?
Pokud jsme doma, samozřejmě, 
ale času není moc. Na konci roku 

vždy pořádáme fotbalový zápas 
se slavnými hráči, kam každý 
přinese,co může, vstupenkou pro 
diváky bývá například kilogram 
jídla a podobně a to pak předává-
me charitám.

Podporujete nějakou konkrétní 
organizaci?
Ne, vždy to záleží na situaci, 
z toho co se objeví, vybíráme to 
nejlepší.

Hodně mě bavilo, když jste 
na albu Rootsnahráli songy 

s domorodými kmeny žijícími 
v džungli. Byla to pro vás spíše 
exotika nebo opravdu hledání 
kořenů brazilské hudby, duše?
Pro nás je to taky trochu exotické, ale 
rozhodně ne tolik, jako pro zbytek 
světa. Záměrem nahrávky bylo pre-
zentovat původní brazilskou hudbu, 
afroamerické kořeny naší hudby.

Když jste jeli turné k desce 
Roots, hráli s vámi tito lidé?
Udělali jsme jen jedno show, když 
Derrick (Green-současný zpěvák, 
pozn.red.) přišel do kapely.
Oni žijí velmi daleko od civiliza-
ce, neopouští svou půdu a jen zce-
la výjimečně se objeví ve městě, 
v „civilizaci.“

Jak se vám hraje v Česku, již jste 
tu měli několik vystoupení.
Vždycky se nám tu líbilo, publi-
kum a lidé okolo bývají skvělí. 
Hrajeme tu rádi, zvláště, když 
není chladno, na nás je tu celkem 
zima (smích).

Brazilská metalová grupa byla 
hlavním tahákem pátého ročníku 
bílinského festivalu Bořeň Mysteria 
Open, který proběhl 15. a 16. červ-
na v Letním amfiteátru Kyselka. 
Hlavními hosty sobotního progra-
mu byla zvučná jména světové me-
tal-hardcorové scény, američtí Pro-
pain se svou hutnou muzikou jsou 
a společensky zaměřenými texty 
a holandský preapokalyptickýná-
řez Born fromPain, trochu smíření 
přinesla v pátek Marta Kubišová 
s kapelou Karla Štolby a vystoupilo 
dalších téměř 30 kapel, včetně ně-
kolika zahraničních, známá česká 
jména a jako obvykle se dostalo i na 
lokální umělce. Letošní novinkouje 
třetí stage okupovaná DJ´s mezi ni-
miž vyniká Angličan Jeff23 z usku-
pení Spiraltribe. Jaroslav Talácko

Přinášíme původní rozhovor se zakládajícím členem brazilské 
metalové legendy Sepultura, baskytaristou Paulem Jr., který 
vznikl před jejich vystoupením v Českých Budějovicích. Ač to po 
příjezdu do Kulturního domu Vltava vypadalo s rozhovorem vše-
lijak, jelikož podle slov manažera Andreie „všichni spí a já je ne-
budu budit, chlapci spí kdykoli to jde, jsme na turné už od března, 
takže budete muset počkat, až se vzbudí.“ Záhy se však na pódiu 
objevuje prošedivělý Paulo Jr. a já si opět uvědomuji, že tahle ka-
pelabrázdí pódia již dobrých pětadvacet let. Takže jdeme na věc.

Metalová kapela Sepultura

Zdroj: www.topzine.cz
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Taneční workshop v Bílině

Auto v Bílině shořelo
V noci na pondělí 16.7. došlo 
v Pražské ulici v Bílině k po-
žáru osobního vozidla. Při pří-
jezdu na místo požáru bílinská 
hasičská jednotka zjistila, že 
z garáže se valí kouř. Ta navíc 
byla uzamčena. Hasiči ji ote-

vřeli a vytáhli z ní automobil, 
který hořel v motorové části. 
Požár lokalizovali a likvido-
vali přes jednu hodinu. Škoda 
byla předběžně odhadnuta na 
15 tisíc Kč. Příčinou je tech-
nická závada. KS

Město Bílina hostilo ve dnech 9. až 13. července 2012 v pořadí již osmý ročník úspěšného a vyhledá-
vaného tanečního workshopu s názvem Project Element, který ve spolupráci s renomovanou praž-
skou skupinou Dance2xs každým rokem pořádá zdejší Kulturní centrum Kaskáda. 

Autorem tohoto pozoruhodného 
nápadu, který do malého lázeň-
ského města ležícího v oblasti 
mezi Krušnými horami a Čes-
kým středohořím přiláká každý 
rok desítky nadějných tanečníků 
ze všech koutů republiky a v ně-
kterých případech dokonce i ze 
zahraničí, byl Antonín Moravec, 

tehdejší ředitel KC Kaskáda. 
Celkový koncept pak postupně 
vypracovávala skupina Dance2xs 
až k nynějšímu fungujícímu sys-
tému. Na místní poměry relativně 
odvážný projekt se již brzy ukázal 
být skutečně dobrou volbou, kdy 
povědomí o něm a jeho prestiž 
od té doby neustále narůstají pře-
devším díky schopným lektorům 
i obětavé pomoci pracovníků 
zdejšího kulturního zařízení.

Program workshopu sestává po-
každé z určitého pevného základu 
převážně moderních tanečních 
stylů, k nimž je ovšem každoroč-
ně dále přidáván specifický výběr 
doplňujících pohybových aktivit. 
Stálice v oblasti vyučovaných 
stylů představují například house, 
hip hop, a modern jazz. Letošní 

ročník byl potom netradiční pře-
devším tím, že zúčastnění taneč-
níci a tanečnice získali rovněž 
základy klasického baletu. 
Na konkrétní informace o přípra-
vě a průběhu letošního workshopu 
jsme se zeptali člověka nejpovo-
lanějšího - lektorky workshopu, 
zkušené tanečnice a vedoucí sku-
piny Dance2xs Ivany Hannicho-
vé. „Vzhledem k náročnosti akce 
začínáme s jejími přípravami již 

zhruba v prosinci, kdy se rodí prv-
ní plány programu a organizace. 
Květen je potom měsícem, kdy by 
případní zájemci měli nejpozději 
odevzdávat své přihlášky. Zájem 
o workshop je každoročně velký 
a vždy máme více než sto taneč-
níků,“ prozradila.
Hannichová dále uvedla, že účast-

níci workshopu byli rozděleni do 
pěti tanečních skupin po dvaceti 
lidech. Paralelně se vždy vyu-
čovalo  pět lekcí, z nichž každá 
vyžadovala potřebné zázemí pro 
ničím nerušený a pohodlný tré-
nink. Takový způsob organizace 
je pochopitelně náročný zejména 
na vhodné prostory, které se i le-
tos podařilo bez problémů zajis-
tit. Samotná výuka byla skutečně 
intenzivní a fyzicky náročná, ne-

boť cílem bylo získat co nejvíce 
praktických dovedností i překonat 
své vlastní hranice. Vynaložené 
úsilí, bolavá chodidla ani stavy 
blízké naprostému vyčerpání však 
rozhodně nepřišly vniveč, nýbrž 
byly naopak odměněny potleskem 
a uznáním veřejnosti na rovněž již 
tradiční závěrečné show, která pro-
běhla v pátek 13. července 2012 
v prostorách místního zimního sta-
dionu. Bc. Martin Šimek
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Autodoprava Dolů slavila sportem
Autodoprava SD a.s. působí v Bílině již 15 let. K osla-
vě tohoto malého kulatého výročí přispěli i velmi čilí 
sportovci Nohejbalového klubu Autodopravy SD 
uspořádáním dvou turnajů nejen pro zaměstnance 
svého podniku, ale i pro fanoušky nohejbalu v Bílině 
a okolí.

 První akcí byl turnaj „15 let Autodopravy SD“. Perfekt-
ně připraveným organizátorům pánům Karlu bažantovi 
a Jirkovi Slukovi se prezentovalo 12 družstev výlučně 
složených ze zaměstnanců Autodopravy. Turnaj se hrál 
na třech kurtech volejbalu v Tyršově zahradě, k příjem-
né, přátelské pohodě hrála po celý den country skupina 
Střepy. Všechna zúčastněná družstva byly odměněna 
hodnotnými věcnými cenami.
 Druhý turnaj „O pohár ředitele Autodopravy“ proběhl 
za týden za poněkud horšího počasí. Obětaví členové 
pořádajícího NK Autodoprava nástrahy počasí překo-
nali, takže po nočním lijáku byly alespoň dva kurty 
připraveny v devět hodin pro 10 družstev, která byla 
rozdělena do dvou kvalifikačních skupin po pěti druž-
stvech. Po odehrání 20 zápasů ve skupinách bylo se-
hráno závěrečné PLAY – OFF, které stanovilo konečné 
pořadí turnaje. Pohár ředitele Autodopravy si odneslo 
družstvo ve složení Dušan Pařez, Roman Venclovský 
a Karel Bažant. Všechny družstva získala hodnotné 
věcné ceny.
 Přátelská a srdečná pohoda turnaje ukázala, že tak mla-
dý sport, jako je nohejbal, je velice vhodný nejen pro 
pány a kluky všech věkových, ale dokonce i všech vá-
hových kategorií.
 dalším neméně zajímavým turnajem bílinských nohej-
balistů bude určitě zářijový turnaj „O pohár starosty 
města“. Jaromír Jirásek

Letní soutěž HC Draci Bílina

Tenisové soustředění ve Starých Splavech
V termínu od 30. 6. do 6. 7. 2012 
tenisový klub LTK Bílina uspo-
řádal letní tenisové soustředění 
ve Starých Splavech. Na toto 
soustředění jsme si pozvali jed-
nak své hráče a současně i hrá-
če z LTC Panorama Teplice.

Přihlásilo se nám celkem 22 hráčů 
ve věku od 7 do 11 let, o které se 
starali 3 trenéři (Jiří Hovorka, Jiří 
Prokop a Lenka Hovorková). Denně 
se trénovalo 3 hodiny a 1,5 hodiny 
jsme věnovali fyzické přípravě. Je-
den den jsme svým svěřencům dali 
volno a absolvovali dopolední výlet 
místním vláčkem do Doks a odpo-
ledne jsme se projeli po Máchově je-
zeře parníkem. Závěrečný den si děti 
zahrály turnaj a každý si odnesl na 
toto soustředění památku (medaili, 
diplomy, tričko). Denně jsme rodiče 
prostřednictvím internetu informo-
vali (písemně, fotky) o náplni dne 
a co jsme prožili. Rodiče si toto vel-
mi pochvalovali. Soustředění jsme 
zakončili tradičním táborákem. Pře-
jeme všem dětem krásné prázdniny. 

Za trenérský tým Jiří Hovorka

Oddíl HC Draci Bílina 
připravil na období let-
ních prázdnin pro své 
příznivce zajímavou sou-
těž. Pokud patříte mezi 
fanoušky bílinských Dra-
ků, tak neváhejte a jeďte 
v barvách Draků na dovo-
lenou. Když se vyfotíte na 
neobvyklém místě, nebo 
v neobvyklé situaci a zú-
častníte se naší soutěže, 
můžete vyhrát zajímavé 
ceny. Na fotografii musí 
být zřetelně vidět dres, 
nebo tričko, šála, vlajka, 
popřípadě jiný větší před-
mět s logem a v barvách 
HC Draci Bílina. Fotogra-
fie na prvním místě vyhra-
je celoroční vstupenku na 
domácí zápasy bílinských 
Draků. Druhý a třetí v po-
řadí získá nové suvenýry 
HC Draci Bílina.

Fotografie zasílejte
e-mailem na schon@bilina.cz a kschon@seznam.cz. Zaslaný příspěvek musí ob-
sahovat popisek či název fotografie, místo, celé jméno soutěžícího, kontaktní 
email (nebo telefon – e-mail ani telefon nebude u fotky zveřejněn). Uzávěrka pro 
zasílání fotografií je 31. 8. 2012. Od 1. 9. do 30. 9. 2012 budete moci na webo-
vých stránkách HC Draci Bílina hlasovat o vítězi letní soutěže.
 Redakce si vyhrazuje právo fotografii bez udání důvodů nepublikovat a vyřadit 
ze soutěže a rovněž upravit rozměr zaslané fotky. Karel Schön

Zdroj: www.hcdracibilina.cz
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Dokončení ze strany 1
V dálce obsadil jedenácté místo, 
v trojskoku pak místo deváté. Péťa 
se potýkal značnou část přípravy 
se zraněním, což výrazně ovlivnilo 
jeho i tak hezký výsledek. Překvape-
ním pro všechny bylo sedmé místo 
naší vícebojařky Lucky Odvárkové 
na krátkých překážkách. V rozběhu 
si zaběhla osobní rekord, který ji 
posunul do tolik touženého finále. 
Modrobílé barvy byly na stadionu 
Evžena Rošického na Strahově vel-
mi vidět. Velmi pozitivní zpráva pro 
bílinskou atletiku. 
Starší žactvo mělo svůj šampionát 
v Olomouci. Velká horka výrazně 
ovlivnila výkony atletických nadějí. 
Svoji premiéru na velkých závo-
dech zde zažila Lucka Lokšanová, 

svěřenkyně Jana Mairicha. Konečné 
deváté místo v bhu na 1500 metrů je 
hezký začátek a dává tušit velkých 
výkonů a úspěchů v budoucnu. 
Vrhač Martin Jirkal absolvoval do-
slova trojboj. Kladivo, koule a disk 
a k tomu 36°C, to byly pro Martina 
pekelné chvilky. V kladivu mohl 
pomýšlet na medailové umístění, 
bohužel. Technika byla proti a tak 
zachraňoval v kouli, kde si vytvořil 
výrazný osobní rekord 13,93 metrů, 
což mu přineslo nečekané, ale o to 
hezčí čtvrté místo. V hodu diskem 
byl již vyčerpaný a možná i hlava 
ztratila koncentraci a myslela stále 
na předešlý úspěch v kouli. Další 
z našich vícebojařů, Pavel Prchal, 
chtěl letos sbírat na překážkách 
především zkušenosti. Na dlouhých 

překážkách bohužel spadl, na krát-
kých si ale vše vynahradil, když jen 
těsně (o 2 setiny) nepostoupil do 
finále. Jára Fojtík bral Mistrovství 
republiky starších žáků tréninkově 
jako přípravu na nadcházející více-
boje. Absolvoval běh na 60 a 150 
metrů a skok daleký, kde hodně ris-
koval, bohužel bez většího úspěchu. 
Je však třeba připomenout, že je 
tepve mladším žákem a už jen účast 
mezi staršími je pro jeho rozvoj vel-
mi dobrá zkušenost.
Sérii šampionátů uzavřely již zmí-
něné víceboje. O velkém úspěchu 
Járy Fojtíka jsme již mluvili. Ví-
cebojařskou partu však tvoří i Pa-
vel Prchal, Jirka Perkner a Lucka 
Odvárková. Pavel je starším žá-
kem teprve prvním rokem, což je 

u mladých chlapců vemi znát. I tak 
předvedl několik osobních rekordů, 
které jej vynesly na hezké deváté 
místo, což je velký úspěch. Protože 
byl mezi těmi, kteří jsou prvním ro-
kem starší žáci, druhý, může příští 
rok pomýšlet na stupně vítězů. Jeho 
výkon přes 4300 bodů mu dává tušit 
velké šance. Jirka Perkner je prvním 
rokem dorostenec, navíc se potýká 
s tříselnou kýlou, která jej velmi li-
mituje. Sbíral tak zkušenosti, které 
se mu budou hodit příští rok, kdy 
chce útočit na první desítku. Lucka 
do Třince bohužel neodcestovala, 
postihla ji viróza, která ji zabránila 
dosáhnout jistě první osmičky.
Mistrovství ČR jsou považovány 
za vrchol sezóny a jedním z krité-
rií úspěšných klubů. Protože stále 
více a více můžeme slyšet, že se ze 
startovních bloků nebo k technic-
ké disciplíně připravuje zástupce 
modrobílých barev, můžeme říct, 
že bílinská atletika opět zažívá zla-
tá léta, kdy se současná generace 
skutečně vydařila. Všichni jí a je-
jím následovníkům přejeme hodně 
zdaru a úspěchu! Bílinští atleti pak 
děkují městům Bílina a Ledvice za 
podporu, bez které by jistě takových 
úspěchů nedosáhli. Jiří Nechvátal
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Vzestup bílinské atletiky potvrdily 
národní šampionáty a titul pro Járu Fojtíka

Memoriál Františka Veselého, 3. ročník
Ve dnech 20. - 21.6. se na stadionu 
FK Bílina konal třetí ročník Memo-
riálu Františka Veselého, legendy 
českého a československého fotba-
lu, který většinu své kariéry strávil 
v pražské Slavii. Turnaj letos hráli 
hráči narození v roce 2003 a mladší. 
Tentokrát byli účastníky celky AC 
Sparta Praha, SK Slavia Praha, FK 
Baník Most, TJ Hradec nad Mora-
vicí, SK Junior Teplice, FC Viktoria 
Mariánské Lázně, FK Česká Třebová 
a domácí celek FK Bílina. Středa pa-
třila utkáním v základních skupinách. 
Oba pražské celky prokázaly svou 
kvalitu a prošly skupinami bez zavá-
hání. Dalšími semifinalisty se staly 
Teplice a překvapivě i domácí Bílina. 
Pražská S nezaváhala ani v semifiná-
lových utkáních a vybojovala si po-
stup do finále. V něm Sparta předčila 
svého odvěkého rivala a po vítězství 
si z Bíliny odvezla putovní pohár. Na 
třetím místě skončili hráči Junioru 
Teplice, kteří v boji o třetí místo zdo-
lali Bílinu. Ceny všem účastníkům 

předávali starosta Bíliny Josef Ho-
ráček, předseda OFS Teplice Miloš 
Vitner a František Veselý, který se 
přijel na fotbalové naděje osobně po-
dívat. „ Chci všem poděkovat a po-
gratulovat za skvělé výkony, které 
jste zde v průběhu turnaje předváděli 
a všem chci popřát, aby se vám vaše 
sny splnily, nejen ty fotbalové,“ řekl 
během slavnostního závěrečného ce-
remoniálu František Veselý. Memo-
riál organizačně zajišťují pořadatelé 
z FK Bílina. „Mám pokaždé velkou 
radost, když se v Bílině podobné 

akce pořádají. A navíc derby Spar-
ta – Slavia není k vidění každý den 
a vůbec nevadí, že se jedná o takhle 
malé fotbalisty, výkony podávají vý-
borné“, řekl po slavnostním ukončení 
turnaje starosta Bíliny Josef Horáček. 
Organizaci měli na starosti pořada-
telé z FK Bílina. „Je pro nás ctí, že 
můžeme podobný turnaj pořádat. Le-
tos se konal již třetí ročník a Spartu 
se Slavií jsme zde měli poprvé. Ra-
dost nám udělali i domácí, kteří se 
v těžké konkurenci neztratili. Děláme 
všechno pro to, aby se návštěvníkům 

Bíliny u nás líbilo a dle reakcí tomu 
tak i letos bylo. Díky všem mým 
kolegům v klubu“, řekl nám hlavní 
pořadatel Petr Procházka.
Konečné pořadí:
1. AC Sparta Praha 
2. SK Slavia Praha 
3. SK Junior Teplice 
4. FK Bílina
5. FK Česká Třebová
6. TJ Hradec nad Moravicí
7. FC Viktoria Mariánské Lázně
8. FK Baník Most

St. žáci v Olomouci (zleva Lucka, Pavel, Martin, Jára). Veselo v Třinci.




