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 Za několik dní oslaví děti svůj svátek  Nezaměstnanost v dubnu mírně klesla  Bílina je nalezištěm pro archeology 
 V knihovně přednášela Jiřina Šiklová  Senioři se učili zacházet s internetem  Bikrosáci měli v dubnu úspěšný víkend 

Oslavu dne dětí navrhly v roce 1949 
Mezinárodní demokratická fede-
race žen, Mezinárodní odborové 
sdružení učitelů a Světová federace 
demokratické mládeže. Poprvé se 
pak slavil 1. června 1950, a hned 
ve více než 50 zemích světa. Pevné 
datum, tedy 1. červen, stanovila až 
mezinárodní konference pro ochra-
nu dětí v roce 1952. Cílem svátku je 
upozornit veřejnost na práva a po-
třeby dětí.
Nejčastější formou oslav jsou růz-
né hry, soutěže, sportovní akce 
a o něco hodnější dospělí. Různé 
akce se připravují i v Bílině a jejím 
okolí. Například dům dětí a mlá-
deže pořádá 1. června od 15:30 
pohádkový den, kde na děti čeká 
například skákací hrad, koně, per-

Jako tradičně je první den v červnu vyhrazený dětem. Mají svůj 
mezinárodní den. Tato tradice je stará již 60 let.

VŠE NEJLEPŠÍ DĚTEM

Z loňského dne dětí
Foto: Václav Weber

níková chaloupka, lovení zlatých 
rybek nebo loupežnické střílení. 
Něco jako přechod mezi dnem dětí 
a prázdninami pořádá i KC Kaská-
da, a to divadelní představení Bořek 
stavitel (viz s. 8).
Jak jinak, i letos přejeme dětem, aby 
si svůj svátek užily.
Během roku se připomínají i další 
významné dny věnované dětem, 
mezi které patří den nenarozeného 
dítěte (25. března), mezinárodní den 
ztracených dětí (25. května), mezi-
národní den dětí, které se staly obětí 
agrese (4. června), mezinárodní den 
za odstranění práce dětí (12. červ-
na), den afrického dítěte (16. červ-
na), mezinárodní den mládeže (12. 
srpna) nebo světový den dětí (20. 
listopadu). Jana Karlová

Loňský den dětí se vydařil

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA
Havířská 529/10 418 01 Bílina,

tel. 417 821 577, 774 821 111, www.ddmbilina.cz

DEN DĚTÍ JAKO V POHÁDCE
skákací hrad*koně*perníková chaloupka*sedmimílové boty*lovení

zlatých rybek*slalom čarodějnic*Popelka*šašek*loupežnické
střílení*rytíři na koních

*MOŽNOST ZAKOUPIT SI OBČERSTVENÍ*

KDY? 1. června 2010 od 15:30 hod.
KDE? AREÁL A OKOLÍ DDM
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O ČEM SE CHCETE 
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?

Zajímá vás něco konkrétního?
„Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?
Zeptáme se za vás.

Napište svůj námět
nebo dotaz na e-mail:

bz-namety@seznam.cz

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

Kontakt na útulek v Jimlíně:
www.utulek-jimlin.wz.cz, tel.: 604 451 258

Lojza: je kříženec NO 
a dobrmana, sedm let starý pes, 
hubenější jinak dobrý zdravotní 
stav Lojzík je velmi kontatkní 
k lidem. Na procházkách 
bezproblémový. Má rád jak 
pohlazeníčko, tak i procházku 
a koupání. K ostatním pejskům 
je velmi ostražitý a autorita-

tivní. Je vhodný k domku se zahrádkou s teplým zázemím 
a kvalitní stravou. Bude to oddaný společník. Dříve byl 
služebním psem a určite si zaslouží konečně najít nového 
a hodného pána či paničku.

Skokanka: je 2,5 roku stará 
kříženka NO. Živá a hravá. 
Má základy poslušnosti, je 
učenlivá, hodná a mazlivá 
a velmi dobře hlídá. Ráda by 
našla hodnou paničku či pána 

s domečkem a zahrádkou. Nepohrdne ale ani teplým do-
movem v bytě, ale s dostatkem pohybu. Fenka je učenlivá 
a oddaná, takže jak si ji vychováte, tak ji budete mít. Je 
vítězkou druhého kola v kategorii Nej Pes z útulku II.! 

Dáreček: je kříženec, 
štěně, 5 – 6 měsíců starý 
pes, dobrý zdravotní stav, 
hodný a přátelský. Kříženec 
pudla, veselý hravý, miluje 
děti procházky, piškotky 
a všelijakou srandu. Vhodný 
do teplého domova. Na SOS 
agility předvedl, že umí být 

hodně učenlivý a šikovný. Hrozně rád se učí novým věcem.

Váleček: je kříže-
nec, asi 10 let starý 
pes, v kohoutku 
cca 50 cm, dobrý 
zdravotní stav. 
V útulku je krátce 
a prozatím se jeví 
jako bezproblémo-
vý. Doufáme, že se 
třeba jen zaběhl, ale 

prozatím se neozval jeho pán a tak mu chceme dát 
šanci na brzké umístění do nového domova. Bude to 
oddaný společník vděčný za každé pohlazení.

Termín Cíl zájezdu 
12.06. Liberec – aquacentrum, Ještěd, ZOO
26.06. Drážďany
10.07. Karlovy Vary – fi lmový festival
17.07. Kutná Hora
21.08. Karlštejn
11.09 Jičín – město pohádek
Září – říjen Kralovice – houby (dle zájmu) 
18.09. Litoměřice – Zahrada Čech
27.11. Drážďany
04.12. Praha – Dejvice
18.12. Praha – DejviceM
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Zabrán do krádeže 
si nevšiml strážníků
Hlídka Městské policie Bílina 
byla na základě signálu PCO vy-
slána do jednoho z objektů v ma-

jetku města Bíliny. Strážníci, kteří 
se na místo dostavili, zjistili, že 
z jednoho přízemního okna objek-
tu trčí ven pouze nohy neznámé 
osoby. Pachatel byl natolik zabrán 
krádeží, že si vůbec nevšiml, že 
za ním již stojí strážníci. Hlídka 
pachatele zadržela a na místo při-
volala Policii ČR. Škoda na ma-
jetku nevznikla téměř žádná, a to 
zejména proto, že pachatel nestihl 
nic odcizit.

Spalovali nebezpečný odpad
Hustý dým nad rodinnými domy 
přilákal pozornost hlídky MP Bí-
lina. Strážníci pojali podezření, 
že by se mohlo jednat o požár. 
Na místě však bylo zjištěno, že 
dým pochází z otevřeného ohniště, 
na kterém dvě osoby pálily různý 

odpad včetně odpa-
du nebezpečného, 
například plasty, au-
tobaterie apod. Strážní-
ci po provedení nezbytných 
úkonů sdělili oběma mužům obvi-
nění z přestupku na úseku ochrany 
životního prostředí, za což každé-
mu z nich hrozí sankce až do výše 
10 000  Kč. Přestupek byl zdoku-
mentován a oznámen příslušnému 
správnímu orgánu.

Ještě nevykonal předchozí trest 
a krade znova
Ke krádeži 10 kusů bonboniéry 
došlo v jednom supermarketu 
v Trnovanech. Dvacetiletý muž 
z Bíliny sebral z regálu vystavené 
bonboniéry a vyběhl ven přes po-
kladny. Posléze byl však zadržen 

bezpečnostní agenturou. Přivolaní 
policisté zjistili, že mladý muž byl 
na sklonku roku odsouzen za krá-
deže k vykonání 70 hodin obecně 
prospěšných prací, které dosud 
nevykonal. Letošní krádež se mu 
tak před soudem k jeho pestré kri-
minální minulosti jistě přičte.

Krádež tlumivky na dráze
Z krádeže tlumivky  na železnič-
ní trati směr Chotějovice – Hos-
tomice, byl obviněn 30letý muž 
z Hostormic. Ten z kovové skříň-
ky odcizil transformátor, ze které-
ho vytrhal měděné vinutí. Při od-
nášení vytrhaného a vypáleného 
vinutí do sběrných surovin, byl 
zadržen policejní hlídkou. Na od-
cizení a poškození vznikla škoda 
přes 13 tisíc korun. I v tomto pří-
padě již pachatel v minulosti trávil 
za krádeže čas ve vězení.

Zadarmo se najedl 
Do Duchcova se přijel zadarmo 
najíst 21letý muž z Bíliny. Ten si 
v restauraci naporoučel jídlo, pití 
a jiné pochutiny, které zkonzu-
moval a poté bez zaplacení utekl. 
Majiteli restaurace vznikla škoda 
391,-Kč. Policistům se nasyce-
ného zloděje podařilo dopadnout 

a navíc zjistili, že už byl za ma-
jetkové trestné činy v posledních 
třech letech odsouzen. Z toho dů-
vodu mu bylo sděleno podezření 
z krádeže.

Teplé počasí nalákalo 
nočního zloděje
V noci z pátku na sobotu přišla 
o mobilní telefony žena z Bíliny. 
Neznámý zloděj překonal balkon 
o výšce 2,3m přízemního bytu pa-
nelového domu a otevřenými bal-
konovými dveřmi vnikl do bytu, 
kde odcizil dva kusy mobilních 
telefonů. Majitelce vznikla ško-
da 5.500,-Kč. Policisté nabádají 
především občany žijící v přízem-
ních bytech, aby si s blížícím se 
teplým počasím střežili v nočních 
hodinách svůj majetek a pokud je 
to možné, měli přes noc okna za-
vřená. Předejdou tak řádění noč-
ního zloděje.

Loupež před nádražím v Bílině
Dne 12. dubna došlo k loupež-
nému přepadení v Bílině. Před 
hlavním vchodem vlakového ná-
draží přistoupil tehdy neznámý 
pachatel  k poškozené ženě, kdy jí 
začal ohrožovat nožem a násled-
ně jí odcizil peněženku s platební 
kartou a fi nanční hotovostí 11 400 
korun, kterou nesla žena v ruce. 
Ke zranění při přepadení nedošlo. 
Nyní bylo sděleno obvinění z lou-
peže 18 letému muži z Bíliny, 
kterému hrozí až desetiletý trest 
odnětí svobody.

Z deníku Městské policie Bílina

Z deníku POLICIE ČR

-
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Za všechny poděkoval starosta měs-
ta: „Chtěli bychom všem dárcům 
poděkovat za to, co pro nás všechny 

dělají. Je to záslužný čin, protože vě-
nují kus ze sebe a pomáhají takto již 
léta. Takových lidí je málo. Bez vás 

by krev v krevní bance nebyla a ne-
mohlo by být zachráněno mnoho lid-
ských životů.“
Všichni ocenění dostali velké dárko-
vé koše a gratulaci starosty a ostat-
ních členů rady. Pan Kvěch má za 
sebou více než 190 odběrů krve 
a plazmy. To je opravdu výjimečné 
a morálně byl oceněn v loňském 
roce, přijetím chotí prezidenta repub-
liky na Pražském hradě. Pan Bubení-
ček  i pan Bican dosáhli již více než 
120 odběrů krve a v pražské Státní 

opeře byli letos v dubnu oceněni Zla-
tým křížem ČČK 2. třídy.
Kromě nich byl při stejné příležitosti 
radou města oceněn i strážník měst-
ské policie Pavel Krása, který kon-
cem března (mimo službu) zachránil 
život sebevrahovi ležícímu v kole-
jišti na Kyselce. Podařilo se mu to 
v poslední chvíli, protože k místu už 
přijížděl vlak.
Všem čtyřem oceněným patří opráv-
něný dík za jejich pomoc okolí.

Jana Karlová

Lidé, kteří chtějí darovat krev, musí splňovat určitá kritéria, mezi 
která patří:
věk 18 – 65 let, váha nad 50 kg, nesmí trpět vážnými alergiemi, one-
mocněním srdce a cév, revmatickým onemocněním, vážným kožním 
onemocněním, nesmí prodělat onemocnění jater, zánět ledvin, TBC, 
pohlavní nemoci, malárii či jinou tropickou chorobu, nebýt HIV pozi-
tivní, alkoholik, narkoman.

Více než 200 dlužníků
V Bílině je evidováno více než 
1300 psů. Poplatek za mazlíčka 
v bytě vyjde na 600 Kč za rok. 
Za pejska u domu se zahradou jen 
200 Kč. Pokud má někdo psů víc, 
každý další ho stojí ročně na po-
platcích 1500 Kč.
S hrazením těchto poplatků se 
však nenamáhá podle statistik od-
boru fi nancí 277 lidí vlastnících 
pejska. Meziroční nárůst tu ne-
byl zaznamenán. Celková dlužná 
částka činí více než 270 tisíc. Nej-

vyšší zaznamenaný dluh neaktiv-
ního poplatníka dosahuje 11 650 
Kč, u aktivního 10 500 Kč. Roz-
díl mezi aktivním a neaktivním 
poplatníkem vysvětlila vedoucí 
odboru fi nancí Blanka Peterová: 
„Rozdíl je ten, že aktivní poplatní-
ci jsou stále občany Bíliny, a tudíž 
jsou povinni poplatek hradit. Ne-
aktivní poplatník svůj trvalý pobyt 
v Bílině v průběhu let ukončil, ale 
protože dluh se tím nesmaže, je na 
něm vymáhán.“ Starší dluhy jsou 
vymáhány exekučně.

Úloha dárců krve je nezpochybnitelná. Jejich krev mnohdy za-
chraňuje životy a za to jim patří zasloužený dík. Rada města se 
proto rozhodla ve středu 19. května ofi ciálně poděkovat třem bí-
linským dárcům krve, a to Ladislavu Kvěchovi, Pavlu Bicanovi 
a Oldřichu Bubeníčkovi.

Kdo má jako společníka nebo hlídače psa, musí za něj platit. Od-
pad dělají všichni a někdo ho odváží a uklízí. To není zadarmo 
a město plné psích exkrementů a odpadků by nebylo pěkným 
místem pro život. Ale některým lidem by se to zřejmě líbilo a ti 
pravidla nerespektují.

MĚSTSKÁ RADA PODĚKOVALA DÁRCŮM KRVE A ZACHRÁNCI ŽIVOTA

DLUHY A DLUŽNÍCI

Zleva: Pavel Krása, Pavel Bican, Ladislav Kvěch a Oldřich BubeníčekZleva: Pavel Krása, Pavel Bican, Ladislav Kvěch a Oldřich Bubeníček
 Foto: Václav Weber Foto: Václav Weber

Ilustrační fotoIlustrační foto

I za odpad se platí
Dluhy za svážení odpadu mnohokrát 
převyšují dlužnou částku za mazlíč-
ky. Každý občan Bíliny je povinen 
platit za odpad 500 Kč ročně. Cel-
kový počet dlužníků za odpad už je 
4985. Jen za rok 2009 jich přibylo 
977. Celková dlužná částka včetně 

penalizace se vyšplhala za období 
2002 – 2009 již na více než 13,5 
milionu korun. Za loňský rok stoup-
la o více než o tři miliony. Nejvyšší 
dluh jedné osoby dosahuje 5678 Kč 
včetně penále, které je tvořeno 50 % 
původní dlužné částky. Tento jedinec 
neuhradil za úklid odpadu nikdy ani 
korunu. I zde se starší dluhy v zá-
jmu těch, kteří řádně platí vymáhají 
exekučně: „Ke dni 31. prosince loň-
ského roku bylo vydáno 1977 přede-
xekučních výzev a 564 exekučních 
příkazů,“ uvedla paní Peterová.
Bílina má celkem 17 127 aktivních 
i neaktivních poplatníků a dluh ke 
svému městu už má 29 % z nich. Po-
kud ale nezemřou sami ve své špíně, 
mají jen malou šanci, že své odpo-
vědnosti uniknou. Jana Karlová

OPRAVA: V miulém čísle bylo v článku Prvenství v kvalitě piva je v Bílině chybně uvedeno jméno hostinské pivnice U Vorla.
Jmenuje se Marie Kučerová. Tímto se paní Kučerové omlouváme.

Nezaměstnanost v mi-
nulém měsíci stejně 
jako v březnu mírně po-
klesla jak v Bílině, tak 
v celém okrese. V okre-
se se dostala pod 14% 
hranici, v Bílině se nad 

ní sice drží, ve srovnání s březnem je však o půl 
procenta níže, dosáhla 14,25 %. Nezaměstnanost 
klesá i v ostatních městech v okrese, Bílina ji má 
po Krupce stále druhou nejvyšší.
V evidenci úřadu práce bylo celkem 8950 ucha-
zečů, jejich počet se oproti březnu snížil o 217. 

Polovinu nezaměstnaných tvořily ženy. Podpo-
ru v nezaměstnanosti pobíralo 2187 osob, což 
představuje 24,4 %. Meziročně se počet zájemců 
zvýšil o 1400. Počet nezaměstnaných klesl také 
v Bílině, a to o 50 lidí z 1620 na 1570.
Zatímco v okrese stoupl počet míst ze 122 na 
131, v Bílině klesl ze 14 na 12. Na jedno volné 
místo celkem připadalo 68 uchazečů o práci.
Nově se na úřadu práce evidovalo 737 zájemců 
o zaměstnání, o 72 méně než v březnu. Vyřazeno 
z různých důvodů bylo 954 lidí, z nichž 639 na-
stoupilo do pracovního poměru.
Snížil se počet uchazečů se zdravotním postiže-

ním, úřad práce jich v dubnu evidoval 1129 opro-
ti březnovým 1155. Co se vzdělanostní struktury 
týče, nejvíce uchazečů mělo základní vzdělání 
(4165), následovali je vyučení, kterých bylo 
3170, středoškoláků a uchazečů s vyšším odbor-
ným vzděláním bylo 1442. Nejméně lidí bez prá-
ce mělo vysokoškolské vzdělání, a to 173.
Pro uchazeče se základním vzděláním bylo k dis-
pozici 12 volných míst, vyučeným se nabízelo 
44 míst, středoškoláci a lidé s vyšším odborným 
vzděláním si mohli vybírat ze 41 pozic, na vyso-
koškolsky vzdělané uchazeče čekalo 34 míst. 

Jana Karlová

NEZAMĚSTNANOST V DUBNU
Počet uchazečů o práci Míra nezaměstnanosti (%) Počet volných pracovních míst

BŘEZEN DUBEN BŘEZEN DUBEN BŘEZEN DUBEN
Bílina 1620 1570 14,84 14,25 14 12
okres Teplice 9167 8950 14,31 13,80 122 131
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Tam bylo objeveno několik zlom-
ků: „Našli jsme střepy nádob 
pocházející většinou z 15. – 19. 
století. Vyskytly se i starší nálezy, 
ale ty jsou jen druhotnou příměsí 
ve středověkých vrstvách,“ popsal 
vedoucí archeologického průzku-
mu Michal Soukup z Regionálního 
muzea v Teplicích. Archeologové 
dále našli zbytky dřevěného vodo-
dvodního potrubí, které bylo vyro-
beno z vrtaných klád v 17. či 18. 
století.
Vše bylo nalezeno pod dlažbou ná-
městí v hloubce 50 – 70 cm, jež po-
chází z 19. století, kdy byla nejspíše 
již tenkrát zrestaurována kašna.
Všechny nálezy budou v teplickém 
muzeu omyty, nakonzervovány 
a slepeny. Poté je archeologové 

podrobí odbornému vyhodnoco-
vání.

Také sídliště Za Chlumem
je cílem archeologů

Město rozhodlo postavit na sídliš-
ti Za Chlumem parkoviště. Záhy 
se však v místě objevily zajímavé 
archeologické nálezy. Do místa se 
proto vydal tým archeologů.
Výzkum provádí Regionální mu-
zeum v Teplicích ve spolupráci se 
společností Archeobohemia o.p.s. 
Její ředitel Kamil Novák v rozho-
voru pro BZ osvětlil některé sku-
tečnosti.
 
Co jste konkrétně našli?
Nalezeno bylo velké množství ke-

Kromě oprav silnic po zimě se chys-
tají i další úpravy. Jednou z nich je 
oprava a změna řešení křižovatky 
mezi ulicemi Palackého a Petra Bez-
ruče. „K úpravě dojde, aby křižovatka 
odpovídala bezpečnostně dopravním 
předpisům a hlavně se zvýšila bezpeč-
nost chodců,“ vysvětlil důvod Petr 
Kaucký z odboru nemovitostí a in-
vestic. Proto je úprava zaměřena pře-

devším na nový chodník a přechod. 
Práce na ní budou trvat asi tři týdny.
Kroky chodců tedy budou v tomto 
místě o něco jistější a klidnější. Řidiči 
se nemusí bát, vše se zvládne bez zna-
telného omezení: „Provoz by neměl 
být nijak narušen. Jediná fáze, kdy 
bude průjezd křižovatkou limitován, 
bude při pokládce živice,“ uzavřel 
pan Kaucký. Jana Karlová

„Obdivuji handicapované sportovce 
proto, jakou mají vůli se poprat s ne-
přízní osudu. Jejich zápal do sportu 
a vůle něco dokázat je obdivuhodná. 
Velice si také vážím organizátorů 
a trenérů, kteří se jim věnují a po-
skytují jim své dovednosti. A uznání 
patří i rodičům dětí, kteří vytrvale 
podporují děti. To je důvod, proč jim 
město pomáhá,“ řekl starosta Josef 

Horáček a doplnil, proč přispívají 
právě Nole, „snažíme se vždy pomo-
ci hlavně lidem, jež pocházejí odtud 
a v teplické Nole máme bílinské ob-
čany.“
Finanční částka, kterou město Nole 
přispívá, je různá a v průběhu roku ji 
město poskytuje na základě jednotli-
vých žádostí na konkrétní akce. Kro-
mě peněžního daru poskytuje měst 

postiženým sportovcům například 
také stadion na pořádání závodů.
Poděkování samozřejmě potěší: „Je-
jich poděkování si velmi vážím. Patří 
jak radě města, tak zastupitelstvu za 
to, že jejich žádosti neodmítají, pro-
tože není vždy lehké najít sponzora,“ 
uvedl starosta.
Poslední schválená částka pro tuto 
organizaci je 25 tisíc korun na pod-
zimní republikové závody v lehké 
atletice pro handicapované sportov-
ce. Ať se na nich Bíliňanům daří.

Jana Karlová

Na dvou místech v Bílině probíhají archeologické práce. Jedním 
z nich je prostor pod kašnou na Mírovém náměstí.

Handicapovaní sportovci zaslali městu poděkování za podporu 
jejich činnosti a úsilí. Město pravidelně a nejen fi nančně přispí-
vá TJ zdravotně postižených Nola, která sídlí v Teplicích.

ARCHEOLOGOVÉ HLEDAJÍ A NACHÁZEJÍ

KŘIŽOVATKA PROJDE ZMĚNOU

Sportovci poděkovali Bílině

Nálezy zlomků na sídlišti Za Chlumem Foto: Václav Weber

ramických zlomků z období střední 
a mladší doby bronzové, tedy doby 
mohylové kultury a doby popelni-
cových polí. Bohužel stavební čin-
ností (pro budoucí parkoviště) byly 
archeologické objekty nenávratně 
zničeny, tudíž se snažíme rekon-
struovat jen jejich zbytky.
  
Očekáváte ještě další nálezy?
Začišťujeme a dokopáváme situace 
v profi lech, které objasní vývoj kra-
jiny a osídlení na místě naleziště.

Jak cenné jsou dosavadní nálezy?
To ukáže vědecké zhodnocení. Zatím 
je možné konstatovat poměrně vzác-
né osídlení ze střední doby bronzové.

Kam vykopávky poputují, co se 
s nimi nyní bude dít?
Veškerý zde nalezený materiál bude 

převezen do Regionálního Muzea 
v Teplicích a předán do konzervá-
torské dílny. Po umytí a očištění po-
putuje vše k dokumentátorovi a ná-
sledně se tento materiál zařadí do tzv. 
2. stupně sbírkové evidence, kde bude 
uložen do depozitáře. Nálezy poté bu-
dou přístupné ke studiu, případnému 
publikování nebo k vystavení.
 
Jak dlouho budou ještě archeolo-
gické práce probíhat?
Asi 12 pracovních dní.

Vyskytly v těchto místech už dří-
ve jiné nálezy?
Ano, v minulosti se objevily zají-
mavé nálezy i v blízkosti budoucí-
ho parkoviště: pohřebiště z doby 
slovanské a sídliště z pozdní doby 
kamenné a doby laténské. 

Jana Karlová

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

Pod kašnou se našlo dřevěné vodovodní potrubí Foto:Václav WeberPod kašnou se našlo dřevěné vodovodní potrubí Foto:Václav Weber
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Paní Šiklová (1935, Praha) je pub-
licistkou a socioložkou. Podepsala 
2000 slov a Chartu 77. Publikovala 
především v zahraničí, pod tlakem 
bývalého režimu dokonce pod různý-
mi jmény. Od 70. let spolupracovala 
na distribuci zahraničních i exilových 
knih do Československa: „Pokud 
jsme sem chtěli dostávat zahraniční 
knihy, museli jsme to mít dobře srov-
nané a naplánované. Přijížděli sem 
například různí diplomaté, přes které 
šli všechny knížky vydané v Torontu 
nakladatelstvím Josefa Škvorecké-
ho,“ vzpomíná Jiřina Šiklová. Pašo-
vání knih bylo i důvodem, proč se 
signatářkou Charty 77 stala jako jed-
na z posledních: „Nechtěla jsem na 
sebe upozorňovat tím, že bych ji po-
depsala. To by bylo kontraproduktivní 
a nemohla bych dále k této distribuci 
přispívat.“ Po roce 1989 iniciovala 

založení katedry sociální práce na FF 
UK v Praze, kterou do roku 2000 ved-
la. Založila také Centrum a knihov-
nu Gender Studies v Praze. Získala 
ocenění Žena Evropy za svůj přínos 
integraci Evropy a v roce 1999 jí pre-
zident Václav Havel udělil Medaili 
za zásluhy I. stupně. V únoru 2000 
získala plaketu Alice Masarykové za 
zásluhy o rozvoj sociální práce v ČR.
Veřejnosti je známá především jako 
žena, která se vyjadřuje k nejrůzněj-
ším problémům dnešní doby. Tak 
tomu bylo i v místní knihovně a zná-
má socioložka mluvila nejen o migra-
ci v minulosti a současnosti, ale také 
o dalších tématech, která lidi zajíma-
la, a brzy se rozproudila živá debata.
Mezi prvními zabrousila do politi-
ky a kromě jiného srovnala dnešní 
dobu s obdobím před rokem 1989, 
pustila se i do romské problematiky, 

Průběh celé stavby si chválí vedoucí 
odboru dopravy Miroslav Jedlička: 
„Všechno probíhalo bez problémů. 
Firma Herkul, která stavbu provádí, 
je bezchybná, všechno probíhá bez 
komplikací a podle plánu.“
Více kritičnosti prokázal stavby-
vedoucí pan Válek, který přímo na 
místě stavby viděl zásadní problém: 
„Jedná se o dopravní stavbu, která 

probíhá za plného provozu, takže 
je důležitá především ohleduplnost 
účastníků silničního provozu. Ta 
však nebyla leckdy ideální. Řidiči 
nám naše dílo najížděním ničí a to 
práce komplikuje.“
Hlavním problémem byla tedy ne-
ukázněnost řidičů, protože stavbou 
nebyla nijak omezena průjezdnost, 
jako tomu bylo například při stavbě 

„Necháváme ho vyměnit především 
proto, že dosavadní zábradlí již bylo 
zastaralé a nevyhovující. Existovala 
oprávněná obava, že by se mohlo 
něco stát,“ vysvětlil starosta Josef 
Horáček.
Na druhou polovinu byl již výbě-
rovým řízením vybrán zhotovitel, 
takže se brzy začne i na břehu blíže 
k městu. Na osazení nového zábradlí 
po celé délce však nebudou nejspíše 
peníze. „V každém případě bychom 

začali nyní stavět od školní jídelny 
a dostavěli jej až k Lidlu. Zbytek 
bychom dodělali, až bychom na něj 
měli peníze, můžeme je například 
získat ze sponzorského daru nebo 
nechat dokončení na příští rok. Ale 
část bude jistě hotová již letos,“ ujis-
til starosta.
Po obou březích se bude brzy chodit 
lépe a kromě bezpečnosti bude i po-
hled na na řeku příjemnější.

Jana Karlová

kruhového objezdu u Penny.
Stavba se však zdárně přiblížila ke 
svému konci a řidiči brzy bezpečně 

projedou Bílinou po silnici 1/13 tře-
mi kruhovými objezdy.

Jana Karlová

Jeho podíl při vzniku našeho samo-
statného státu je nesporný, stejně jako 
odvážné chování jeho členů v době 
první i druhé světové války. přes 
dvojí zákaz činnosti v době válečné 
a v éře socialismu sokolská myšlenka 
nezahynula. Není divu, že po pádu 
socialismu živí pamětníci začali s ob-
rovským elánem probouzet odkaz 
Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

V našem městě se po roce 1990 
mimořádným způsobem podílel na 
obnově nejstarší tělovýchovné or-
ganizace bratr Ing. Josef Krhounek, 
který se také ujal vedení místního 
Sokola. Zdárně dovedl jednotu dva-
krát na sokolský slet, o jehož kvalitě 
se mohli přesvědčit i bílinští obča-
né. Jeho činnost pozitivně ovlivnila 
řadu místních jednot v kraji. V závě-

ru loňského roku požádal o uvolnění 
z funkce, kterou vykonával dvacet 
let. Není snadné vést tělovýchovnou 
organizaci, která funguje na dobro-
volné, a tedy neplacené práci v čase, 
kdy i tělovýchova podléhá jako té-
měř všechno kolem nás komercio-
nalizaci.
Bratr Krhounek předává sokolskou 
organizaci v dobrém stavu, zajiště-
nou po stránce hospodářské i perso-
nální. Nadále zůstává aktivním čle-
nem a zároveň pomocníkem nově 
zvoleného výboru, do jehož čela 

byla na návrh odstupujícího starosty 
zvolena autorka tohoto článku. 
Přebírám tuto volbu s pokorou 
a s vědomím, že se mohu spolehnout 
na pomoc svého předchůdce i ostat-
ních členů výboru, v němž jednu 
z důležitých funkcí zastává manžel-
ka bývalého starosty. Za dvacet let 
mimořádného nasazení v práci pro 
Sokol bratru Krhounkovi upřímně 
děkujeme. Doufám, že já se svého 
nástupce dočkám dříve. S tím se ob-
racím na vás, milí sokolíci. 

Jana Flašková

za jeden z největších problémů po-
važuje stárnutí obyvatelstva, mezi-
generační vztahy a konečně migraci 
dnes a v minulosti: „Dnes je mnoho 
migrantů, proto se prověřuje, jestli 
nepřicházejí z ekonomických důvo-
dů. Dříve to například Kanada, která 
je výjimečnou, vyloženě imigrační 
zemí, u emigrantů neprověřovala, 
vítala je a uprchlíkům poskytovala 
mnohé výsady a práva, ale nyní ani 
ona už nepřijímá bez prověřování. 

Jiřina Šiklová dokázala poutavě 
povídat Foto: Václav Weber

A v Evropě je přebytek migrantů ještě 
patrnější a nastal rychleji. Proto je 
nutno prokázat, že uprchlík pochází 
ze země, kde je pronásledován pro 
svoje přesvědčení nebo náboženství,“ 
snažila se popsat podstatu problému 
paní Šiklová. Otázkou zůstalo, jak 
se s touto problematikou dokážou 
Evropané, na jejichž kontinent míří 
nesmírné množství uprchlíků, vy-
rovnat. Jak podotkla paní Šiklová, 
mnohé může napadat otázka, proč 
obyvatelé dané země mají posky-
tovat své daně na emigranty, kteří 
se na ekonomice státu nepodílejí.
Témat k diskuzi se sešlo ještě více, 
proto poutavá debata, v níž lidé 
bez ostychu vyjadřovali své ná-
zory, probíhala přes dvě hodiny.
V závěru probíhal prodej knih paní 
Šiklové Dopisy vnučce, Deník staré 
paní a Matky po e-mailu. V knihovně 
se Jiřiny Šiklové dočkáme snad zase 
na podzim. Pozoruhodně srovnaných 
a svěžích myšlenek má paní Šiklová 
zjevně na celý seriál besed.

Jana Karlová

Málokdo dokáže naplnit klubovnu městské knihovny, jak se to 
povedlo Jiřině Šiklové. Její bílinskou návštěvu provázel nebývalý 
zájem, o čemž svědčilo dodatečné shánění židlí do klubovny těsně 
před setkáním s touto osobností.

Kruhový objezd, který se naplno staví od března na křižovatce 
u radnice, spěje do fi nále. Řidiči po něm budou již za několik dní 
jezdit jako po hotovém.

Zábradlí podél jedné strany řeky Bíliny chrání již lépe. V dubnu 
byly dokončeny práce na výměně části, která je dál od centra měs-
ta. K opravě bližší části se město chystá ještě letos.

Nebude to historie, o čem píši, ale přesto ji musím zmínit. Sokol 
má v našich dějinách významné místo nejen jako první organi-
zace pečující o tělesnou zdatnost národa, ale i o jeho ducha.

NÁZORY JIŘINY ŠIKLOVÉ LIDI ZAJÍMAJÍ

KRUHOVÝ OBJEZD BRZY V PLNÉ SÍLE

ZÁBRADLÍ JE Z JEDNÉ STRANY HOTOVÉ

V SOKOLE JSME BILANCOVALI DVACET LET OD JEHO OBNOVENÍ

Kruhový objezd je skoro hotový Foto: VáclavWeberKruhový objezd je skoro hotový Foto: VáclavWeber
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TĚŠÍME SE NA PŘÍMĚSTSKÝ PRÁZDNINOVÝ TÁBOR! 

6 27. května 2010

Příměstský prázdninový tábor 2010 se blíží, a tak jsme se roz-
hodli, že si připomeneme minulé roky a zkusíme navrhnout, co 
bychom chtěli zažít letos.

V minulých letech nás nejvíc bavi-
ly výlety někam mimo Bílinu. Loni 
jsme byli na hradu Hazmburku, taky 
se nám líbilo v zooparku. Hodně 
jsme si užili soutěže a sportovní hry. 
Letos bychom chtěli zažít nějaký 
další výlet, chtěli bychom jít někam 
do lesa, možná zase na nějaký hrad. 
Taky by se nám líbilo jít do cirkusu, 
divadla nebo kina nebo plout lodí. 
Když bude pěkně teplo a svítit slu-
níčko, tak se těšíme na koupaliště. 
Některé děti by chtěly jet na koně, 
ale některé se bojí, tak by si to ne-
užily. 
Těšíme se na oheň, a že budeme 
zpívat a hrát na kytaru, hrát fotbal 
a vybiku. 
Už se těšíme i na dobré obědy od ku-
chařek a buřta opečeného na ohni. 

Tohle všechno bychom chtěli na pří-
městském táboře letos prožít. 

Děti z nízkoprahového 
centra Na Předměstí. 

Příměstský prázdninový tábor se 
letos koná od 12. do 31. července 
a jako každoročně se na jeho rea-
lizaci budou spolupodílet základní 
školy Lidická, Aléská, Kmochova 
a nízkoprahového centrum Na Před-
městí, nově se letos zapojí i základní 
škola Za Chlumem. Přihlášky na 
příměstský tábor si mohou rodiče 
vyzvednout právě ve všech těchto 
zařízeních a vyplněné s platbou (pla-
tí se 25,- Kč na dítě za den) odevzdat 
tamtéž do 20. června 2010. 

Karolína Hrubá, 
Člověk v tísni, o.p.s., 

NC Na Předměstí 

VIDĚT KOLEM SEBE STOJÍ ZA TO

MONSTER TRUCKY SE PŘEDVEDLY V BÍLINĚ

Výstava nese název Kolem sebe. 
„Název je dán tím, že si všímáme, co 
se děje kolem nás, pozorujeme, co 
probíhá v přírodě, jaké je chování 
člověka, jakou funkci a význam mají 
věci, jak je používáme apod. Obrazy 
jsou výtvarným výsledkem naší vší-
mavosti,“ objasnil iniciátor výstavy 
Miroslav Mužík.
Návštěvníci spatří pestrý celek asi 
60 děl dětí, které znázorňují jak abs-
traktní vidění světa, tak např. část 
náměstí, krajiny, obličeje nebo celé 
postavy. Pan Mužík představuje 
jako krajinář přes 30 obrazů různo-
rodé severočeské krajiny plné barev 

a pojaté fauvisticky a expresionis-
ticky. Renata Mužíková se ve svých 
obrazech zaměřuje spíše na různá 
setkání, jejichž aktéry pak ztvárňuje 
osobitě, v široké škále malířských 
stylů: „Maluji například tím způso-
bem, že někoho potkám, vryju si ho 
do paměti, nakreslím si ho a v ate-
liéru mu pak dám fi nální podobu 
třeba v kubistickém nebo expresio-
nistickém stylu.“
Svůj estetický hlad si zájemci mo-
hou dotlumit v Galerii pod Věží 
zhlédnutím fotografi í paní Muží-
kové. 52 vystavených fotografi í 
je reprezentativní vzorek více než 

tříleté práce. Návštěvníci si mohou 
užít pohledů na výřezy české kraji-
ny nebo na zvířata. „Na fotografi ích 
jsou zachyceny zajímavosti ze všech 
ročních období, třeba i náhodně 
získané. Chodím prakticky všude 
s fotoaparátem a náhodou se obje-
ví něco, co stojí za to vyfotit a co se 

jindy nevidí, protože to je hříčkou 
náhody,“ popisuje jeden ze svých 
přístupů paní Mužíková.
Výstavy jsou k vidění již jen do 30. 
května, takže zájemci by neměli za-
váhat. V obrazech i fotografi ích je 
co nalézat.

Jana Karlová

Co se děje kolem nás a jak zajímavě to vidí oči výtvarníků, mohou 
bílinští poznat ve výstavní síni U Kostela a v Galerii pod Věží. 
U Kostela probíhá výstava obrazů žáků výtvarného oboru bílin-
ské ZUŠ, jejich učitele Miroslava Mužíka a jeho ženy výtvarnice 
a fotografky Renaty Mužíkové. 

Manželé Mužíkovi  Foto: Václav Weber

Akci za akcí bez šance na nudu nabídla kaskadérská show
monster trucků v Bílině, kterou pořádali její zakladatelé Tomáš 
Zelenay a Emil Chaloupka. 

Konala se 8. května a návštěvníci 
zhlédli nejrůznější kaskadérské 
kousky, jakými byly například 
přejíždění přes osobní auta, smy-
ky, jízda skrz ohnivou bariéru, jíz-

da po dvou kolech nebo jízda kas-
kadérů na střeše trucku. „Kousky 
s monster trucky předvádíme 
již osm let. Jsem vyučený auto-
klempíř a zamlada jsem praco-

val u mnoha cirkusů, takže k této 
disciplíně mám odjakživa blízko,“ 
popsal cestu k předvádění umění 
s trucky Emil Chaloupka.
 „Strach při předvádění nemám, 
ale mám respekt, nic se nesmí 
podcenit,“ dodal.
Velkou a netradiční zajímavostí 
bylo jistě auto, které mělo místo 
své zadní části opět volant a motor 
a byl tak určený pro dva řidiče. Je-
den z velkých strojů, který pořada-
telé přivezli, byl první český mon-

ster truck vyrobený ze Škody 1202. 
Ti, kdo do Bílinské ulice na parádní 
show přišli, se jistě nenudili.

Jana Karlová
INZERCE 1110/BZ

PRONAJMEME
zařízený autoservis

PRO OSOBNÍ 
AUTOMOBILY
ve Fišerove ul. č. 76 v Bílině. 

MOŽNO I PO ČÁSTECH.

Kontakt:

776 098 411 pan VítekFoto: Václav Weber

VIDĚT KOLEM SEBE STOJÍ ZA TO
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Tomáš Klus se snaží ovlivnit společnost
Sport přišel o pětibojaře. Třiadvacetiletý sportovec Tomáš Klus se 
rozhodl pro studium DAMU a kariéru kytaristy a zpěváka, v níž 
zatím slaví úspěch. Dokáže totiž napsat chytlavou melodii i pou-
tavý text, navíc umí své písně osobitě interpretovat a diváky do 
svého koncertu vtáhnout.
V rozhovoru vypráví, jak se na pěveckou kariéru dostal, co se sna-
ží svými písněmi přinést i to, kdy se fanoušci můžou těšit na jeho 
další album.

Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber

Jak jste se stal známým?

Ani nevím, přijde to jako rozmar 
počasí. Náhle se nade mnou roz-
svítilo slunce a já to vůbec neo-
vlivnil. Někdo se může snažit se-
bevíc, a nikdy se mu to nepodaří, 
takže myslím, že je to opravdu 
hříčka náhody. Jsem rád, že mě 
potkala.

Co vás konkrétně na žebříček 
slávy vyneslo?

Zřejmě to má původ v tom, že 
jsem vyhrál soutěž Czech talent 
Zlín, kde jsem poprvé prezentoval 
svou píseň Dopis, a na základě 
vítězství jsem mohl natočit první 
desku, které se chytla vydavatel-
ství, a deska se dostala do pově-
domí. To byl vnější impuls. Ale 
vnitřní impuls, proč jsem se napří-

klad do soutěže vůbec přihlásil, je 
v člověku už asi zakořeněný.

Sníte o tom, kam až byste to 
chtěl dotáhnout?

Myslím, že v tomhle ohledu by si 
člověk neměl stavět cíle. Měl by 
mít nějaký cíl, kterého se nikdy 
nedotkne, protože v momentě, kdy 
by se tak stalo, zpychl by a ustal 
v usilování. A já bych nechtěl být 
lhostejný k tomu, co dělám.

Když ale dosáhnete vytčeného 
cíle, vždycky si můžete dát dal-
ší, vyšší cíl a pak pořád máte 
kam pokračovat, ne?

To ano. Ale to se týká například 
plánů, kdy a jak chci mít vytvoře-
no další CD. To si určím a k tomu 
směřuju. Ale abych si řekl na-

příklad, že bych chtěl být slavný 
tak, aby mě znali i na Slovensku 
a v Polsku, to ne.
Tak bych svou kariéru ani nechtěl 
pojímat. Rád bych svou slávu, 
pokud by se to tak mohlo nazvat, 
přetavil v něco, co bude prospěšné 
společnosti. Ze své pozice mám 
teď to štěstí a možnost mluvit 
o věcech, které mě trápí a kterými 
můžu něco změnit, a to je přesně 
to, co chci dělat.
Aktuálně například lidi nabádám, 
aby šli k volbám, protože v mo-
mentě, kdy jsou nespokojeni, je to 
u voleb pořád v jejich rukou.

Jakým způsobem takto nabá-
dáte?

Například jsem v pořadu Anděl 
roku zveršoval poslední sloku na 
téma voleb, a to je jedna z nená-
padných cestiček, jak mluvit o dů-
ležitých věcech.
Také se dobře shodujeme s Ane-
tou Langerovou. To je úžasný člo-
věk a spolu vždycky plánujeme, 
co vše chceme změnit. Chtěli by-
chom zapracovat na věcech kolem 
charity kromě Světlušky, která už 
je zavedená a funguje.
Začal jsem třeba spolupracovat 
s programem Máří, což je pro-
gram na podporu žen v sociální 
tísni. K těmto věcem mám teď 
přístup a jsem jim přínosný. To je 
pro mě sláva.

Plánujete vydat další album?

Teď ne. Chci zachovat jistý trend. 
První deska byla výpovědí sedm-
náctiletého chlapce, který má radost 
z toho, že miluje a je milován, druhá 
deska vyjadřuje kromě lásky i další 
názory již třiadvacetiletého mladí-

ka, který je nespokojený s roztříště-
ností a nejednotou mladé generace. 
A chci, aby další deska byla zase 
někde jinde, dál, s viděním světa 
opět po nějakém vývoji. Chci, aby 
byla zase i textově propracovaněj-
ší a k tomu musím přečíst spoustu 
knih. Takže jejímu vzniku dávám 
horizont tak dvou let.

Skládal jste i hudbu k fi lmu 
Anglické jahody. Jak vás to ba-
vilo? Zkusil byste to rád zase?

Určitě ano. Mám na životě rád po-
dobné výzvy. Nikdy předtím jsem 
hudbu k fi lmu neskládal a najed-
nou jsem měl takovou nabídku. 
Využil jsem ji a získal novou zku-
šenost s novými lidmi, kteří hudbu 
vnímají jinak. To je inspirativní. 
Kdyby taková nabídka zase přišla, 
přijal bych ji moc rád.

Získal jste už různá ocenění 
– Anděl roku, cena TV Óčko, 
sedmý jste byl ve Slavíkovi. 
Které z nich má pro vás nej-
větší hodnotu?

Každé z těchto ocenění má něco 
do sebe. Například cena TV Óčko 
byla hlas lidu. Svého favorita vy-
bírali diváci pomocí sms a já jsem 
velmi vděčný za to, že jsem jim 
stál za ty peníze, čas a námahu, 
aby zprávu poslali.
Co se týče Anděla, rozhodovala 
zas odborná kritika, a jsem tudíž 
rád, že i ta přijala to, co dělám, 
a ohodnotila to. Hodně si vážím 
toho, že jsem v Andělovi byl v no-
minaci se svým největším vzorem 
Jarkem Nohavicou a on byl prv-
ní, který mi podal ruku a řekl, že 
svou práci dělám dobře.

Jana Karlová
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

 31. květen  – 19 hodin  
Yasmina Reza 

KUMŠT  
Divadelní společnost Jana 

Hrušínského Praha 
Slavná komedie o nerozlučném 

přátelství, které rozdělí spor 
o neobvyklé umělecké dílo.  

Reţie: Jan Hřebejk 
Hrají: Jan Tříska, Jan Kačer,

Jan Hrušínský  
Vstupné: 270, 220, 180 Kč 

Předprodej vstupenek od 30. 4. 2010.  

KINO HVĚZDA 
27. květen – 19 hodin 

MIKULÁŠOVY PATÁLIE 
Francie/Rodinný fi lm. Český dabing. 
Malý Mikuláš vede poklidný život. 

Má rodiče, kteří ho milují, kamarády 
se kterými se vždycky pěkně pobaví. 

Tak proč něco měnit? 
Hrají: Valerie Lemercier, Kad Merad, 
Sandrin Kiberlain, Michel Galabru… 

Vstupné: 65 Kč  98 minut 
 

28. – 29. květen – 19 hodin  
VŠICHNI JSOU V POHODĚ  

USA/Dramatická komedie. 
České titulky. 

Citlivá dramatická komedie 
zobrazuje obrázek rodiny, který 
je v moderním světě velice častý.  

Hrají: Robert de Niro, Drew 
Barrymore, Kate Beckisale 

a Sam Rockwell 
Vstupné: 70 Kč 99 minut  

 

3. červen – 19 hodin 
ŠKOLA ŽIVOTA 

USA/Drama. České titulky.
Vstupné: 60 Kč, 101 minut

 

4. – 5. červen – 19 hodin
ČTVRTÝ DRUH 

USA/Mysteriózní thriller. 
České titulky. 

Vstupné: 70 Kč, 98 minut
 

8. červen – 15 a 17 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA 
USA/Animovaná komedie. 

Český dabing.
Vstupné: 60 Kč – 97 minut

 

9. červen – 17 hodin
CHŮVA V AKCI 

USA/Akční komedie. Český dabing.
Vstupné: 70 Kč, 92 minut

 

10. červen – 19 hodin
IRON MAN 2

USA/Akční fi lm. České titulky.
Vstupné: 60 Kč, 117 minut

KOUPALIŠTĚ NA KYSELCE 
Čtvrtek 27. květen – 9.00 hodin   
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU 

Výtvarná část z cyklu soutěţí 
„Bořeňská čarodějnice 2010“ 
Výtvarná soutěţ pro předem 

přihlášené děti ze školských zařízení.  
Téma: Bílinská strašidla. 

Málokteré z dětí nezná populární postavičku britského seriálu Bo-
řek stavitel. Bořek, který je vedoucím stavební fi rmy, jež v malém 
městečku a jeho okolí opravuje silnice a domy, zavítá také do Bíliny.

Bořek stavitel přijede do Bíliny

Sraz zaniklých obcí

Děti se na něj můžou těšit 12. června 
od 15 hodin v Letním amfi teátru na 
Kyselce. Přiveze jej ukázat agentu-
ra LEV: „Pro své představení jsme 
si vybrali tuto postavu, protože je 
v současnosti mezi dětmi velmi ob-
líbená a děti ji mají rády,“ uvedl 
Přemysl Menšík za agenturu.
Na malé lidičky i jejich doprovod 
čeká představení plné her a soutěží, 
jehož kulisou bude obří barevná sta-
vebnice. „Děti se mohou těšit napří-
klad na pohybové a taneční soutěže. 
Budou moci také hodně stavět. Jed-
ná se o velkou hru pro tvořivé děti. 

Konkrétní věci neprozradím, jsou 
tajemstvím,“ popsal pan Menšík.
Vedle Bořka se v představení objeví 
ještě strašák Hugo a Bořkova po-
mocnice Týna. Každý si v předsta-
vení najde své, a to nejen mezi dět-
mi, snaží se nalákat Přemysl Men-
šík: „Vystoupení je utvořené tak, že 
si v něm najdou své jak předškoláci, 
tak jejich babičky a dědové. Před-
stavení je určeno úplně všem.“
Představení pořádá KC Kaskáda. 
Děti, které si budou chtít Bořka sta-
vitele užít, zaplatí 150 Kč, dospělí, 
s nimiž přijdou, 200 Kč. Nabízí se 

i výhodné rodinné vstupné za 500 
Kč, které pojme dva dospělé a s nimi 
až tři děti. Předprodej vstupenek již 
začal v Infocentru na náměstí.

Jana Karlová

Srdečně zveme všechny obyvate-
le zaniklých obcí Jenišova újezdu 
a Břežánek na poslední setkání 
po 35 letech, které se uskuteční 
5. června (sobota) od 14 hodin 
v kulturním domě Fontána.
Rádi mezi sebou přivítáme i ty, 
kteří v obcích přímo nebydleli, 
ale navštěvovali je.

Alžběta Fialová
Hana Mrázková



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 927. května 2010

Vítězové však nejen převzali své 
ceny, jimiž byly diplom a pohár 
nebo medaile, ale předvedli také 
vystoupení, která je vynesla na 
první příčky soutěže. Diváci jich 
zhlédli 35, z toho 15 předvedli 
bílinští účastníci soutěže. Ceny si 
odnesl například recitační kolek-
tiv Koťata z MŠ Žižkovo údolí, 
zarecitovali také Petr Pavlíček 
či Ondřej Kvěch, kteří z prvních 

Můj první tábor – ten se 
v loňském roce konal 
poprvé a protože slavil 
obrovský úspěch, v le-

tošním roce se uskuteční opět, a to 
v termínu od 18. do 25. července na 
chatě MUHU v Jablonci nad Nisou. 
Tábor je určený dětem od 5 do 11 

míst postoupili do krajského kola, 
zpěv mohli návštěvníci slyšet od 
pěveckého sboru Sluníčka z MŠ 
Za Chlumem nebo od Aleny Hu-
báčkové, Petra Hubáčka a Anny 
Seifertové z ZŠ Aléská. Tancem 
oko diváků potěšili například Na-
tálie Arpášová a Kamila Pokorná 
ze ZŠ Aléská, ze stejné školy se 
předvedly Eliška Tunková a Míša 
Čapková.
Recitačně soutěžící ztvárnili dílka 
O nezvedených kůzlatech, Tlu-
močnice Mici nebo Rozdělovací 
znaménka, tanečníci ukázali dis-
kotékový tanec či břišní tanec a za 
pěveckou část zazněly tóny písní 
Alenka v říši divů nebo Široký, 
hluboký.
Slavnostní odpoledne moderoval 
stejně jako v samotné soutěži Jiří 
Fait. Ceny předávali členové porot 
a zástupci města Ivana Pitková, 
Antonín Klepáč, Josef Zelenka, 
Marcela Šímová nebo Ladislav 
Kvěch.
Celé odpoledne probíhalo v po-
hodové, odlehčené a příjemné 
atmosféře. „Diváci, především 
pochopitelně rodiče dětí v zapl-
něném hledišti, viděli program 
nabitý dětskou odvahou předvést 

let, u kterých se formou her budou 
rozvíjet klíčové kompetence, komu-
nikace, spolupráce a samostatnost. 
Můj první tábor je určen dětem, kte-
ré ještě na táboře nebyly, ale i těm, 
které si tábor již užily a líbil se jim.
Pro nejmenší připravil DDM Bílina 
Příměstský tábor nejen pro předško-

láky. Termín je od 16. do 21. srpna 
a určený je dětem ve věku od 3 do 
6 let. Pro děti je zajištěný zábavný 
program, sportovní hry a soutěže 
a výtvarná činnost. Předškoláci se 
zaměří na přípravu do školy. Školáci 
si zase zopakují čtení, psaní a po-
čítání. Poslední noc mohou děti se 
svými rodiči strávit v DDM.
Prázdniny s Baltíkem – název pří-
městského tábora, jenž patří dětem, 
které rády programují a věnují se 
počítačům. Zúčastnit se mohou sa-
mozřejmě i děti, které si programo-
vání chtějí vyzkoušet. Denně bude 
připravena výuka programování 
Baltíka, tvorba blogů, práce s grafi -
kou, práce s internetem, ale chybět 
nebudou ani výlety do okolí. Tábor 
se koná od 1. do 8. srpna a vhodný je 
pro děti od druhé do šesté třídy.
Studio Sport připravuje tradiční let-
ní Soustředění aerobiku. Uskuteční 
se v Nové Vsi nad Nisou v termínu 
od 14. do 23. srpna. Účastníky čeká 
dvoufázový trénink a výlet na bobo-
vou dráhu.

Tábor, který má nejblíže k přírodě, 
tábor, kde se děti učí soužití s příro-
dou, tábor, kde se spí ve stanech – to 
je tradiční stanový tábor v Horní Ce-
rekvi. V letošním roce se připravují 
tři turnusy, od 1. do 15. července, od 
15. do 29. července a od 29. červen-
ce do 12. srpna. Tábor je pro děti 
školního věku, pro které je po celý 
den připravený program – soutěže, 
výlety do okolní přírody, celotábo-
rová hra, koupání v nedalekém za-
topeném lomu, výlety do okolních 
měst a vyjížďky na kolech nebo na 
loďkách. Tábor se nachází na česko-
moravském pomezí 16 kilometrů 
jihovýchodně od okresního Pelhři-
mova a 24 kilometrů jihozápadně 
od Jihlavy, v malebné krajině Čes-
komoravské vysočiny plné kopců, 
lesů, luk a rybníků. 
Na letní tábory se můžete přihla-
šovat už nyní. Můžete také využít 
možnosti zakoupení Dárkového 
poukazu na tábor. Více informací na 
www.ddmbilina.cz

Vlasta Vébr

své umění na prknech bílinského 
divadla. Celé odpoledne mělo švih 
a proběhlo v krásné atmosféře,“ 

zhodnotila za KC Kaskáda organi-
zátorka Bořeňské čarodějnice Pet-
ra Zaťková. Jana Karlová

V divadle se letos již počtvrté objevila Bořeňská čarodějnice. Po 
recitační, taneční a pěvecké části došlo tentokrát na slavnostní od-
poledne a na předávání cen vítězům jednotlivých kategorií.

Bílinský DDM připravuje i na letošní léto rozmanité pobyty,
a to jak v prostorách DDM, tak i mimo Bílinu.

DO DIVADLA SE VRÁTILA BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE

ROZMANITÉ LÉTO S DDM BÍLINA

Ondřej Kvěch z bílinské pobočky 
Krušnohorského gymnázia Most 
zarecitoval báseň Král duchů

Foto: Václav Weber

Recitační kolektiv Koťata z MŠ Žižkovo údolí se převlékl za nezvedená 
kůzlata Foto: Václav Weber

Karolínu Zajácovou, Janu Vocáskovou a Denisu Krupičkovou za diskoté-
kový tanec ocenil jeden z porotců Josef Zelenka Foto: Václav Weber
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Kurzy byly vždy koncipovány na 
12 lekcí po dvou vyučovacích hodi-
nách. Hlavní náplní kurzů bylo seni-
ory seznámit s internetem, jak s ním 
bezpečně pracovat, jak si zakládat 

e-mailovou schránku, napsat dopis, 
odepsat a přeposílat e-maily. Účast-
níci kurzů se také seznámili s prací 
s výměnným paměťovým diskem, 
vyzkoušeli si úpravu digitálních 

fotek, práci s textovým editorem, 
malování na počítači a ukládání dat 
na disk. V minulém týdnu byly oba 
kurzy ukončeny a účastníci převzali 
z rukou ředitelky DDM Bílina Kris-
ty Sýkorové Osvědčení o absolvová-
ní tohoto kurzu.
Muži se o počítačovou techniku 
zajímají více než ženy. V kurzu pro 
seniory tomu však bylo naopak, z 16 
účastníků bylo jen 5 mužů. Věkový 

rozdíl mezi nejstarším a nejmladším 
účastníkem bylo 24 let.
Od nového školního roku plánuje 
DDM Bílina otevřít další kurz pro 
začátečníky, ale i opakovací kurz pro 
ty, kteří již práci s internetem ovlá-
dají, ale nejsou si jisti, něco málo již 
pozapomínali a nebo se prostě chtě-
jí naučit další nové věci potřebné 
k práci s počítačem.

Vlasta Vébr

Internet pro seniory – tak se jmenuje kurz, který v únoru začal 
v bílinském Domě dětí a mládeže. Pro velký zájem nakonec pro-
bíhaly kurzy dva, jeden v pondělí, který vedla Lada Zámostná, 
a druhý v úterý, který probíhal pod vedením Evy Klasové. 

SENIORKY MAJÍ VĚTŠÍ ZÁJEM O INTERNET NEŽ SENIOŘI

Schválila:
Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace mezi městem Bílina a  Fotbalo-
vým klubem Bílina ve výši 10.000 
Kč na dopravu na turnaj v Sušici ve 
dnech 21. - 24. 5. 2010. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a Spor-
tovním klubem Zvláštní školy inter-
nátní a SPC Bílina ve výši 15.000 
Kč na Mistrovství ČR v atletice 
mentálně postižených sportovců, 
které se koná 28. 5. – 29. 5. 2010 na 
atletickém stadionu v Bílině. 

Výzvu, zadávací podmínky a ná-
vrh na oslovení pěti fi rem k podání 
nabídky na veřejnou zakázku ve 
zjednodušeném podlimitním říze-
ní podle § 38 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách na sta-
vební práce:
• „REGENERACE PANELO-

VÉHO SÍDLIŠTĚ TEPLICKÉ 
PŘEDMĚSTÍ – II. ETAPA“ 
a zároveň schvaluje vypsání vý-
běrového řízení.

Zřízení šesti pracovních míst na 
plný úvazek „Veřejně prospěšné 
práce – Školní dohledová služba“ 
od 1. 9. 2010 organizačně zařa-
zených pod Město Bílina, organi-
zační složka Městská policie. Cel-
kový počet zaměstnanců Městské 
policie Bílina bude tedy od 1. 9. 
2010 stanoven na 46. 

Poskytnutí fi nančního daru starosto-
vi a místostarostovi města za řešení 
dopravní situace ve městě s ohle-

dem na vybudování kruhových 
objezdů a zajištění fi nančních pro-
středků spojených s vybudováním 
chodníků a zábradlí podél řeky Bíli-
na a silnice I/13 v letošním roce. 

Rekonstrukci koupelen na zimním 
stadionu v Bílině ze zdrojů Rekreač-
ního a sportovního zařízení Bílina, 
s. r. o., dle předloženého návrhu. 

Souhlasila:
S přijetím daru ZŠ Aléská ve výši 
950.000 Kč od společnosti ČEZ, 
a. s., Praha na vybavení čtvrtého 
oddělení školní družiny a na zřízení 
nové učebny PC. 

S požadavkem Městských technic-
kých služeb Bílina vyhlásit výběro-
vé řízení na zakoupení speciální vo-
zu – sypače na zimní údržbu, který 
si budou Městské technické služby 
Bílina hradit ze zisku roku 2009. 

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 – Pravidla 
pro přípravu a zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem 
Bílina na akce:
a) „Pořízení didaktické techniky 

v rámci projektu „Vzdělávání 
v eGon Centru Bílina“ vč. ná-
vrhu na oslovení tří fi rem

b) „Ucelený systém správy a pro-
vozování webových stránek – 
redakční systém“

c) „HNsP Bílina LDN R – opravy 
sociálního zařízení“

d) „ZŠ Lidická Bílina – výměna 

19 ks vnitřních dveří včetně 
zárubní“

e) „HNsP Bílina – výměna oken 
v LDN „R“

f) „Rozšíření veřejného osvětlení 
Bílina, Za Chlumem, garáže“

O pořadí nejvýhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku „ZATEPLENÍ 
FASÁDY NA PANELOVÉM OB-
JEKTU ZA CHLUMEM 751, BÍLI-
NA » dle ustanovení § 38 zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
takto: HAVI, s.r.o. Teplice

Nejvýhodnější nabídkou VZMR dle 
směrnice č. 04/2007 na akci :
 
• Klub důchodců Aléská 164, Bílina 

– výměna výplní otvorů v obvo-
dovém plášti objektu“ je nabídka 
fi rmy RI OKNA, a. s., Bzenec. 

• „Úpravu křižovatek v Bílině, kři-
žovatka Bořeňská x Alšova“ je 
nabídka fi rmy STAVEBNÍ FIR-
MA ŽEJDLÍK JOSEF, Bílina. 

Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu a to jako specializovanou 
zakázku na akci:
• „Dokončení generální opravy 

strojovny zimního stadionu“, fi r-
mě KAVER-CHLAZENÍ, s. r. o., 
Praha, 

• „Vybudování autobusové zastáv-
ky v ul. 5. května pod koridorem“ 
, fi rmě STOZ, s. r. o., Most

Projednala a doporučuje za-
stupitelstvu města schválit:

Program regenerace městské památ-
kové zóny města Bílina 2010.

Vzala na vědomí
Poděkování panu Bc. Pavlu Biča-
novi, panu Oldřichu Bubeníčkovi 
a panu Ing. Ladislavu Kvěchovi za 
mnohonásobné bezplatné dárcovství 
krve a plazmy a panu Pavlu Krásovi 
za záchranu lidského života. 

Informaci vedoucí odboru školství 
a kultury o platných obecně závaz-
ných vyhláškách města týkajících se 
hudebních produkcí. 

Žádost nájemců nebytových prostor 
o provedení opravy fasády (průjezd, 
dvůr) domu Komenského 38, Bílina 
na náklady města s tím, že v případě 
neprodání objektu v roce 2010, bude 
oprava fasády zařazena do plánu in-
vestic na rok 2011. 

Ukončení nájemní smlouvy s panem 
Jaroslavem Kmoníčkem z pronájmu 
nebytových prostor v I NP, ul. Wol-
kerova 73 – prodejna oděvů, k datu 
30. 6. 2010. Nebytový prostor bude 
zveřejněn k dalšímu pronájmu za ce-
nu dle směrnice MěÚ bez místnosti 
skladu o výměře 86,26 m2, do doby 
jeho opravy.

Ing. Ladislav Kvěch, 
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekreta-
riátu starosty města a dále 
i na webových stránkách měs-
ta (www.bilina.cz)

Rada města na své 11. schůzi konané dne 19. 5. 2010 mimo jiné:

Tvorba územního plánu, Bílina

Město Bílina získalo prostřednictvím Integrovaného operač-
ního programu, prioritní osy 5 – Národní podpora územního 
rozvoje, oblasti podpory 5.3 – Modernizace a rozvoj systé-
mů tvorby územních politik v rámci 5. Výzvy opatření 5.3 b 
fi nanční prostředky na projekt ,,Tvorba územního plánu, 
Bílina“. Celkové náklady projektu byly ve výši 1 135 260 Kč, 
z této částky 85 % bylo hrazeno z ERDF, zbylých 15 % bylo 
hrazeno z národních veřejných zdrojů.Účastníci pondělního kurzu Foto: Eva KlasováÚčastníci pondělního kurzu Foto: Eva Klasová
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Nastoupili jsme v této sestavě: Pohl, 
Karel – Hasal – Mergl – Přibyl, 
Žemba – Augusta - Pavlíček – Filo, 
Levý – Gutsch. Největším překva-
pením pro mne byl start Levého 
v útoku a Augusty ve středu zálohy. 
Levý se se svou pozicí pral stateč-
ně, druhý jmenovaný působil stejně 
nepřesvědčivě jako celé jaro. Napo-
sledy se líbil v přípravných zápasech 
a jen doufejme, že se jeho pravidelné 
nastupování v základu Bílině v bu-
doucnu vyplatí. Střídali ještě Milo, 
Mika a Spáčil.
 Jakmile mi bylo umožněno nahléd-

nout do zápisu, zajímal jsem se, jestli 
bude za soupeře hrát Vít Kala. Znám 
ho jako velmi šikovného útočníka, 
navíc slušného a skromného. Neo-
čekávané bylo, že začal na krajním 
halvu, ale po změně rozestavení ve 
druhém poločasu (ze systému 4–4–2 
na ofenzivnější 3–4–3) se dostával 
více k zakončení a byl nejlepším 
střelcem Roudnice. Naopak útočná 
síla Miřatský – Laušman se prosadila 
pouze jednou, ačkoliv během sezóny 
už dohromady zatížila konta soupe-
řů více než 50 góly. Byl jsem také 
zvědav na výkon exoldřichovského 

To, že se tu jel první závod sezó-
ny, se podle slov ředitele závodů 
Františka Pišty projevilo na účas-
ti. Přihlásilo se pouze 30 vozidel: 
„Účast je nižší než loni a než na 
ostatních závodech, ale víceméně 
odpovídá začátku sezóny. Byla 
dlouhá zima, takže někteří sou-
těžící nestihli své vozy připravit. 
V dalších závodech to bude bez 
pochyby lepší.“
Na bílinských závodech se objevi-
li především severočeši z Teplic, 
Mostu a Chomutova, ale zúčastni-
lo se i několik závodníků z Liber-
ce a Jablonce nad Nisou. Bílinu 

ovšem nereprezentoval nikdo. Je-
diný zástupce z loňských ročníků 
Petr Richter letos nestartoval.
Soutěžící vyzkoušeli své řidičské 
umění na trati dlouhé dva kilomet-
ry a plné zatáček: „Je to díky deví-
ti zatáčkám hlavně technická trať, 
která tím patří mezi bezpečnější. 
Nejsou tu dlouhé roviny a vozy 
tak nedosahují maximálních rych-
lostí. Je to ideální trať pro to, aby 
se závodníci po zimě rozjezdili,“ 
popsal František Pišta.
Vozy byli podle kubatury rozdě-
leny do osmi kategorií a přestože 
v závěru dělalo pořadatelům vrás-

V dopoledních hodinách startova-
la skupina Caviky, která se svojí 
skladbou Pan Hrášek a slečna Ku-
kuřička obsadila 3. místo. Skupina 
Caviky nebyla kompletní, protože 
nám čtyři kukuřičky onemocně-
ly. Byli jsme velmi rádi, že jsme 
v konkurenci deseti týmů obhájili 
medailovou pozici i s tak velkým 
oslabením. V odpoledních hodi-
nách startovala skupina Cvrček 
se skladbou Páni kluci, která již 
po druhé obhájila 1. místo. Tímto 

výkonem získala dalších pět bodů 
v lize a dostala se zatím na prv-
ní pozici v celkovém hodnocení. 
V podvečerních hodinách závodila 
skupina Cik – Cak, která skončila 
na 2. místě. Jejich výkon byl bez-
chybný, ale na družstvo z Prahy ne-
stačil. Tento den byl velmi náročný, 
ale opět jsme ukázali, že v Bílině 
opravdu aerobik umíme. V červnu 
nás čeká poslední ligový závod 
a vyhodnocení celkového vítěze za 
rok 2010.  Věra Ryjáčková

Obrtlíka a mého bývalého svěřence 
z teplického dorostu Vráti Brožíka, 
bratra úspěšnějšího Vítěslava, který 
nyní obléká dres druholigového Ústí 
(dříve ligových Teplic, Slovácka, 
Plzně, Příbrami a Liberce). Ti nijak 
neoslnili stejně jako dlouholetý kapi-
tán soupeře Adelt pouze střídající až 
na konci zápasu.
Od úvodního hvizdu muselo být 
všem jasné, že je pouze otázkou 
času, kdy hosté prolomí střelecké 
trápení a budou poprvé skórovat. 
Hra probíhala převážně na naší 
polovině, půlicí čáru jsme překra-
čovali pouze ojediněle. První střelu 
na branku soupeře vyslal Hasal až 
ve 40. minutě z přímého volného 
kopu asi ze třiceti metrů. Paradoxem 
mohlo být, že do kabin jsme mohli 
odcházet jako vedoucí tým, neboť 
těsně před přestávkou zahrozil ještě 

Přibyl ze standardní situace a potom 
se ocitl Levý sám tváří v tvář branká-
ři, ale přestřelil.
Všichni s napětím očekávali, kdy 
nám Roudnice utne hlavu položenou 
na špalek. Sestava byla defenzivní, 
obrana permanentně přetížená, útok 
když už nebyl nebezpečný, tak ani 
alespoň nepodržel balón. Zázrak, 
že jsme kapitulovali až v 52. minu-
tě. A pak už to šlo velice rychle. Za 
zmínku ještě stojí penaltový zákrok 
našeho brankáře, který stáhl útoční-
ka ve vyložené pozici a uviděl za to 
pouze žlutou kartu. Zřejmě ze souci-
tu, pravidla jsou totiž v tomto přípa-
dě jasná a nekompromisní – kromě 
pokutového kopu musí následovat 
červená karta. Ještě telegrafi cky: 
Proboštov zvýšil náskok na náš tým 
na pět bodů!

Jan Davignon

ky počasí, soutěž se vydařila, svůj 
účel jistě splnila a fandům nabídla 
zajímavé dopoledne.

K historii Triola Cupu
V září 1999 byl uspořádán první 
a zkušební závod na trati Hor-
ní Jiřetín – Nová Ves v Horách. 
Pro velký ohlas byl na další rok 

vypsán seriál o sedmi závodech. 
V roce 2001 získal název Triola 
Cup a o rok později se rozšířil 
o bílinskou trať. Postupem let 
byly vypsány další kategorie, 
např. pro začátečníky nebo pro 
formule. V současnosti má seriál 
13 závodů a vyvrcholí na autodro-
mu v Mostě. Jana Karlová

Pohroma však přišla po přestávce: Bílina – Roudnice 
0:5! Asi málokdo čekal, že bychom dokázali rozjetou 
„skorodivizní“ Roudnici porazit. Zřejmě ani funkcio-
náři domácích s tím nepočítali – to bylo ostatně znát na 

jejich účasti na utkání. O zázrak se měli pokusit osamo-
cení vojáci v poli Kovačka s Hulínským na naší střídačce.

Seriál nazvaný Triola Cup tvoří celkem 13 závodů aut do vrchu, 
které se jezdí v různých koutech naší vlasti. První z nich se konal 
v sobotu 10. dubna na trase Bílina – Kaňkov.

V sobotu 15. května proběhlo v Praze třetí ligové kolo soutěže Žij po-
hybem, kterou pořádá klub KK Aerobik Praha. Na soutěž jsme vyjeli 
se všemi týmy – Cvrček, Caviky a Cik – Cak. Závod byl opravdu 
velmi dlouhý, na soutěž se sjelo 120 týmů z celé České republiky. 

POLOČAS JSME DOKÁZALI VZDOROVAT

Bílinskou tratí začaly závody do vrchu

DALŠÍ ÚSPĚCHY V PRAZE
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 KOPaNÁ - Komentáře, postřehy a názory

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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Za chladného a větrného počasí hostil bikrosový klub Pardubice 
úvodní závody české bikrosové sezóny letošního roku. V sobotu
9. dubna se konal již tradičně Kontrolní závod reprezentantů, 
v neděli se jel první podnik Českého poháru. Oba závody se jely 
na tamní, po dlouhé zimě kvalitně připravené dráze a na startu se 
představilo hned několik bílinských nadějí. 

Západočeské Klatovy hostili 17. a 18. dubna dva závody Českého poháru, v pořadí již 2. a 3. díl, který byl také obohacen o několik jezd-
ců ze Slovenska, Maďarska a dokonce i Ruska. Po celý víkend panovalo typicky jarní počasí, což evidentně sedělo bílinským borcům. 
Bílina zde měla šest zástupců a nutno hned na začátku říci, že si vedli vskutku skvěle.

V kategorii sedm let se na startu 
představil Pavel Jindřich, který 
si v sobotu poradil s kvalifi kace-
mi a probojoval se až do fi nálo-
vé osmičky. Zde si vyjel sedmou 
příčku, což je na úvod sezóny 
vynikající výsledek. V neděli, pro 
Český pohár ve sloučené kategorii 
sedm a osm let, už mlaďoučký jez-
dec na fi nále nedosáhl, byla z toho 
konečná 11. pozice a cenné body 
do seriálu ČP. Jediné zlato pro bí-
linské barvy vyjel během víkendu 
čtrnáctiletý a v sobotu bezchybný 
Michal Schuran. Bohužel neděle 
už pro Michala byla trochu smol-
ná. Kvalifi kacemi se hravě probo-
joval do fi nále, kde si po nevyda-
řeném startu a následné stíhačce 

dojel pro uspokojivé páté místo. 
Dva bílinští závodníci se předsta-
vili také v nejpočetnější kategorii 
15/16 let. Tomáš Minařík obsadil 
v sobotu 27. místo, v neděli si 
polepšil a byla z toho hned de-
vátá příčka. To rozježděný Matěj 
Chalupný, který již absolvoval 
závody na Slovensku a ve Fran-
cii, předváděl vynikající výkony 
a vyjel si v sobotu skvělé stříbro. 
V neděli se Matěj na start postavil 
v elitní kategorii 17+, ve které bu-
de v Českém poháru v rámci pří-
prav na Evropské poháry závodit 
po celou sezónu. A nevedl si vůbec 
špatně. Probojoval se do fi nálové 
osmičky, kde se po skvělém před-
jížděním manévru v první zatáčce 

Ve sloučené kategorii 7/8 let se 
na startu již tradičně představil 
sedmiletý Pavel Jindřich. V so-
botním závodu i po nepříliš pře-
svědčivé kvalifi kaci vybojoval fi -
nále a následné 4. místo, což bylo 
velmi příjemným překvapením 
nejen pro malého Pavlíka, ale 
i pro jeho fandícího taťku. Nut-
no podotknout, že mladý jezdec 
přišel o bronz až na cílové pásce. 
V neděli si již Pavlík bez větších 
problémů probojoval do fi nále, 
kde na něj po nevydařeném star-
tu zbyla 6. příčka. Pro Pavla roz-
hodně podařený víkend. 
Další bílinským zástupcem byl 
na startu čtrnáctiletý Michal 
Schuran závodící ve slouče-
né kategorii 13/14 let. Michal 
i v Klatovech potvrdil vzrůstající 
formu, když po oba dny prošel 
kvalifi kacemi bez ztráty kytičky. 
V sobotním fi nále po nevydaře-
ném startu a boji o medailové 
příčky upadl a skončil tak 7. 
Ovšem v neděli si vše vynahradil 
a dojel si pro vynikající stříbro, 
když dokonce místy okupoval 
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dostal na čtvrtou pozici, kterou si 
pohlídal až do cíle. 
I ve startovní listině horských kol 
měla Bílina své zástupce. Prvním 
byl trenér a příležitostný jezdec 
Zdeněk Chalupný ml., jenž si v so-
botu po pádu ve fi nálové jízdě vy-

jel sedmé místo a v neděli se z dů-
vodu nemoci na start nepostavil. 
Druhým a o poznání úspěšnějším 
bikerem byl Michal Minařík, který 
si v sobotu dojel pro stříbro a v ne-
děli pro pěkný bronz.
 Zdeněk Chalupný ml., trenér 

i pozici první. Michal si zaslouží 
pochvalu, jeho chuť po vítězství 
je obrovská.
V kategorii 15/16 let měla Bíli-
na také jednoho jezdce. Byl jím 
Tomáš Minařík, který bohužel 
v sobotu uvízl už v kvalifi kač-
ních jízdách. Vše si ale vynahra-
dil v nedělním závodu, když si 

po excelentní opravné jízdě dojel 
pro fi nále a v něm následné 7. 
místo. Tomáš opět ukázal, že je 
velký bojovník a že s ním soupe-
ři musí také počítat.
Teprve šestnáctiletý Matěj Cha-
lupný, který v rámci příprav na 
závody Mistrovství Evropy zá-
vodí v seriálu Českého poháru 

v elitní kategorii 17+, opět uká-
zal svou vzrůstající formu a chuť 
do závodění. V obou závodech 
hravě prošel kvalifi kacemi do 
semifi nálových bojů. V sobot-
ním semifi nále jel celou dráhu na 
postupové příčce, aby byl v cíly 
dalším jezdcem na hranici fair 
play vytlačen z dráhy a přisel 
tak o toužené fi nále. V neděli 
si ovšem Matěj vše vynahradil, 
probojoval se do fi nále a dojel si 
v elitní bikrosové společnosti pro 
výborné 5. místo. 
V Klatovech se také samozřejmě 
jela kategorie horských kol MTB 
Elite a i zde měl bílinský oddíl 
hned dva ridery. Bezchybně jez-
dící Michal Minařík si po oba dny 
dojel pro zlato, druhými místy ho 
v sobotu i neděli doplnil na stup-
ních vítězů trenér oddílu Zdeněk 
Chalupný ml. Bohužel tato ka-
tegorie byla ochuzena o spoustu 
skvělých jezdců, neboť se tentýž 
víkend konaly v Praze fourcros-
sové závody a řada z nich jim 
dala přednost.

Zdeněk Chalupný ml., trenér 


