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●	Bílina	chce	omezit	podomní	prodej	●	Branný	den	v	areálu	pivovaru	již	podruhé	●	Bílinské	házenkářky	po	20	letech	
opět	spolu	●	Blíží	se	festival	Roots	and	Blues	●	Pozvánka	na	nohejbalový	turnaj	●	Karatisté	zazářili	●

JIŘÍ ŠLITR - další z pořadů
„Čaj o páté“ v Městské knihovně

Světový běh harmonie proběhl Bílinou
World Harmony Run (Světový běh har-
monie) je nejdelší štafetový běh s hořící po-
chodní, jehož cílem je rozvíjet mezinárodní 
přátelství a překonávat kulturní, národnostní 
a náboženské hranice mezi lidmi. Běžet s po-
chodní může každý nebo ji na chvíli podržet 
a vyjádřit své přání pro harmonii a mír ve svě-
tě, mezi lidmi a v každém z nás. Přidá se tak 
k milionům lidí na celém světě a mnoha vý-
znamným osobnostem. Bílina, kterou běžci 
při své cestě v pondělí 20. května probíhali, 

využila možnosti zapojit se a po boku běžců se 
tak objevily i bílinské děti. Cílová stanice běhu 
byla na ZŠ Aléské, kam za mohutného fandě-
ní běžecká výprava dorazila. Po občerstvení 
a  chvilce povídání s paní ředitelkou Boženou 
Holkovou, panem místostarostou Zdeňkem 
Rendlem a dětmi se domodra odění sportovci 
vydali na pokračování své dlouhé cesty.

Běžcům při jejich cestě fandily také děti 
z bílinských školek. Foto: V.Weber

Muž s neodmyslitelnou buřinkou na hlavě, se strohým výra-
zem ve tváři, ale s velkým srdcem a obrovským talentem - to 
byl Jiří Šlitr.

Společně ve dvojici s Jiřím Su-
chým neodmyslitelně ovlivnili 
českou populární hudbu a divadlo 
60. let 20. století a dali podnět 
ke vzniku éry divadel malých scén.
V divadle Semafor, kde od zalo-
žení prošla řada tehdy ještě ne-

výrazných, ale později hereckých 
a pěveckých osobností, dokázal 
zcela uplatnit svoji roli hudebního 
skladatele, instrumentalisty, zpě-
váka, herce a výtvarníka.
Za svůj poměrně krátký život 
dokázal zpracovat neuvěřitelné 

množství  zajímavých písní, které 
se staly hity doby.
Vzpomínkový pořad na tuto vý-
raznou osobnost proběhl 22. květ-
na v klubovně Městské knihovny. 
Dozvěděli jsme se mnoho zajíma-
vého ze života umělce, jeho tvor-
by, z éry divadla Semafor 
a vyslechli jsme legendární písně 
v podání A. Moravce a jeho hostů. 

Za MěK Bílina: 
P. ZaťkováAkce v Městské knihovně se těší oblibě. Foto: J.Vimr

Antonín Moravec s Erikou 
Antošovou doplňovali povídání 
písněmi.
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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:

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Využili podnapilosti  
poškozeného
Policisté objasnili případ krádeže, 
ke kterému došlo koncem dubna 
v Bílině. Podezřelý 28letý muž 
využil podnapilosti poškozeného 
a připravil ho o peněženku. Okra-
denému muži, který při vstávání 
z lavičky upadl na zem, vypadla 
z kapsy peněženka s dvěma tisí-
ci. Podezřelý neváhal, peněženku 
ukradl a o hotovost se po chvilce 
rozdělil se svým 23letým kumpá-
nem. Ten si peníze vzal, i když si 
byl dobře vědom, že byly získány 
trestným činem.  
Lapkovi policisté sdělili podezře-
ní z přečinu krádeže, jeho známý 
si převzal sdělení podezření z pře-
činu podílnictví. Oběma hrozí 
v případě uznání viny až dvouletý 
trest odnětí svobody.

Krádež nafty
Šest set litrů motorové nafty od-
cizil neznámý pachatel v Bílině. 
Zloděj vnikl do objektu, vypá-
čil víčko nádrže zaparkovaného 
nákladního vozidla a odčerpal 
z ní pohonné hmoty. Z vozidla 
odcizil také rezervní kolo, po-
škozené společnosti tak způso-
bil škodu téměř 25 tisíc korun. 
Policisté ve věci zahájili úkony 
trestního řízení pro přečin krá-
deže a po pachateli intenzivně 
pátrají.

Vloupání do restaurace
Po několikaměsíčním in-
tenzivním vyšetřování se 
policistům podařilo do-
padnout muže, který 
v listopadu loňského 
roku vykradl v Bí-
lině restauraci. Po-
dezřelý 25letý muž 
se nejdříve pokusil 
vloupat do objektu 
světlíkem ve střeše, 
když se mu to nepo-
dařilo, vnikl dovnitř 
oknem.
Následně vypáčil pro-
dejní automat na cigarety, 
ze kterého odcizil tabákové 
výrobky a finanční hotovost. 
Celková škoda byla vyčíslena 
na téměř 31 tisíc korun, vyšetřo-
vatel podezřelého obvinil z přeči-
nů krádeže a poškození cizí věci, 
za které trestní zákoník stanoví až 
dvouletý trest odnětí svobody.

Objasněná série krádeží
Policisté objasnili sérii krádeží, 
ke kterým došlo začátkem letoš-
ního roku v Bílině. Majetkovou 
trestnou činnost měla na svědomí 
pětice mužů ve věku od 21 do 27 
let, z nichž dva měli s paragrafy 
co do činění už v minulosti. V pá-
chání trestné činnosti se podezřelí 
porůznu střídali, mají na svědomí 
například vloupání do vozidla 

ze začátku ledna, nebo krádež 
automobilu, který kvůli poruše 
odstavili v Bílině. V únoru se tři 
z podezřelých vloupali do osob-
ního vozidla, z něhož odcizili 
dva kufry se speciálními přístroji 
na práci pod elektrickým napětím 
v hodnotě kolem30 tisíc korun.
V krádežích pokračovali v růz-
ném složení i v březnu, kdy od-
cizili dvě osobní vozidla, z nichž 
jedno rozebrali a odevzdali 
do sběru, vloupali se do obcho-
du, ze kterého si odnesli několik 
balení slaných brambůrků, nebo 
vykradli osobní automobil. Do již 

jednou vykradeného obchodu 
se jeden ze spolupachatelů 

po týdnu vydal znovu a od-
cizil z něj peníze, alko-

hol a tabákové výrobky 
za více jak 30 tisíc 
korun.
Podezřelí byli obvi-
něni z přečinů krá-
deže spáchaných 
formou spolupa-
chatelství, nejstar-
šímu, již v minulosti 

trestanému muži, při-
bylo i obvinění z ma-

ření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání. 

Řídil totiž ukradené auto, 
ačkoliv má soudem vysloven 

zákaz řízení motorových vozidel. 
Obviněným hrozí tresty odnětí 
svobody na dvě až tři léta.

Vykradený autobus
Nejen osobní vozidla, ale i jiné 
dopravní prostředky jsou často 
objektem zájmu „nenechavců“. 
Zatím neznámý pachatel se 
v Bílině vloupal do zaparkova-
ného autobusu, ze kterého od-
cizil několik tankovacích karet 
a doklady k autobusu. Poškoze-
ná společnost odhaduje způso-
benou škodu na 400 korun, pa-
chateli hrozí v případě dopadení 
za přečin krádeže až dva roky 
za mřížemi.

Děti Dětem
místo konání:
Letní am�teatr 

v Bílině 
od 14 h. (mokrá varianta 
KD Fontána na Chlumu)

Vstup na akci je dobrovolný 
a výtěžek poputuje 

ve prospěch fondu Klokánek 
(ohrožené děti)

Výdělek bude v 16 h. předán 
dětem z Klokánku, které 

vystoupí se svým programem.
afterparty: Kafáč od 19 h. - 
hrají Žádný směr (Teplice) 

a Miloš and his band

Návštěvníky z exotických zemí zajímala česká energetika, 
seznámili se s ní v Informační centrum Elektrárny Ledvice
Ledvice – Jednadvacet postgra-
duálních studentů z Jižní Ame-
riky, Asie, Afriky a Oceánie se 
v pondělí 27. května seznámilo 
s historií, současností a budouc-
ností v oblasti výroby elektrické 

energie, těžby uhlí a ochrany ži-
votního prostředí na severu Čech. 
V rámci svého postgraduálního 
půlročního studia v sousedním 
Německu totiž na týden zavítali 
do České republiky, přičemž je-

jich první cesta ještě před návště-
vou Prahy vedla do Informačního 
centra klasické energetiky v Elek-
trárně Ledvice (ICE).

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny 
ČEZ pro severní Čechy

Průvodce Vladimír Král seznamuje zahraniční návštěvníky s pomocí virtuální prohlídky s moderní 
hnědouhelnou elektrárnou.
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Tímto zveme 
všechny přátelé i chovatele zvířat 

do nové prodejny 
CITYZOO v Bílině (OC u Intersparu), 

která je otevřena 
od soboty 1. června 2013. 

Největší prodejna v Bílině nabízí, kromě  
širokého sortimentu v oblasti krmení a potřeb pro 
Vaše mazlíčky, též živá zvířata. Můžete se těšit 

i na exotické druhy zvířat a živé krmení. 

Otevřeno bude od pondělí do neděle 
od 09:00 hodin do 19:00 hodin! 

Mimořádné slevy a speciální nabídky!

Těšíme se na Vás, 
kolektiv prodejny CITYZOO Bílina

CITY ZOO
- NOVÝ ZOOMARKET V BÍLINĚ

INZERCE 0713/BZ

Podomní a pouliční prodej může omezit tržní řád. 
V Bílině se připravuje opatření k regulaci.

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

Nezapomeňte 
na poplatek 
za komunální odpad

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za I. pololetí 
2013 je 30. 6. 2013. Poplatek na rok 2013 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

Poplatek lze uhradit i slo-
ženkou nebo bezhotovost-
ním převodem na účet města  
19-1060440379/0800, variabil-
ní symbol: 1337, konstantní 
symbol: 0558, specifický sym-
bol: rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen jed-
norázovým příkazem za více po-
platníků, je třeba nahlásit finanč-
nímu odboru Městského úřadu 

v Bílině jména osob, za které je 
poplatek odváděn, a to buď telefo-
nicky na čísle 417 810 957, nebo  
e-mailem na adresu  financni@bi-
lina.cz. 
Od poplatku 
na rok 2013 
jsou osvobo-
zeny děti na-
rozené v roce 
2013.

Pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00

Úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00

Středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00

Čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00

Mnoho problémů s podomní-
mi prodejci si užila vedoucí 
pečovatelské služby v Bíli-
ně Bc. Markéta Kalivodová. 
V domě s pečovatelskou služ-
bou totiž podomní prodejci zlá-
kali k nevýhodnému uzavření 
nějaké smlouvy již několik 
místních obyvatel a vedoucí 
pečovatelské služby pak lidem 
pomáhala s řešením dané situ-
ace. Potvrdila, že senioři jsou 
často důvěřiví a nechají se 
snadno přesvědčit. Toho pro-
dejci zneužívají. Když podomní 
prodej zatím nereguluje město, 
rozhodla se Markéta Kalivo-
dová omezit podomní prodej 
alespoň v budovách domů s pe-
čovatelskou službou a to zmín-
kou v domovním řádu. Jakýko-
liv podomní prodejce tak nyní 
může být z domu vykázán. 
Aby však mohla případné po-
domní či pouliční prodejce od-
někud vykazovat policie, musel 

by ve městě platit již zmíněný 
tržní řád nebo obecně závazná 
vyhláška. Tyto samozřejmě ne-
mohou podomní prodej úplně 
zakázat, ale mohou vymezit, 
kde smí nebo i nesmí probíhat. 
Podobná opatření mají zavede-
ná již v Mostě či Litvínově.
Preventista městské policie 
František Krejčí dodává, že 
tento způsob obchodní činnosti 
je také nezřídka spojen s páchá-
ním trestné činnosti. Za prodej-
ce se totiž často vydávají také 
zloději a podvodníci. A protože 
města mají možnost tento pro-
dej regulovat vyhláškami či 
nařízením, byl by tržní řád či 
obecně závazná vyhláška podle 
Františka Krejčího vhodným 
nástrojem, který by pomohl 
s řešením. Momentálně probí-
hají jednání, jejichž výstupem 
by mělo být konkrétní opatření, 
jenž bude zmíněný problém re-
gulovat. simi

Především staří lidé jsou častým terčem různých podomních 
prodejců. Ať jde o elektřinu nebo o jiné zboží, praktiky těch-
to obchodníků nejsou v mnoha případech v mezích slušnosti. 
Jsou školeni v psychologickém nátlaku a u starých důvěři-
vých lidí často svého dosáhnou. Mnoho měst proto přistoupilo 
k opatření, kterým mohou tento typ prodeje regulovat a to 
k zavedení tržního řádu.
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Informace o činnosti orgánu  
sociálně-právní ochrany dětí

Maturita 2013 je konečně za námi! Základní umělecká škola Gustava Waltera
vás zve na

KONCERT V PROLUCE
před budovou školy vystoupí ve dvouhodinovém bloku

sólisté a soubory
zazní klasika, pop i rock

 

Mírové náměstí 
14. 6. 2013 od 16.00 hodin

V případě nepříznivého počasí 
se akce uskuteční ve výstavní síni U Kostela

Upozornění 
městské 
knihovny

Oznamujeme všem čtenářům, že v termínu  
od 3. 6. do 14. 6. 2013 bude uzavřena pobočka Za Chlumem 

z důvodu revize knižního fondu. Od pondělí 17. 6. bude 
pobočka opět otevřena dle půjčovní doby. V ostatních 

pobočkách je provoz nezměněn. Děkujeme za pochopení. 
Zdena Jílková, vedoucí MěK Bílina Na koncertě se představí také nově založený školní band pod 

vedením uč. Zuzany Čajkové

Minulý týden od pondělí 20. květ-
na do čtvrtka 23. května proběhly 
na Bílinském gymnáziu maturit-
ní zkoušky. Většina maturantů 
zvládla zkoušky úspěšně, přes-
to se tato událost neobešla bez 
hromady stresu, trémy a pochyb 
o vlastních kvalitách. Vystresova-
ní byli nejen studenti, ale také uči-
telé a všichni se společně shodli 
na tom, že týden před maturitami 
nemohli jíst ani spát. I já patřím 
mezi letošní maturanty, takže vím, 
o čem mluvím. Nakonec to do-
padlo dobře, svou maturitu jsme 
si vybojovali a naprosto vysílení 
ale šťastní jsme se hned v pátek 
24. května přesunuli do restaurace 

Bowling na Pražském předměstí, 
kde se konal náš pomaturitní večí-
rek. Nesešli jsme se sice všichni, 
ale hlavní bylo, že dorazila paní 
profesorka Borkovcová, která se 
naší třídy ujala v sekundě a do-
vedla nás až k tolik obávané ma-
turitě a několik dalších profesorů, 
na které budeme vždy vzpomínat 
jen v dobrém, protože ať na nás 
byli za těch osm let studia přís-
ní nebo ne, u maturit se nakonec 
ukázalo, že pro nás chtějí jen to 
nejlepší a občas museli tu zkouš-
ku dospělosti tak trochu „vypotit“ 
za nás a za to a také za všechno 
ostatní jim moc děkujeme. 

Tereza Hnízdová

V rámci výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí se v praxi setkáváme 
s problémy v rodinách, kdy do-
chází k rozchodu rodičů, ať už žijí 
v  partnerském vztahu, či man-
želství. Není bohužel pravidlem, 
že tyto rozchody probíhají vždy 
v klidu, bez vzájemných výčitek 
a obviňování, kdy tyto konflikty 
mají negativní vliv na děti, které 
v rodině žijí. Je všeobecně známo, 
že v době, kdy dochází k rozcho-
du, rodičů, by rozchod měl pro-
běhnout smírnou cestou, kdy by 
se rodiče měli domluvit na řešení 
celé situace, zejména na výchově 
nezletilých dětí. Mělo by být sa-
mozřejmostí, že případným řeše-
ním konfliktů by neměly být pří-
tomny děti, na které situace v ro-
dině negativně působí, ne vždy si 
se vzniklou situací dovedou samy 
poradit. Ve škole dochází ke zhor-
šení prospěchu, výchovným pro-
blémům, někdy je nutné vyhledat 
odbornou pomoc psychologů. 
Opakovaně se setkáváme s rodi-
či, kteří nás kontaktují s tím, že 

došlo ke zrušení soužití, kdy dítě 
je v péči jednoho z rodičů, otce 
či matky.  Druhý rodič argumen-
tuje tím, že v péči o nezletilé není 
možná dohoda, matka či otec 
odmítá umožnit styk s  dítětem. 
Druhý rodič si neplní vyživovací 
povinnost, kdy se na potřebách 
dětí nepodílí ničím. Rodič, u kte-
rého je nezletilý v péči, je nucen 
hradit veškeré potřeby dítěte ze 
svých příjmů. V takovémto pří-
padě je v zájmu dítěte, aby zde 
poměry byly upraveny soudním 
rozhodnutím, kdy soud v rám-
ci řízení upraví poměry dítěte, 
na základě podaného návrhu svě-
ří nezletilého do péče jednoho 
z rodičů, či svěří nezletilé do stří-
davé péče obou rodičů, současně 
vyměří výživné.  Též na základě 
podaného návrhu upraví styk 
s dítětem v případě, že rodiče 
nejsou schopni dohody. Je zcela 
nepochybné, že i když se rodi-
če jako partneři rozcházejí, jsou 
i nadále rodiči svých dětí, jejich 
zákonní zástupci, kteří mají vůči 

svým dětem práva a povinnosti, 
které vyplývají z jejich rodičov-
ské zodpovědnosti.  Podílet se 
na výchově dětí, plnit si řádně 
svou vyživovací povinnost. Je 
samozřejmě v zájmu dětí, aby 
i po rozchodu rodičů udržovaly 
kontakt se širší rodinou, prarodi-
či ze strany matky i otce. V pří-
padě, že jim je ve styku s nezleti-
lým bráněno, mohou se i prarodi-
če domáhat soudní cestou úpravy 
styku. 
Mimo výše uvedené, řešíme si-
tuace, kdy péče rodičů, matky 
i otce, či jiných osob není řádná, 
vykazuje závažné či méně závaž-
né nedostatky. Takové rodiny jsou 
naším odborem pravidelně sledo-
vány a dle potřeby jsou přijímá-
na adekvátní opatření. Smyslem 
našeho snažení je, aby případ-
né nedostatky v péči o děti byly 
pokud možno odstraněny, či eli-
minovány. V případě závažných 
dlouhodobých nedostatků v péči 
o děti jsme nuceni v některých 
případech přistoupit k výchov-

ným opatřením, např. podání 
příslušného návrhu soudu, kdy 
soud rozhodne o dalším způsobu 
výchovy nezl. dítěte. Také se se-
tkáváme i s případy, kdy dochází 
k úmyslnému či neúmyslnému 
ubližování nezl. dětem – týrání. 
V takovém případě jsme nuceni 
učinit příslušné kroky a to podání 
podnětu Policii České republiky, 
dle situace závažnosti podat návrh 
k soudu.
Vzhledem k tomu, že problemati-
ka, kterou se zabýváme, je velmi 
specifická, nelze aplikovat veške-
ré postupy v rámci tohoto sděle-
ní. V případě nutnosti jsme z naší 
strany připraveni podat právní 
a sociální poradenství dle potřeb 
klientů, a to v návaznosti na plat-
nou legislativu.
Je třeba zdůraznit, že prioritou 
naší práce není řešení sporu 
mezi dospělými, ale ochrana 
práv a oprávněných zájmu ne-
zletilých dětí.

Zdeňka Chaloupková,  
sociálně-právní ochrana dětí
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Provoz bílinských mateřských škol v době letních prázdnin 2013

1.- 7.7. 8.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7.-4.8. 5.-11.8. 12.-18.8. 19. -25.8.

MŠ ŠVABINSKÉHO 664 otevřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ŠVABINSKÉHO 668 uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno

MŠ SÍBOVA otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ALÉSKÁ uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno

MŠ ČAPKOVA uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno

MŠ ZA CHLUMEM otevřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

Branný den v areálu pivovaru již podruhé
V sobotu 18.5.2013 v areálu bílinského pivovaru proběhl již dru-
hý ročník Branného dne, tentokrát s podtitulem Branci útočí. 

Na akci se přišlo podívat a aktivně se 
zapojit cca 300 dětí a 50 dospělých. 
Za své snažení si mohli odnést slad-
kosti i drobné předměty. Soutěžilo se 
celkem v sedmi disciplínách, největší 
zájem byl asi o painball, ale ani ostat-
ní soutěže neměly o přízeň dětí nouzi. 
Tímto bychom rádi jménem celého 
Historického spolku města Bíliny 
poděkovali všem, co se přišli podívat 
a zasoutěžit si s námi. Doufáme, že 
se bavili stejně jako my a že se příště 
znovu uvidíme. 
Dále bychom chtěli poděkovat měs-
tu Bílina, za podporu našeho spolku 
a akcí, které pořádáme.
Branný den vystřídaly Slavnosti ko-
mína, které měly letos svou premi-
éru, proto účast nebyla tak vysoká, 

cca 50 lidí + 20 členů HS Bílina. Ale 
všichni, co přišli se bavili až do kon-
ce akce. Jednalo se o ojedinělou akci 
podobného charekteru pořádanou 
zde, v Bílině, neziskovou organizací. 
Jedná se o pokus vytvořit tradici 
bálů pod širým nebem k blížícímu 
se  stému výročí od postavení pivo-
varského komína. Nejprve k tanci 
a poslechu hrála skupina z místní 
umělecké školy - Exit 2, kterou vy-
střídala chomutovská kapela Úlet. 
Jako na každém jiném bále, ani zde, 
nesměla chybět tombola se zajíma-
vými výhrami.
Ještě jednou všem děkujeme 
a budeme se těšit na oříští akci - 
Historiský spolek města Bíliny  
(www.hsbilina.cz).

Vzpomínka Vzpomínka
Chybíš nám tatínku
Dne 4.6.2013 to budou dva roky, co nás 
navždy opustil milovaný, hodný tatínek, 
manžel, dědeček pan 

Milan Stařeček z Bíliny.
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Nikdy  nezapomeneme s láskou dcera Martina s manželem 
Jirkou, vnoučata  Milan, Míša a Monika, manželka Jiřina

Kdo byl milován,  
není zapomenut
Dne 2. 6. 2013 jsme si připomněli 
již 11. výročí úmrtí našeho drahého 
manžela, tatínka  

pana Josefa Seidla z Bíliny.
S láskou vzpomíná 

rodina

Poděkování městu Bílina
Vážení představitelé města Bí-
liny, vážení čtenáři, tímto způ-
sobem bychom chtěli zcela 
upřímně poděkovat za finanční 
podporu města Bíliny, které se 
nám v uplynulých letech dostalo. 
I díky Vaší pomoci jsme mohli 
zachovat službu Linky duševní 
tísně, jež je obdobou lékařské zá-
chranné služby v psychosociální 
oblasti. Poskytujeme totiž v pod-

statě jedinou bezpečnou, ano-
nymní, bezplatnou, odkudkoliv 
dostupnou sociální službu tohoto 
typu v regionu pro lidi, kteří se 
octli v naléhavých těžkých situ-
acích. Obracet se na nás mohou 
lidé, řešící jakýkoliv problém ka-
ždý všední, sváteční i víkendový 
den od 9.00 hod. do 21.00 hod. 
na tel. č. 476 701 444, bezplat-
ný skype telefon s adresou: ldt.

most, či prostřednictvím e-mai-
lu: ldt.most@seznam.cz. Vždy 
tu naleznete někoho, kdo Vám 
„posvítí“ na cestu vedoucí ven 
z trápení. 
Jménem celého týmu Linky duševní 

tísně Bc. Jiřina Venclíčková
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INZERCE 0513/BZ

Postup máme jistý!

Blahopřejeme

Blahopřejeme
Dne 31. 5. 2013 
oslavila krásných 84 let paní 

Krista Bednářová z Bíliny.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a elánu 
do dalších let přeje oslavenkyni celá rodina 
a všichni, kteří  ji mají rádi.

Aerobiková družstva z Domu 
dětí a mládeže v Bílině se zú-
častnila semifinále soutěže Děti 
fitness aneb sportem proti drogám 
5. května v Benátkách nad Jize-
rou. Tato soutěž se koná na pěti 
místech ČR a ti nejlepší postoupí 
na Mezinárodní mistrovství ČR 
do Prahy. Skupina Caviky svým 
bezchybným výkonem obsadila 
krásné 1. místo a skupina Cvr-
ček, také stála na bedně a přivez-
la domů pohár za místo 3. Obě 

naše družstva postoupila na finále 
z medailových pozic. Moc gratu-
lujeme.
O týden později jsme se zúčastnili 
soutěže Aerobik North Shouw, letos 
poprvé v našem severočeském kraji, 
v Ústí nad Labem. Skupina Caviky 
a jejich skladba Panenky na klíček 
se všem velmi líbila a naše holky 
a Roman si odvezli další zlatý pohár 
domů. Skupina Cvrček pouze o dva 
body získala medaili bramborovou.
 Věra Ryjáčková

Světový běh harmonie v Bílině

Tajemník Městského úřadu Bílina Ladislav Kvěch předává oslavenci 
kytičku. Foto: Jana Šimková

V pondělí 27. 5. oslavil své 
90. narozeniny pan Ladislav No-
vák z Bíliny. I když oslava s přá-
teli ze sportovního klubu již pro-
běhla dříve, oficiálně přišli panu 
Novákovi popřát za Město Bílina 

tajemník městského úřadu Ladi-
slav Kvěch a s ním Jana šimková. 
Ještě jednou přejeme panu Nová-
kovi vše nejlepší, především pak 
stále tolik elánu a optimismu, kte-
rý je mu vlastní.

Děti fandily a očekávaly běžce.

Děti se 
do běhu 
aktivně 

zapojily.

Ředitelka ZŠ 
Aléské Božena 
Holková spolu 

s místostarostou 
Zdeňkem Rendlem 

symbolicky drží 
pochodeň.
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INZERCE 0613/BZ

Bílinské házenkářky po 20 letech opět spolu
V 80. letech jsme hrály 1. ná-
rodní ligu. Reprezentovaly 
jsme Bílinu už od žákyň až 
do žen. V roce 1969 jsme jako 
dorostenky vyhrály v Kielu 
1. místo. Bylo zde 120 mančaftů 
žákyně dorost kluci i děvčata.

V popředí na společné fotografii 
stojí paní Jana Majerová, která 
si zaslouží za ty roky, kdy hrá-
la a pak nás trénovala, velký dík 
a uznání od nás všech. Sešly jsme 
se po 20 letech, abychom zavzpo-
mínaly.

Ladislava Šrámková z Bíliny

Baletky z Domu dětí a mládeže v Bílině, 
se i letos podílely na zpestření programu 
ke Dni matek v Domově důchodců v Bys-
třanech. Ve čtvrtek 16. května se domov dů-
chodců hemžil malými i většími baletkami. 
Děvčátka předvedla babičkám a dědečkům 
pět tanců, které se během letošního škol-
ního roku naučila. Bílinské baletky trénují 
Lucie Sovová, Monika Štrálová a Karolína 

Picková.  Do baletních kroužků domu dětí 
chodí děvčátka již od tří let a tak všichni 
přítomní mohli sledovat krásný kontrast 
mládí a stáří a načerpat energii z milé 
a bezprostřední atmosféry. Děkujeme pra-
covníkům Domova důchodců v Bystřanech 
za pozvání na jejich akci, dětem za krásná 
vystoupení a rodičům za ochotu, se kterou 
do Bystřan přijeli.

Bílinské baletky roztančily Bystřany

Na hřišti jako za mlada. Společné foto všech účastnic srazu.
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Kulturníservis
KULTURÍ	DŮM	FONTÁNA

Pátek 14. červen - 20.00
“TRANSBESTIE	15”

Travestie večer s diskotékou 
(70., 80. a 90. léta) – DJ David.
Vstupné: 50 Kč v předprodeji, 

100 Kč na místě

LETNÍ	AMFITEÁTR	
KYSELKA	BÍLINA

Sobota 22. červen - 17.00
koncert	TŘI	SESTRY	

GAMBRINUS		TOUR	2013
vstupné v předprodeji 270 Kč 

na místě 300 Kč

GALERIE	POD	VĚŽÍ	
4. duben – 28. červen
JAROSLAV	TIŠER	–	
PAMÁTKY	UNESCO

Výstava fotografií zachycující 
památky UNESCO z Evropy, 

Afriky a Asie.
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.

Pátek 7. červen 17.30 hodin
IRON	MAN	3	–	3D
USA/Čína/Akční/Thriller/Sci-Fi. 
Český dabing. 
Ve filmu společnosti Marvel Studios 
Iron Man 3 je svérázný, ale geniální 
průmyslník Tony Stark / Iron Man 
nucen čelit nepříteli, jehož dosah 
nezná hranic. Hrají: Robert Downey 
Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle …
Vstupné: 130,- Kč/109 minut  P-12

Pátek 7. červen 20.00 hodin
RYCHLE	A	ZBĚSILE	6	–	2D	
USA/Akční/Krimi/Thriller. České 
titulky.
Agentu Hobbsovi se nedaří 
dopadnout zločineckou skupinu, 
které se vždy podaří za volantem 
automobilů snadno a rychle zmizet... 
Hrají: Gina Carano, Vin Diesel, 
Dwayne Johnson …
Vstupné: 100,- Kč/112 minut P-12

Pátek 7. červen 22.00 hodin
PAŘBA	NA	TŘETÍ	–	2D
USA/Komedie/. České titulky.
Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. 
Poté se jim povedlo to samé 
i s bratrem nevěsty. A nyní budou 
léčit zlomené srdce po smrti 
nejbližšího. Hrají: Bradley Cooper, 
Jamie Chung, Ed Helms …
Vstupné: 100,- Kč/110 minut P-12

Sobota 8. červen 15.00 hodin
NEUVĚŘITELNÁ	
DOBRODRUŽSTVÍ	
TADA	STONESE	–	2D
Španělsko/Animovaný/Dobrodružný/
Komedie/Rodinný. Český dabing.
Tad, snílek pracující na stavbě, je 
díky záměně za slavného archeologa 
poslán na expedici do Peru. 
V českém znění: Kryštof Hádek, 
Libor Terš, Jitka Ježková …
Vstupné: 100,- Kč/90 minut MP

Sobota 8. červen 20.00 hodin
STAR	TREK:	DO	TEMNOTY	–	3D	
USA/Sci-fi/Dobrodružný/Akční. 
České titulky.
Posádka Enterprise je povolána 
domů, nalézá zde však zdemolovanou 
flotilu i hodnoty, které flotila hájí. 
Náš svět je v krizi a za veškerý teror 
může nezastavitelná síla, která vzešla 
z vlastních řad. 
Hrají: Chris Pine, Benedict 
Cumberbatch, Zoe Saldana …
Vstupné: 150,- Kč /132 minut P-12

Neděle 9. červen 17.30 hodin
VELKÝ	GATSBY	–	3D
Austrálie/USA/Drama/Romantický. 
České titulky.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Carey 
Mulligan, Tobey Maguire …
Vstupné: 130,- Kč/124 minut P- 12

Pátek 14. červen 17.30 hodin
PODFUKÁŘI	–	2D
USA/ Thriller/. České titulky.
Skupina čtyř špičkových iluzionistů 
„Four Horseman“ v napínavé hře 
na kočku a myš s FBI a finančními 
magnáty... 
Hrají: Jesse Eisenberg, Morgan 
Freeman, Woody Harrelson …
Vstupné: 100,- Kč/95 minut P-12

Pátek 14. červen 20.00 hodin
TRANS	–	2D
Velká Británie/Thriller/Krimi/Drama. 
České titulky.
„Šéf lupičského gangu se spolčí 
s asistentem aukční síně a společně 

naplánují krádež drahocenného 
obrazu... 
Hrají: James McAvoy, Vincent 
Cassel, Rosario Dawson…
Vstupné: 110,- Kč/101 minut P-12

Pátek 14. červen 22.00 hodin
HYPNOTIZÉR–	2D	
Švédsko/Thriller/Drama/. České 
titulky. 
Příběh začíná jedné prosincové noci, 
kdy je v rodinném domku nalezena 
surovým způsobem zavražděná téměř 
celá rodina a jediným přeživším 
je patnáctiletý chlapec, který leží 
v nemocnici a bojuje o život. 
Detektivní inspektor Joona Linna 
uprostřed noci povolá známého 
odborníka na hypnózu psychiatra 
Erika Mariu Barka, aby chlapce 
zhypnotizoval a zjistil, co se oné noci 
v domě stalo. Erik však tento typ 
praxe už deset let neprovozuje a proto 
prosbu policie zprvu odmítne. Když 
se konečně nechá přesvědčit, události 
se záhy dají do pohybu a Erik je 
nucený čelit vlastní minulosti. 
Hrají: Tobias Zilliacus, Mikael 
Persbrandt, Lena Olin, Helena af 
Sandeberg a další 
Vstupné:  100,-Kč/122 minut P-15

Sobota 15. červen 17.30 hodin
PAŘBA	NA	TŘETÍ	–	2D
USA/Komedie/. České titulky.
Hrají: Bradley Cooper, Jamie Chung, 
Ed Helms …
Vstupné: 100,- Kč/110 minut P-12

Sobota 15. červen 20.00 hodin
STAR	TREK:		
DO	TEMNOTY	–	3D	
USA/Sci-fi/Dobrodružný/Akční. 
České titulky.
Hrají: Chris Pine, Benedict 
Cumberbatch, Zoe Saldana …
Vstupné: 150,- Kč /132 minut P-12

Neděle 16. červen 15.00 hodin
KRÁLOVSTVÍ		
LESNÍCH	STRÁŽCŮ	–	3D
USA/Rodinný/Animovaný/
Dobrodružný/Fantasy. Český dabing.
Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí 
neobyčejný, skrytý svět, který jste 
si ani nedokázali představit, v nové 
dobrodružné 3D komedii. 
Hrají: Amanda Seyfried, Josh 
Hutcherson, Beyoncé Knowles …
Vstupné: dospělí 150,- Kč/děti 130,- 
Kč/95 minut MP
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Program akcí
ČERVEN	2013

úterý
11. 6.
17.00

„Čaj o páté“ 
PÉČE O ZDRAVÍ 
DNES - 
DLOUHO-
VĚKOST ZÍTRA 

Přednášející: Michal Krejčí z Prahy
Přiblížení moderních produktů, které pozitiv-
ně působí na naše tělo. Budeme se zabývat 
tématy jako je posílení kostní a svalové tkáně, 
energetický metabolismus, střevní zdraví, 
krevní srážlivost... V úvodu vystoupí žáci 
ZUŠ G. Waltera s krátkým programem.
Klubovna centrální knihovny. Vstup dobrovolný

čtvrtek 
13. 6. 
14.00 
- 17.30

dílničky 
„Vlastnoručně“

Dílničky pro děti (třeba i s rodiči). 
PAPÍROVÉ MASKY, zdobené různými ma-
teriály, si vytvoříme podle velmi zajímavých 
návodů z knih.
Klubovna centrální knihovny. Vstup volný

úterý 
18. 6.
10.00

beseda 
pro 2. stupeň ZŠ
UTAJENÉ 
ŽIVOTY SLAV-
NÝCH ČECHŮ

Poutavé vyprávění o tvorbě knihy s histo-
rickou tématikou se spisovatelkou Martinou 
Bittnerovou. 
Klubovna centrální knihovny.

úterý 
18. 6.
11.15

beseda pro gym-
názia
PARTNER-
SKÉ VZTAHY 
V 19. STOLETÍ

M. D. Rettigová, B. Němcová, K. Světlá, 
S. Podlipská, M. Majerová...
Měly významné ženy minulosti štěstí 
na muže? Ovlivnilo je to v jejich tvorbě? Be-
seda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou.
Klubovna centrální knihovny.

středa 
19. 6.
17.00

„Čaj o páté“
BESEDA 
A AUTORSKÉ 
ČTENÍ SE 
SPISOVATELKOU 
M. KUBÁTOVOU

Posezení u čaje a kávy se spisovatelkou, jejíž 
romány jsou dokonalou relaxací a odpoutáním 
od nudné reality. Autogramiáda. Prodej knih 
za „besední cenu“.
Klubovna centrální knihovny. Vstup dobrovolný

čtvrtek 
20. 6.
14.00 - 
17.30

dílničky
„Vlastnoručně“

Dílničky pro děti (třeba i s rodiči). Skládačku 
na prázdniny PUZZLE vytvoříme rozřezáním 
pomalovaného obrázku.
Klubovna centrální knihovny. Vstup volný

Do konce 
června

výstava 
„ZKOUŠKA 
ODVAHY“ 
  

Příběhy nezletilých politických vězňů 50. let. 
Téma výstavy mapuje osudy a odbojovou 
činnost čtyř skupin, založených v období let 
1948-1949 a zahrnujících ponejvíce skauty, 
Sokoly a příslušníky režimem pronásledo-
vaných rodin. K výstavě je k dispozici ka-
talog, obsahující hlubší rozbor jednotlivých 
případů s rozšířenou nabídkou fotografií 
a dokumentů.
Centrální budova Městské knihovny. Vstup volný

Letošní Bořeňská čarodějnice má za sebou poslední soutěž
Ve středu 22. května se na bílin-
ském koupališti Kyselka uskuteč-
nil již 16.ročník soutěže Bořeňské 
čarodějnice – Výtvarka za školou. 
Letošním tématem bylo téma fil-
mu a filmového plátna. Soutěže 
se zúčastnily mateřského školy 
a základní školy z Bíliny a okolí 
a také z Teplic. Porota ve slože-
ní výtvarníků pana Josefa Tótha 

z Mostu, pana Václava Sucho-
párka z Chomutova a pana Pavla 
Říhy z Bíliny, ohodnotila pečlivě 
práce dětí, které byly vytvořeny 
z různými malířskými technika-
mi. Poděkování patří nejen účast-
níkům soutěže, porotě, dále panu 
Václavu Weberovi, který celý le-
tošní 16. ročník soutěže Bořeňské 
čarodějnice fotografoval.

Výsledková	listina	16.	ročník	
Bořeňská	čarodějnice	2013
VÝTVARKA	ZA	ŠKOLOU	
-	KOUPALIŠTĚ	KYSELKA
TÉMA	-	FILMOVÉ	PLÁTNO

22.	květen	2013

I.	KATEGORIE	-	JEDNOTLIVCI
-	MATEŘSKÉ	ŠKOLY

1. místo: MŠ Chlum B Bílina – An-
drea Siřišťová - 5 let, práce Jak pej-
sek a kočička pekli dort 
2. místo: MŠ Ohníč - Jakub Češpiva 
- 6 let, práce Spiderman
3. místo: MŠ Ohníč - Marek Veselý - 
6 let, práce Mašinka Tomáš 

I.	KATEGORIE	-	KOLEKTIVY	
-	MATEŘSKÉ	ŠKOLY	

1. místo: MŠ Aléská Bílina - kolek-
tiv MŠ Aléská Bílina, práce Filmové 
plátno - Adéla Hudáková, Gabriela 
Kapferová, Georgaka Joarra, Voj-
těch Jílek (5 a 6 let)
2. místo: MŠ Chlum B Bílina - ko-
lektiv MŠ Chlum B Bílina, práce 
Saxana - Denis Červenka, Katka 
Klímová, Gábina Subyová, Karoli-
na Štolbová, Tereza Brnovjáková (5 
a 6 let)
3. místo: MŠ Maxe Švabinského 
Bílina - kol. MŠ Švabinského, práce 
Krtek a kalhotky - Nikola Boháčová, 
Elisabeth Kadašová (5 a 6 let)

II.	KATEGORIE	-
JEDNOTLIVCI	-	I.	STUPEŇ	ZŠ

1. místo: ZŠ Za Chlumem Bílina - 
Patricie Hejná - 7 let, práce Hvězdy 
filmového plátna 
2. místo: ZŠ Za Chlumem Bílina - 
Dominika Kolmanová - 10 let, práce 
Bratři v triku 
3. místo: ZŠ Praktická Bílina - Ra-
dek Mizer - 9 let, práce Bajaja 

II.	KATEGORIE	-	KOLEKTIVY	-
	I.	STUPEŇ	ZÁKLADNÍ	ŠKOLY

1. místo: ZŠ Lidická Bílina - ko-
lektiv ZŠ Lidická Bílina, práce 
Simpsonovi - Adam Huňáček, Pa-
vel Hauptvogel, Anička Dunková, 
Tomáš Gondek, Kateřina Dunková 
(10 let)
2. místo: ZŠ Za Chlumem Bílina - 
kolektiv ZŠ Za Chlumem, práce Po-
hádková fantazie - Kateřina Hejná, 
Eliška Türbová, Emilka Šrotová , 
Matěj Beneš (10 let)
3. místo: ZŠ Za Chlumem Bílina 
- kolektiv ZŠ Za Chlumem, práce 
Kino - Ester Markanová, Lucie Mar-
tinovská (10 a 11 let)
 

III.	KATEGORIE	-
JEDNOTLIVCI	-	II.	STUPEŇ	ZŠ

1. místo: ZŠ Za Chlumem Bílina - 
Michaela Záhorcová, práce Český 
film – plakát 
2. místo: ZŠ Za Chlumem Bílina - 
Adéla Sobotková, práce Proměna 
3. místo: ZŠ Maršovská Teplice - 
Oliver Konečný - 13 let, práce Film 
a kamera 

III.	KATEGORIE	-	
KOLEKTIVY	-	II.STUPEŇ	ZŠ

1. místo: ZŠ Za Chlumem Bílina 
- kolektiv ZŠ Za Chlumem, práce 
Stmívání - Kamila Šolcová, Adéla 
Kroftová (15 a 16 let)
2. místo: ZŠ Kostomlaty pod Mile-
šovkou - kolektiv, práce My a film 
- Veronika Pavlů, Jaroslava Zimová, 
Lada Wertheimová, Barbora Maň-
košová (17 let)
3. místo: ZŠ Maršovská Teplice - ko-
lektiv ZŠ Maršovská, práce Belieber 
- Lenka Kaločiová, Kateřina Siváko-
vá, Zuzana Vojířová (13 a 14 let)
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Rada města na své 12. schůzi konané 29. 5. 2013 mimo jiné:

Projekt „Děti přírodě – příroda dětem“

Schválila:
■ Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace ve výši 2.000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovate-
lem a Asociací nositelů legionář-
ských tradic, o. s., jako příjemcem 
na vydávání časopisu Historický 
kaleidoskop. 
■ Navýšení rozpočtu:
• ZŠ Za Chlumem ve výši 
8.000 Kč na výlet do ZOO Děčín 
– Růžová u Děčína,
• ZŠ Lidická ve výši 45.000 Kč 
na výlety a pronájem divadla 
na akademii, 
• Klub důchodců I. ve výši 
15.000 Kč na dopravu a dárky se-
niorům k významným výročím, 
• Pečovatelskou službu ve výši 
6.000 Kč na vstupné a dopravu 
historickým vláčkem v Litoměři-
cích, 
• Městské knihovny v Bílině 
ve výši 15.000 Kč na uhrazení 
poplatku za internetové připojení.
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a:
• Historickým spolkem města 
Bíliny jako příjemcem ve výši 
10.000 Kč na Branný den II. v Bí-
lině, 
• Mysliveckým sdružením Bořeň 
Bílina jako příjemcem ve výši 
15.000 Kč na nákup krmiva a pro-
středků k zabránění tvorby škod 
zvěří a nákup léčiv
• Svazem důchodců jako příjem-
cem ve výši 20.000 Kč na dopra-
vu a dárky seniorům k význam-
ným výročím, 
• Svazem tělesně postižených MO 
Bílina jako příjemcem ve výši 
15.000 Kč na dopravu za pozná-
váním památek, 
• Bílinským gymnáziem, o. p. s., 
jako příjemcem ve výši 20.000 Kč 
na poznávací výlet do Prahy 
a na soutěž Bludiště
• ZŠ praktickou v Bílině jako pří-
jemcem ve výši 19.000 Kč na pro-
jekt „Volba povolání“ a předsta-

vení divadla v Mostě, 
vše z Programu podpory spole-
čenských a zájmových organizací. 
■ Zveřejnění záměru pronájmu 
nebytového prostoru o celkové 
výměře 38,21 m2 v 1. patře Ko-
menského 38, Bílina.
■ Žádost sdružení Automotosport 
Osek, o. s., o povolení konání 
automobilového závodu do vr-
chu na území města Bílina dne 
13.07.2013.

Vzala	na	vědomí:
■ Vyjádření Mgr. Jiřího Dostála, 
právního zástupce města, k zámě-
ru navýšení základního kapitálu 
v Hornické nemocnici s poliklini-
kou, s. r. o., Bílina. 
■ Informaci vedoucí finančního 
odboru o objednání a následně 
uzavření smlouvy na přezkum 
hospodaření za rok 2013 s firmou 
AGIS, spol. s r.o.
■ Zápis z komise pro školství, 
kulturu a sport z 13.05.2013.

■ Ukončení smlouvy o nájmu č. 
414 na nebytový prostor o cel-
kové výměře 38,21 m2 uzavřené 
mezi městem Bílina jako prona-
jímatelem a panem Janem Šáma-
lem jako nájemcem k 31.08.2013. 
Postup odboru nemovitostí a in-
vestic při řešení havárie přívodu 
elektrické energie do obřadní 
síně městského hřbitova s tím, že 
po zjištění příčiny havárie bude 
radě města předložen rozpočet 
na zajištění opravy.
■ Žádost pana Karla Vondráčka 
o vyznačení 3 časově omezených 
parkovacích stání, před objektem 
bývalého podniku SEBA, včetně 
nesouhlasu Policie ČR, Dopravní-
ho inspektorátu v Teplicích s tou-
to žádostí.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

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

átu starosty města

Projekt si společně vymyslely 
p. učitelky s dětmi v MŠ Šva-
binského v Bílině. Projekt byl 
zahájen v roce 2012 a dokončen 
v květnu 2013 za pomoci Květi-
nářství Rendl. Společně s dětmi 

jsme zasadili několik stromků 
a keřů, které budou postupně 
vytvářet stín a pěkné prostředí 
pro děti na školní zahradě a děti 
se budou o tuto zeleň starat. Bě-
hem celého školního roku byla 

v mateřské škole v popředí en-
vironmentální výchova. Povedlo 
se nám odchovat několik křečků, 
od vajíček, přes larvy, zakuklení 
a pak vyklubání několik motýlů, 
které jsme vypustili do volné pří-

rodě. Teď momentálně chovají 
vodní dráčky a čekají na přírůs-
tek u malých křečků. Děti se již 
v útlém dětství učí starat se o jiné 
a pečovat o naši přírodu a neničit 
ji. Růžičková Eliška, řed.MŠ

Pečlivě se staráme o rostlinky na školní zahradě.
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Pozvánka na turnaj v nohejbalu

Pátý ročník mezinárodního turnaje kendó pro děti v Bílině

Agilní družstvo nohejbalistů Autodopravy SD pořádá v sobotu 22.6. již 16. ročník turnaje O pohár ředitele autodopravy SD a.s.

Kendó je japonské bojové umě-
ní boje s mečem, jeho doslovný 
překlad znamená cesta meče ( ken 
– meč, dó – cesta) a jeho kořeny vy-
chází z bojovníků starého Japonska 
– samurajů. Ti se od raného dětství 
po dospělost cvičili v umění meče 
a neustálým cvičením se snažili  
dosáhnout dokonalé techniky. Sa-
murajové k výcviku používali sku-
tečných mečů, ale koncem 18. sto-
letí se zavedly chrániče hlavy, rukou 
a trupu a na plnokontaktní cvičení 
se začal používat šinaj – bambuso-
vý meč, tedy vzniklo kendó takové, 
jako ho známe i dnes.
Kendó není sport, kendó je tradiční 
bojové umění. V moderním kendó se 
také soutěží, turnaje slouží jako pro-
středek dalšího zlepšování prostřed-
nictvím konfrontace a ne jako honba 
za slávou. Cílem moderního kendó 
je především výchova člověka. 
Bílinská trofej je jediný meziná-
rodní turnaj pro děti v ČR. Letošní 
pozvání přijalo 11 zahraničních 
účastníků (mezi nimi i člen junior-
ské reprezentace Německa Amon 
Ruge-Uchiyama) vedené japon-
ským učitelem žijícím v Německu 
– pan Aoki – 6.dan kendó.
Pro české kendisty to byla obrovská 
zkušenost a inspirace mít možnost 
takové lidi potkat a s nimi zápasit.
Dopoledne jsme zahájili 2 hodino-
vým tréninkem pod vedením pana 
Jindřicha Ziegelheima (5.dan kendó 
– nejvyšší stupeň v ČR), kdy dospě-
lí účastníci sloužili jako motodachi 
(učitelé) juniorům a dětem. Trénink 
probíhal ve velmi svižném tempu 
a děti si mnohdy sáhly na dno svých 
sil, ale po krátké přestávce zase byly 
schopné ve cvičení s vysokým nasa-
zením pokračovat. Po příjezdu hos-
tů z Berlína jsme si ještě zacvičili 

jigeiko – volný cvičný zápas, aby-
chom využili možnosti cvičit s tak-
to zkušenými lidmi a po přestávce 
na oběd následovaly závody.
Zápas v kendó se nazývá šiai. Šiai 
probíhá v zápasišti šiai-džó, což je 
vymezený čtverec o hraně 9 – 11 
metrů s vyznačeným středem a hra-
nami. Bojovníci se snaží seknutím 
nebo bodnutím správnou formou 
zasáhnout soupeře a získat tak bod - 
ippon. Vítězí ten, kterému se podaří 
získat dva ippony, nebo po vypršení 
časového limitu vede o jeden ippon 
("1:0"). V případě dětských závodů 
se často rozhoduje výrokem roz-
hodčích – hantei. 
Zápas řídí tři rozhodčí, hlavní šúšin 
a dva vedlejší fukúšinové. Rozhodčí 
především dohlíží na správný prů-
běh a dodržování pravidel, udělují 
napomenutí a uznávají platné zása-
hy a udělují ippony. 
Aby byl zásah v kendó uznán jako 
platný musí být proveden na plat-
né zásahové místo – men (hlava), 
koté (předloktí), dó (trup) a cuki 
(hrdlo). Pouhý zásah však nestačí. 
Musí být proveden dostatečnou 
silou, doprovázen kiai (bojovým 
duchem), správným postojem (sta-
bilním, pevným), použitím posled-
ní třetiny čepele šinaje (monouči) 
a zanšinem, což je stav ostražitosti, 
především v okamžiku bezprostřed-
ně po provedeném zásahu. Platný 
zásah musí uznat nejméně dva ze tří 
rozhodčích.
Závody probíhají tak, že jsou děti 
rozlosovány do skupin po 3 až 4, 
kdy ze skupiny do KO systému po-
stoupí vždy 2 nejlepší. 
Na turnaj s přihlásilo přes 40 dětí 
z oddílů z Prahy, Hradce Králové, 
Berlína (GER), Japonska a Bíliny.
Soutěžilo se v kategoriích: 

• kihon – bez bógu (brnění) od 5.-
16. let pro cvičící méně než  rok
• šiai (zápas) – ve věkových katego-
riích 5-7, 8-10, 11-13 a 14-17 let
Ve všech kategoriích kromě nej-
mladší byla navíc udělena cena 
za nejlepšího bojového ducha (Best 
Fighting Spirit), kdy rozhodčí hod-
notí nasazení v boji a celkový dojem 
ze závodníka.
Bílinští borci se v závodech velice 
slušně umístili a to i ti, kteří cvičí 
teprve krátkou dobu. První místo 
v kategorii kihon i šiai 5-7 let získal 
Petr Hegenbart. Kategorii 8-10 let 
kraloval Vít Máliš, v kategorii 11-13 
let obsadil Martin Dunka krásné 2. 
místo, když po krásném a dlouhém 
souboji podlehl v prodloužení On-
dřeji Havelkovi z Hradce Králové. 
V nejstarší kategorii Daniel Kodad 
obsadil 3. místo a poštěstilo se mu 
se poměřit se dvěma Japonci – nej-
prve ve skupině s K. Adachi a pak 
v KO systému s Y.Adachi, aby pak 
v semifinále podlehl borci z ně-
mecké reprezentace Amonu Rage-
-Uchiyama. Celkové výsledky jsou 
uvedeny níže.
Je radost se podívat, jak se rok 
od roku zvedá úroveň napříč katego-
riemi, v kategorii kihon mají všichni 
obrovské nasazení, všichni se v šiai 
kategoriích snaží ze sebe dát to nej-
lepší. Na turnaj přijeli nejzkušenější 
rozhodčí z ČR a tím velmi zvedli 
úroveň zápasů. Se zvyšujícími se 
kategoriemi se zvedá i úroveň jed-
notlivých zápasů. Zápasy Amona-
-rage Uchiyama v nejvyšší kategorii 
si v ničem nezadali s nejvyššími 

soutěžemi v Evropě, pro všechny 
přítomné to byla obrovská škola.
Přípravy probíhaly pod vedením 
paní Věry Ryjáčkové z DDM Bí-
lina, členové oddílu kendó SDM 
organizovali technické věci na mís-
tě. Bohaté občerstvení měly pod 
palcem maminky paní Málišová 
a Fizková. 
Některé věcné ceny poskytly Seve-
ročeské doly a.s.. ceny za první mís-
ta nám laskavě darovala cukrárna 
Větrník. Dovolujeme si jim vyjádřit 
poděkování.
Turnaj probíhal za podpory města 
Bíliny.
Celkové výsledky:
Kihon: 1. Petr Hegenbart SDM Bíli-
na, 2. Juan Lesny- Kokugikan Ber-
lin, 3. Petr Bureš, Jiří Ziegelheim 
oba SDM Bílina, BFS: Anežka Má-
lišová SDM Bílina
Šiai 5-7 let: 1. Petr Hegenbart, 2. Jiří 
Ziegelheim, 3. Anežka Málišová - 
všichni SDM Bílina
Šiai 8-10 let: 1. Vít Máliš SDM Bí-
lina, 2. Viktorie Eichlerová  Nozomi 
dojo, 3. David Bartošek  Kacubó 
KenriKai, Petr Bureš SDM Bílina, 
BFS: Jiří Martinek SDM Bílina
Šiai 11-13 let: 1. Ondřej Havelka-
-Nozomi dojo, 2. Martin Dunka 
– SDM Bílina, 3. Bruno Kaminski 
– Kokugikan Berlin, Pavel Puchma-
jer Kacubó KeriKai, BFS: Bruno 
Kaminski
Šiai 14-17 let: 1. Amon Ruge 
Uchiyama – Kokugikan Berlin, 2. 
Yuto Adachi Kokugikan Berlin, 3. 
Lukáš Kopiště – Nozomi dojo, Da-
niel Kodad SDM Bílina

V sobotu 27.4. rozezvučel bílinské sídliště Za Chlumem veliký 
křik nesoucí se z tělocvičny ZŠ. Před tělocvičnou bylo občas vidět 
podivně vystrojené postavy v tmavých kabátcích a dlouhé suk-
nici, na sobě kukly a další chrániče. Kdo se přišel podívat blíže, 
uviděl děti jak se šermují bambusovými meči a u toho tolik křičí. 
To byl další ročník Bílinské trofeje – turnaje kendó pro děti a mlá-
dež, organizovaný Domem dětí a mládeže v Bílině.

Pátý ročník mezinárodního turnaje kendó pro děti v Bílině

Tradiční turnaj se uskuteční ne 
volejbalových kurtech v Tyršově 
zahradě v Bílině. Podle propozic 
turnaje budou startovat tříčlenná 
družstva. Systém turnaje bude 
určen podle počtu přihlášených 
družstev v den turnaje v 9 hodin. 
Po celou dobu turnaje bude na te-
rase volejbalového areálu hrát 

a zpívat country skupiny STŘE-
PY ze Světce, kterou posílí kama-
rádi z podobné skupiny z Jihlavy. 
Na turnaji bude jako každoročně 
i dobré občerstvení.
Spolupráce volejbalistů s nohej-
balisty není ojedinělým příkladem 
stoupajícího zájmu o využití kvalit-
ního sportoviště oblíbeného „Tyr-

šáku“. Kromě zmíněných uživatelů 
Tyršovy zahrady budou ke svým 
tréninkům zajíždět do Bíliny tré-
novat ještě volejbalová družstva 
žákyň z mostu a Duchcova. Pravi-
delné tréninkové hodiny si na an-
tukovém krtu zajistili i nohejbalisté 
Autodopravy. Horní část Tyršovy 
zahrady kromě hokejbalistů využí-

vá pravidelně větší parta neregistro-
vaných pánů na oblíbený fotbálek. 
Kurt s novým plastovým povrchem 
si oblíbili nejmladší „Dráčci“ hoke-
jového klubu ke svým tréninkům. 
Sportovní klub SIAD rád prona-
jme svá zařízení v Tyršově zahra-
dě dalším zájemcům.
 Jaromír Jirásek
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Bílinští dorostenci uspěli v Sušici

Karatisté zazářili v Kadani

Fotbalisté bílinského dorostu si o víkendu 17. – 19. května zpest-
řili sezónu výjezdem na 19. ročník Otava cupu v Sušici, kde svými 
výkony ovládli kategorii staršího dorostu.

Horní řada zleva: Tomáš Tichánek, David Procházka, Dominik 
Říha, Aleš Tichánek, Rostislav Řeřicha, Balík, Petr Zíbar, Matěj 
Kozler, Daniel Grozík, Petr Bláha, Denis Podaný, Lukáš Katrenič, 
Vilém Kindl. Dolní řada zleva: Jan Rokos, Kurt Kühnel. Ležící: 
Jaroslav Kovačka

V exhibici se proměnilo sobot-
ní vystoupení karatistů SKM 
Bílina na Krajském poháru 
JKA v Kadani. 

SKM Bílina reprezentovalo 22 
závodníků od mladších žáků až 
po seniory, z celkového počtu 
71 startujících. Po závěrečném 
vyhodnocení si karatisté do Bí-
liny odváželi celkem 29 medailí 
z toho 16 zlatých, 9 stříbrných, 
4 bronzové a 6 pohárů za kom-
binaci pro nejlepší závodníky 
v jednotlivých kategoriích. S tě-
mito výsledky se náš oddíl stal 
již poněkolikáté nejúspěšnějším 
karate klubem Ústeckého kraje 
JKA, za což musíme naše svě-
řence pochválit.
Hlavní trenér před zahájením sou-
těže své žáky nabádal, aby si tyto 
závody především užili, nezra-
nili se a nestresovali z výsledků 
a do závodů dali vše, co se na tré-
nincích naučili.
Nelze psát o všech soutěžících, 
protože se všichni moc snažili, ale 
musíme napsat alespoň o dvou, 
kteří svým výkonem příjemně 

překvapili, a to Filip Bureš a Jiří 
Pokoš. Oba dva v kumite bojo-
vali jako lvi. Přestože byli o hod-
ně menší než jejich soupeři, dali 
do bojů o medaili odvahu a srdíč-
ko, což vyvolalo velké sympatie 
a obdiv všech. 
Nejkrásnější ze všeho byly úsmě-
vy na tvářích úspěšných závod-

níků, když vystupovali na stupně 
vítězů. To byla odměna nejen pro 
trenéra, ale i pro rodiče, kteří své 
děti v tomto sportu podporují.
Tyto závody byly poslední pro-
věrkou před Mistrovstvím Ev-
ropy JKA v Srbsku, které se 
uskuteční 25. 5. 2013, současně 
se získané body započítávají 

do postupu na Mistrovství České 
republiky. 
Slova našeho trenéra na závěr: „Dě-
kuji všem za reprezentaci a jsem 
na vás hrdý, PARÁDA! Děkuji 
také všem rodičům za spolupráci 
a podporu. Doufám, že cenné kovy 
přivezeme i z ME JKA pořádané 
v Srbsku.“ Roman Masopust

V pátek kolem 10 hodiny ranní 
se od fotbalového stadionu vydal 
konvoj bílinských mladších a star-
ších dorostenců doprovázenými 
svými trenéry a rodiči na tradiční 
mezinárodní fotbalový turnaj, jež 
se koná v krásném historickém 
městě na úpatí Šumavy. Po uby-
tování se a první noci na svěřence 
trenérů Viléma Kindla a Tomáše 
Tichánka v sobotu čekaly úvodní 
duely ve skupině. V prvním utkání 
hráče čekal německý soupeř TuS 
Erndtebrück. Tato úvodní utkání 
turnaje jsou většinou tzv. „oťu-
kávací“. Po vyrovnaném zápase 
chlapci vyhráli 2:0. Dalším sou-
peřem ve skupině byl opět němec-
ký celek SC Geislingen a Bílina 
prohrála 2:0. Po prvním utkání, 
jež kluci hladce vyhráli, byli na-
jednou sraženi k zemi a začali si 
uvědomovat, že cesta k vítězství 
nebude jednoduchá. Třetím sou-

peřem byl pořádající oddíl TJ Su-
šice. Jestli chtěla Bílina postoupit 
do bojů o medaile, musela domácí 
porazit. Podařilo se, kluci zvítězili 
1:0 a radovali se z postupu do další 
fáze turnaje. Ve skupině se bílinští 
umístili druzí rozdílem ve skóre.
V neděli byla na pořadu dne se-
mifinálová utkání. Dorostenci 
z Bíliny měli před sebou vítěze 
skupiny A, a to celek FK Horaž-
ďovice. Chlapci opět zvítězili 1:0, 
kdy dali gól z výstavního přímého 
kopu. Propukla radost a teď už 
před sebou měli jen finále, kde se 
opět setkali s domácí TJ Sušice, 
kterou porazili stejně jako ve sku-
pině 1:0, kdy hlavou mezi nohy 
sušického brankáře skóroval Petr 
Zíbar a propuklo šílenství, nesku-
tečná radost a dojetí z vítězství 
v turnaji. Nejlepším hráčem tur-
naje byl vyhlášen bílinský Lukáš 
Katrenič. Všichni od svého příjez-

du bojovali a makali za svůj tým, 
a zvítězili zaslouženě. 
Bílinský tým reprezentovali 
a poděkování za výkony patří 
těmto hráčům: Jaroslav Kovačka, 
Petr Bláha, Petr Zíbar, Rostislav 
Řeřicha, Matěj Kozler, David 

Procházka, Denis Podaný, Dani-
el Grozík, Dominik Říha, Lukáš 
Katrenič, Balík, Kurt Künhel, 
Aleš Tichánek a Jan Rokos. Též 
patří poděkování trenérům Vilé-
mu Kindlovi a Tomáši Tichánko-
vi. Ondřej Grozík




