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„U příležitosti konce školního roku 
pořádáme každý rok vystoupení 
a ani ten letošní není výjimkou. Při-
cházíme opět s novými variacemi 
na jinou hudbu než v minulých vy-
stoupeních,“ popsala učitelka taneč-
ního oboru Petra Běláčová. Vystupo-
vali v něm postupně všechny ročníky 
a ústředním tématem byl balet La 
Bayadére od rakouského hudebního 
skladatele Ludwiga Minkuse (1826 
– 1917). „Je to nádherná hudba 
a i samotný balet je krásný, proto 
jsem si ho oblíbila a pro žáky z něho 
připravila různé variace,“ popsala 
s nadšením důvod výběru Petra Bě-
láčová. Návštěvníci její slova mohou 
nepochybně potvrdit, hudba Ludwi-
ga Minkuse v baletu La Bayadére má 
opravdu svoje kouzlo.
Na tuto hudbu zatančili žáci čtvr-
tého, pátého a šestého ročníku prv-
ního stupně, zajímavě ji ztvárnili 
i ti z prvního a druhého ročníku 
druhého stupně. Jednotvárné však 
vystoupení určitě nebylo. Tanec si 
diváci mohli vychutnat také na mo-
tivy z baletu Paquita od téhož autora 
nebo na balet Sylphide od Frederi-
ca Chopina. Zaznělo i Tango pro 
Roxanne od současného skotského 

Základní umělecká škola při-
pravila na konec školního 
roku umělecký zážitek všem, 
kdo přišli 11. června do měst-
ského divadla na vystoupení 
jejího tanečního oboru.

Konec školního roku oslavili tancem

skladatele Craiga Armstronga nebo 
lidové písně jako Koulelo se, kou-
lelo. Co se zatím naučil na Státní 
konzervatoři v Praze, přišel ukázat 
bývalý žák bílinské ZUŠ Martin 
Pavlíček. Celkem diváci zhlédli 15 
vystoupení, na něž se žáci připravo-
vali a trénovali celé druhé pololetí.
Koncertní vystoupení tanečního 
oboru ZUŠ bylo povedené, chyt-
lavé a bohaté a sklizený potlesk si 
tanečníci opravdu zasloužili.

Jana Karlová

Dospělí se jím zase někdy rádi 
z nostalgie probírají a vzpomínají 
na svá školní léta. Každý zná jeho 
podobu. Vypadalo však vždy jako 
dnes? Kdy děti vysvědčení dostaly 
úplně poprvé? Jaká byla v průběhu 
historie klasifi kace?
Historie vysvědčení začíná součas-
ně s vydáním Všeobecného školní-
ho řádu císařovnou Marií Terezií 6. 
prosince 1774. Letos mu je 236 let. 
Zároveň s jeho uvedením do praxe 
vznikla potřeba žáky hodnotit, aby 
bylo jasné, jak probíranou látku 

Za několik dní přijde opět den, kdy děti půjdou do školy pouze na ho-
dinu. Vyzvednou si hodnocení své celoroční práce – vysvědčení.

Vysvědčení má za sebou přes 200 letVysvědčení má za sebou přes 200 let

zvládají. Do té doby mělo hodno-
cení žáků podobu jakéhosi volného 
posudku. Vysvědčení se dávalo jen 
při opouštění školy. Až později se za-
vedly tři typy – vysvědčení propouš-
těcí, jež dostávaly děti, které splnily 
úspěšně povinnou školní docházku, 
vysvědčení na odchodnou, které ob-
drželi žáci, jež sice dovršili věk pro 
odchod z obecné školy, ale neúspěš-
ně, a posledním typem bylo vysvěd-
čení frekventační pro žáky obecných 
škol, kteří přestupovali na střední 
školu. pokračování na straně 9 Foto: Honza Groh

Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ2 24. června 2010

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 foto-
grafi 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

Dáreček: kříženec, štěně, asi 10 
měsíců starý pes, dobrý zdravotní 
stav, hodný a přátelský, učenlivý, 
šikovný na agility. Má rád pohyb 
a rád se učí novým věcem. Je 
očkovaný a odčervený. Vhodný jak 
do teplého domova, tak i k domku 
se zahrádkou s teplým zázemím.

Lady: kříženec, asi 4 roky stará fena, 
cca 40 cm v kohoutku, dobrý zdravotní 
stav. Lady je opravdová fešanda, doufali 
jsme, že se jen zaběhla, ale nikdo ji 
nehledá. Ráda by našla novou rodinku 
s teplým domovem, kde ji budou mít 
rádi. Je očková a odčervená.

Tajtrdlík: kříženec, 1–1,5 roku starý pes, 
cca 37 cm v kohoutku, dobrý zdravotní 
stav. Tajtrdlík je hodně aktivní pejsek, 

dobře by mu bylo u domečku se zahrád-
kou, kde bude mít dostatek pohybu a teplé 
zázemí na přespání. Mohl by být i v bytě, 

ale za předpokladu, že se na procházce 
pořádně utahá. Je veselý, kontaktní a maz-

livý, očkovaný a odčervený.

Plašanka: kříženec, asi 1 rok 
stará fena, cca 45 cm v kohoutku, 
dobrý zdravotní stav. Plašanka se 
zpočátku trošku bojí, asi jí někdo 

něco špatného udělal. Byla by 
vhodná ke starším lidem do tep-

lého domova nebo k domku se 
zahrádkou, ale s teplým záze-

mím. Je očkovaná a odčervená.

Termín Cíl zájezdu 
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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Alarm chytil zloděje
Krátce po páté hodině ranní vy-
hlásil pult centralizované ochrany 
Městské policie Bílina poplach 
v jednom z objektů v majetku měs-
ta Bíliny. Hlídka strážníků MP, kte-
rá byla na místo vyslána, zajistila 
u objektu podezřelého muže. Zadr-
žený uvedl, že jeho komplic je ještě 
uvnitř budovy. Zadržení druhého 
výtečníčka bylo pro strážníky již 
pouhou rutinou. Případ si na místě 
převzala Policie ČR. 

Ničení lamp 
a stromků
se nevyplatilo 
Na základě ozná-
mení občana byla 
hlídka MP Bílina 
vyslána do prosto-
ru zahrádkářské 
kolonie na sídlišti 

Za Chlumem. Dle sdělení ozna-
movatele skupinka výrostků po-
škozuje lampy veřejného osvětle-
ní a láme stromky vysázené podél 
cesty. Strážníci na místě zadrželi 
jednoho mladíka, který se před 
strážníky snažil ukrýt v křoví. 
Zjištění totožnosti jeho „společ-
níků“ nebude problém, protože 
několik málo minut předtím byl 
zadržený hlídkou kontrolován 
ve společnosti dalších dvou mla-
díků. Podezřelým je kladeno 
za vinu, že poškodili šest lamp 
veřejného osvětlení a vyvrátili 
čtyři vzrostlé stromky. Celková 
škoda byla vyčíslena na 48 000,- 
Kč. Případem se zabývá Policie 
ČR, které byla věc předána. 

Pobodal a pak o žádal zadržení 
Hlídka MP byla přivolána k inci-
dentu, který se odehrál v prostoru 
Panelového sídliště. Strhla se zde 
potyčka, při které došlo k pobodání 
osoby. Vzhledem ke skutečnosti, 
že na místě se již nacházela Policie 
ČR i lékařská pomoc, přijali stráž-
níci MP popis pachatele a směr jeho 
útěku. Po několika minutách, hlíd-
ka Městské policie zadržela muže, 
který odpovídal udanému popisu 
a měl oblečení potřísněno krví. Po-
dezřelý muž se zadržení nebránil, 
naopak sám požadoval předvedení 
na Policii z obavy o svůj život. Pří-
pad je v šetření Policie ČR. 

Pozornost občanů není marná 
Na operační pracoviště MP Bílina 
oznámil všímavý občan, že spatřil 
skupinku osob, která má na vo-
zíku naloženu kanálovou skruž. 
Strážníci provedli kontrolu okolí 
místa uvedeného oznamovatelem. 
V blízkosti jedné z bílinských sbě-
ren hlídka MP posléze zadržela 
tři podezřelé osoby, které uvedly, 
že skruž a kanálové víko nalezly 
v řece Bílině. Ačkoli bylo jejich 
vysvětlení s největší pravděpodob-
ností pouze účelové, nepodařilo 
se zjistit, odkud skruž a víko sku-
tečně pochází. Nic to však nemě-
ní na skutečnosti, že se případem 
bude zabývat přestupková komise 
MěÚ Bílina pro podezření ze spá-
chání přestupku proti majetku tím, 
že si přisvojili cizí věc bez přivo-
lení oprávněné osoby, za což jim 
hrozí sankce ve výši až 15 000. 
V případě, že dojde k překvalifi -

Z deníku Městské policie Bílina
kování z přestupku na přečin, hrozí 
podezřelým za „zatajení věci“ trest 
odnětí svobody až na jeden rok. 

Sběrači kovů jsou neúnavní
Problémy se sběrači kovů neustá-
vají. Další dva případy během je-
diného dne v rozmezí dvou hodin 
zaznamenali strážníci MP Bílina. 
První případ se odehrál v prostoru 
Mosteckého předměstí, kdy na zá-
kladě upozornění občanů byla hlíd-
ka MP vyslána na místo výskytu 
dvou mužů, kteří vláčeli železný 
šrot a trubky. Vzali je z neoploce-
ného pozemku, a tudíž se údajně 
domnívali, že se tím ničeho protizá-
konného nedopouštějí. Přestupkový 
zákon však na takovéto „vykuky“ 
pamatuje paragrafem č. 50, který 
mimo jiné stanoví, že „přestupku se 
dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc 
nálezem nebo jinak bez přivolení 
oprávněné osoby„. Pachatelé proto 
museli železo vrátit zpět na místo 
a návdavkem za „dobře odvedenou 
práci“ jim byla uložena bloková 

pokuta v maximál-
ní možné výši. 
Ve druhém případu šlo 
o zloděje, který se drze 
rovněž za bílého dne snažil 
odcizit lešenářské trubky z areálu 
jedné z bílinských stavebních spo-
lečností. Na pohyb podezřelé osoby 
byli strážníci telefonicky upozorně-
ni. Hlídka MP při příjezdu na místo 
spatřila prchajícího muže, který je 
však ke své smůle strážníkům ve-
lice dobře znám. Pro hlídku MP 
proto nebylo žádným problémem 
jeho následné zadržení a předání 
Policii ČR.

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
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Mělo by se jednat o multifunkč-
ní centrum, kde mají zájemci 
i představu o oživení výroby 

piva. Prokázali se skvělými re-
ferencemi a bohatými zkuše-
nostmi, a to i v oboru pivovar-

Myslím, že se velmi reálně blízká naděje na rekonstrukci bílinské-
ho pivovaru. Vstoupili jsme do jednání s velkou českou společností 
a po prezentaci jejího generálního ředitele v RM byli všichni pří-
tomní radní potěšeni realistickou vizí potencionálního investora.

PIVOVARU SE BLÝSKÁ NA LEPŠÍ ČASY

Foto: Jana KarlováFoto: Jana Karlová

NEZAPOMEŇTE NA POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Termín splatnosti poplatku
za komunální odpad v I. pololetí 2010 je

30. 6. 2010
Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu 
v Bílině, přízemí (vpravo) – pokladna, č. 101 v těchto hodinách:

 Pondělí  7 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hod.
 Úterý  7 – 11.30 a 12.00 – 14.00 hod.
 Středa  7 – 12.00 a 12.30 – 18.00 hod.
 Čtvrtek  7 – 11.30 a 12.00 – 14.00 hod.
 Pátek  7 – 13.00 hod.

Poplatek lze uhradit i složenkou nebo bezhotovostním převodem 
na účet města 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, 
konstantní symbol: 0558, specifi cký symbol: rodné číslo plátce.
 
Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více po-
platníků, je třeba nahlásit fi nančnímu odboru Městského úřadu 
v Bílině jména osob, za které je poplatek odváděn, a to buď tele-
fonicky na č. 417 810 957, 417 810 827 nebo e-mailem na adresu 
fi nancni@bilina.cz. 

Poplatek na rok 2010 je stanoven ve výši 500,- Kč na osobu
a rok, (t.j.250,- Kč/osoba/pololetí)

Od poplatku na rok 2010 jsou osvobozeny děti narozené v roce 2010.

MÚ Bílina, fi nanční odbor

Nezaměstnanost i na-
dále klesá. Výrazněji 
je to patrné v okrese 
než v samotné Bílině, 
kde klesla o pouhou 
setinu procenta a udr-
žuje si tak po Krupce 

stále status druhé nejvyšší nezaměstnanosti 
v okrese. Okres zaznamenal pokles o tři de-
setiny procenta, když se mu podařilo dosáh-
nout 13,5% hranice. S příchodem letní sezó-
ny je navíc perspektiva dalšího snížení.
Na úřadu práce bylo v květnu registrováno 
8794 lidí, tj. o 156 osob méně než v dubnu. 
V Bílině byl počet lidí hledajících práci se-
trvalý a číslo 1569 představuje snížení o je-

diného zájemce o práci. Polovinu nezaměst-
naných tvořily ženy. Meziročně se celkový 
počet zvýšil o 1229 osob. Podporu pobíralo 
minulý měsíc 2088 lidí, což z celkového 
počtu nezaměstnaných v okrese představuje 
23,7 %.
Počet volných pracovních míst v okrese po-
klesl o dvě, v Bílině naopak o sedm stoupl. 
Na jedno místo připadalo 68 uchazečů o prá-
ci.
Nově se na úřadu práce evidovalo 666 ucha-
zečů o práci, o 71 méně než v dubnu. Naopak 
vyřazeno z evidence bylo z různých důvodů 
822 lidí, z nichž 525 nastoupilo do pracovní-
ho poměru.
Snížil se také počet nezaměstnaných se zdra-

votním postižením, oproti dubnovým 1129 
evidoval úřad práce 1110 takových zájemců. 
Co se týče vzdělanostní struktury, nejvíc ne-
zaměstnaných bylo mezi lidmi se základním 
vzděláním, a to 4160. Následují vyučení, 
kterých v květnu bylo 3069. Středoškoláků 
a uchazečů s vyšším odborným vzděláním 
bylo 1394 a 171 uchazečů bylo vysokoško-
láků.
Pro uchazeče se základním vzděláním však 
byl k dispozici nejmenší počet volných pra-
covních míst. Bylo jich pouhých osm. Pro 
vyučené se jich nabízelo 53, pro středoškolá-
ky a uchazeče s vyšším odborným vzděláním 
37 a vysokoškoláci mohli vybírat z 31 míst.
 Jana Karlová

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

DUBEN KVĚTEN DUBEN KVĚTEN DUBEN KVĚTEN
Bílina 1570 1569 14,25 14,24 12 19
okres Teplice 8950 8794 13,80 13,51 131 129

nictví. Postavili v porevoluční 
době v Čechách první a jediný 
nový pivovar na zelené louce 
a k tomu i překvapivě úspěšný 

a prosperující. Celá věc se bude 
projednávat i 24.6. na ZM. 

Roman Šebek,
místostarosta města Bíliny

Garáže u pasovky se dočkají elektrifi kace. V současné době zajiš-
ťuje společnost ČEZ Distribuce a.s. na základě žádosti majitelů 
garáží přípojku elektrické energie do prostoru garáží u pasovky 
v sídlišti Za Chlumem. 
V současnosti se zpracovává projektová dokumentace. Případní 
další zájemci mohou podat na kterékoliv středisku ČEZ Zákaznic-
ké služby s.r.o. žádost o připojení, kde jim současně jim budou 
poskytnuty potřebné informace ohledně připojení.

Garáže u pasovky s elektřinou
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Z nového vý-
běrového říze-
ní vzešla vítěz-
ně společnost 
Betonstav, kte-
rá se již pustila 
do práce. Láv-
ka tedy bude. 
Kdy se jí lidé 
dočkají, jak 
město zajistilo, 

že se stavba nebude zbytečně prota-
hovat, jak lávka bude vypadat a jestli 
její vzhled bude upraven podle přání 
investora, prozradil v rozhovoru mís-
tostarosta Roman Šebek.

Kdy se lidé budou moci poprvé pro-
jít po lávce?
Stavba znovu pokračuje od 25. 
května. Firma, která zakázku pře-
vzala po předchozím dodavateli, má 
na dostavbu celkem 15 týdnů. Do-
končení je tedy plánováno na druhý 
týden v září, takže po prázdninách se 
lidé dočkají bezpečného přecházení 
přes páteřní třináctku.

Máte zajištěno, že se stavba lávky 
nebude opět protahovat?
Ve smlouvě jsme se snažili zabrá-
nit prodlužování stavby. Stavební 
společnost jsme zavázali vysokými 
smluvními pokutami, takže je pod 
vysokým tlakem, aby lávku stihla 
postavit včas. I v jejím zájmu je, aby 
lávka byla dokončena v termínu.

Jak vysoké hrozí pokuty?
Smluvní pokuta je 10 % z celkové 
částky bez daně, což tvoří asi 1,3 
milionu. Dále pak bude fi rma platit 
50 tisíc za každý den prodlení. Řekl 
bych, že to je velká motivace. Před-
pokládám proto, že začnou pracovat 
na dvousměnný provoz. Zatím prý 
stačí jednosměnný, protože dělají 
přípravné práce.

Existují výjimky, kdy by fi rma i přes 
prodloužení stavby pokutu neplati-
la?
Musely by nastat nečekané kom-
plikace, se kterými fi rma nebude 
moci nic dělat. Pokuty se vztahují 

Obě křižovatky se upravují ze stej-
ného důvodu: „Obě místa upravu-
jeme proto, aby odpovídala bez-
pečnostně dopravním předpisům 

a hlavně se zvýšila bezpečnost 
chodců,“ vysvětlil Petr Kaucký 
z odboru nemovitostí a investic. 
Na křižovatce ulic Bořeňská a Al-

Práce na lávce, která by měla vést přes silnici 1/13 a přes řeku Bí-
linu, se na nějaký čas zastavily. Město s fi rmou FRK, která lávku 
stavěla, ukončilo po vzájemných neshodách smlouvu.

Bezpečněji pro chodce bude na křižovatce ulic Palackého a Bezručo-
vy, kde dojde k úpravám a vytvoření nových přechodů. Stejný osud 
čeká i další křižovatku nedaleko, mezi ulicemi Bořeňská a Alšova.

NA LÁVCE SE OPĚT ROZJELY PRÁCE

DALŠÍ KŘIŽOVATKA PROJDE ÚPRAVOU

na situaci, že prodlení vznikne její 
vinou. Pokud přijdou nepřestávající 
deště, povodeň, „tornádo“ nebo jiný 
nepředvítatelný a neovlivnitelný pro-
blém, je to něco jiného.

Je zajištěno také, že to neskončí jako 
s fi rmou FRK, která si začala říkat 
o příliš vysoké vicenáklady?
Tato situace by se neměla opakovat. 
Ve smlouvě je tento problém ošetřen 
formou čestných prohlášení, jimiž fi r-
ma souhlasila, že se dobře seznámila 
se staveništěm, pečlivě prostudovala 
projektovou dokumentaci atd. Ale 
dle našich právníků to nelze zajistit 
stoprocentně, vždycky mohou nastat 
nepředvídatelné komplikace. Ze zá-
kona je nepřípustné se vzdát předem 
všech svých práv. Jsem však pře-
svědčen, že jsme smlouvu formulo-
vali dobře a že jsme nic neopomněli.

Investor chtěl lávku měnit, přistou-
pili jste na některé z jeho návrhu 
změn?
Investor si zkouší práci co nejvíce 
zjednodušit. Měli jsme s ním schůz-
ku, kde jsme tyto věci projednávali, 
ale až na nějaké detaily neschválili. 

Stavba musí být podle projektu. Tak-
že nebudou viditelné žádné změny 
oproti vypracovanému projektu. 

Proč? Nebyly jeho návrhy lepší?
Nejsou vůbec přijatelné, protože byla 
vypsána soutěž právě na tento pro-
jekt a na tento vzhled lávky a fi rmy 
se do něj s tímto hlásily. Nyní již ne-
lze měnit pravidla. Kromě toho exis-
tují autorská práva architekta, který 
by k tomu musel dát povolení. A ten 
udělal menší kompromis, pokud jde 
o technickou stránku, ale jinak o vět-
šině změn, jako je například právě 
jiný vzhled lávky, nechtěl ani slyšet. 
Jsou tam alternativy jen, co se týče 
materiálu. Pokud bude lávka splňo-
vat rozměry, vzhled, zatížení atd., 
může si fi rma sama zvolit, z čeho ji 
bude stavět.

Lávka do podzimu tedy nejspíše bude 
stát, městu odpadne jedna z velkých 
starostí a lidé se nebudou strachovat 
přejít přes hlavní komunikaci, kde se 
v minulosti již stalo několik smrtel-
ných nehod.

Jana Karlová

Práce na lávce se opět rozjely
Foto: Václav Weber

Místostarosta 
Roman Šebek

Foto: Jana Karlová

Takto bude lávka vypadat

Ve městě bude větší počet kontejnerů
Lidé budou moci využívat více nádob na tříděný odpad. Město 
uzavřelo smlouvu s pražskou fi rmou EKO-KOM na zapůjčení rov-
ných 30 kontejnerů, a to bezplatně, což je pro město velmi výhod-
né. Pořízení jednoho kontejneru stojí kolem sedmi tisíc korun.

šova nově vzniknou hned čtyři 
přechody. Práce budou zahájeny 
po dokončení úprav na křižovatce 
ulic Palackého a Bezručovy a po-

trvají asi tři týdny. Provoz by však 
neměl být omezen. Touto úpravou 
město pro letošní rok s vylepšením 
křižovatek končí. Jana Karlová

Půjčovní doba městské knihovny o prázdninách
Od 1. července do 31. srpna bude otevřeno takto:
CENTRÁLNÍ KNIHOVNA:
Oddělení pro dospělé
+ čítárna:
 půjčovní doba bude zkrácena 
 v úterý a ve čtvrtek do 17  

 hodin, v ostatních dnech  
 zůstává nezměna
 v sobotu zavřeno

Oddělení pro mládež:
 pondělí – 9.00-12.00, 13.00-16.00

 úterý – 9.00-12.00, 13.00-17.00

 čtvrtek – 9.00-12.00, 13.00-17.00

Pobočky:
 půjčovní doba v PO a ve ČT

 zkrácena do 17 hodin
 v úterý zavřeno

Kontejnery budou přednostně umístěny tam, kde je větší frekvence tří-
dění odpadu. „Poskytnuté nádoby občanům přiblíží a zjednoduší třídění 
a umožní zvýšit objem využitelných složek komunálního odpadu. Posílíme 
jimi stávající kontejnerová stání, ale vytvoříme i nová,“ řekla ředitelka 
MTSB Olga Roučková.
Smlouva je s fi rmou uzavřena do konce roku 2012. Poté ji bude možné 
prodloužit na dobu neurčitou. Zda je 30 kontejnerů dostatečný počet, zjistí 
technické služby sledováním jejich využívání v praxi. Od toho se odvine 
rozhodnutí o případném prodloužení smlouvy. Jana Karlová
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Putovní výstava zavítala také do Bíli-
ny a vtipnost pohledu na svět z jejího 
úhlu můžou zájemci vidět na chod-
bách městské knihovny. Obohacením 
je také možnost hlasovat ve vyhláše-
ných kategoriích pro vtip, který člo-
věka nejvíc zaujme. Ve třech věkově 
rozdělených kategoriích bylo odbor-
nou porotou vybráno po 25 ekofórech 
z posledních šesti let a nyní je hlasová-
ní a vybírání vítěze na návštěvnících. 
Výsledek bude znám na podzim.
Výstava i s hlasováním on-line odstar-

tovala 24. dubna. V Bílině budou eko-
fóry k vidění do konce června, hlaso-
vat pro nejlepší však lze až do 12. září. 
Poté bude vylosován jeden z hlasují-
cích, který od sponzorů soutěže získá 
zajímavou cenu. „Cílem soutěže je 
zapojit veřejnost a hlavně děti do tvůr-
čích aktivit zaměřených na ztvárnění 
ekologických témat s vtipným nad-
hledem a zvýšit touto formou u veřej-
nosti a především u mladých lidí zá-
jem o životní prostředí,“ uvedl jeden 
z organizátorů Martin Perlík. Historie 
Ekofóru se vine od roku 1979. Deset 
let byla soutěž pořádána pravidelně, 
po 11 ročnících v roce 1989 však došlo 

Opravy se tak dočká klenot-
nictví a cukrárna. Barvy se ne-
změní. Fasády na domech byly 
v 90. letech při rekonstrukci ne-
dostatečně odizolovány, proto 
se nyní z rozpočtu města hradí 
jejich oprava.
Příští rok bude opravena po-
slední fasáda této strany ná-
městí a tím bude celá jižní část 
dokončena.
Další změnou bude výměna 
oken v nájemních bytech nad 
řeznictvím u kostela. Důvodem 

je značně havarijní stav oken. 
Nebylo však jednoduché k vý-
měně dospět: „Dům je zapsa-
nou kulturní památkou a bylo 
náročné získat povolení od Ná-
rodního památkového ústavu. 
Ale podařilo se a k výměně 
může dojít,“ řekl Tomáš Pavel 
z odboru nemovitostí a inves-
tic. Budova se tedy dočká eu-
ro-oken, které budou podstatně 
komfortnější než okna původní. 
Náklady pokryje městský roz-
počet údržby. Jana Karlová

O tom, že ekologii lze pojmout vtipně, svědčí soutěž vyhlášená 
hnutím Brontosaurus. Jmenuje se Ekofór a jedná se o soutěž kres-
lených vtipů s tematikou životního prostředí.

Drobnými krůčky pokračují opravy na Mírovém náměstí. V nejbliž-
ší době začne město s opravou fasády dalšího domu na jižní straně.

Ekologie s humorem

POKRAČUJÍ OPRAVY MÍROVÉHO NÁMĚSTÍ

Vtipy vystavené v knihovně Foto: Jana Karlová

k ukončení. Obnovy se dočkala v roce 
2004 a každý ročník přinášel opět 
svou dávku vtipů. Rok 2010 zname-
ná pro nedostatek času organizátorů 
opět přerušení. Jako náhrada probíhá 

retrospektivní soutěž nejlepších vtipů 
posledních šesti let. Přijďte se podívat 
do prostor bílinské knihovny, pobavit 
se a hlasovacím lístkem ocenit nejlepší 
vtip každé kategorie. Jana Karlová

Oprava fasády klenotnictví a cukrárnyOprava fasády klenotnictví a cukrárny
Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

„Exkurzi do Informačního centra 
v Ledvicích jsme měli už dlouho 
v plánu, že ale budeme mít v naší 
skupině jubilejního návštěvníka 
a že obdržíme dárečky, jsme vůbec 
netušili. Letos jsme díky vstřícnosti 
lidí ze Skupiny ČEZ měli možnost 
již navštívit spoustu zajímavých 
míst spjatých s výrobou a distribucí 
energie. Například jsme byli na dis-
pečinku ČEZ Distribuce v Děčíně. 
Jiná skupina od nás si pro změnu 
prohlédla vodní elektrárnu Střekov 
v Ústí nad Labem,“ říká Michaela 
Procházková z Dobrovolnického 
centra v Ústí nad Labem.
A co na to jubilejní tisící návštěv-
ník? „Moc se mi tu líbí. Hlavně 
fi lm o tom, jak všechno vzniklo. Ti 
dinosauři jsou super i ta elektrárna 
přes počítač. Fakt je to tu parád-

ní. Z dárků mám velikou radost,“ 
usmíval se Tomášek. Radost měli 
pochopitelně i ostatní, neboť Sku-
pina ČEZ pamatovala i na ně růz-
nými upomínkovými předměty. 
Informační centrum v Ledvicích 
zprovoznila Skupina ČEZ 6. listo-
padu 2009. Do soboty 17. dubna jej 
navštívilo 517 dospělých a 503 dětí 
a studentů. I když si ho přijeli pro-
hlédnout i odborníci zabývající se 
energetikou a průmyslem všeobec-
ně, převažují individuální návštěv-
níci z řad laické veřejnosti.
„Návštěvníky vždy velice zaujme 
virtuální prohlídka elektrárny, 
kdy mohou pomocí joystiku vidět 
na velké trojrozměrné obrazovce, 
jak vypadá elektrárna uvnitř. Dále 
jsou to on-line měření fotosyntézy 
živého stromku a audiopanel se 

zvuky chladicí věže, turbíny, kotle, 
elektroodlučovačů a dalších elekt-
rárenských zařízení. Samozřejmě, 
že jeden z největších ohlasů má 
vždy 3D fi lm od vzniku planety přes 
éru dinosaurů, plavuní a přesliček 
a tím i vznik uhlí až po současnost – 
rozsvícená okna domácností,“ při-
bližuje expozice průvodkyně Dita 
Červinková.
O infocentrum je veliký zájem 
z okolních škol, převážně tak 
do Ledvic jezdí žáci a studenti 
z Teplic a Bíliny. Přijeli však už 
i děti z Děčína.
„Snažíme se informace předávat 
poutavým způsobem tak, aby se 
i veřejnost začala více o energetiku 
zajímat. Návštěvníky vždy seznámí-
me s expozicemi a jejich ovládáním. 
Poté už je na nich, kam se vypraví 

nejdříve, co je nejvíce zaujme a jak 
dlouho se zde zdrží,“ uzavřela Dita 
Červinková.
Informační centrum v Ledvicích 
je přístupné veřejnosti od úterý 
do soboty, vždy od 9 do 17 hodin. 
V případě větších skupin si lze 
jeho návštěvu předem objednat 
prostřednictvím telefonu na čísle 
411 10 2313 nebo e-mailu: info-
centrum.ele@cez.cz. Informační 
centrum bylo vybudováno v rám-
ci probíhající komplexní obnovy 
uhelných elektráren a výstavby no-
vého zdroje v Ledvicích. Moderni-
zace elektráren přinese další zlep-
šení v oblasti životního prostředí 
na severu Čech.
 

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny 
ČEZ pro severní Čechy

Informační centrum v Ledvicích má za sebou první metu
Ledvice – Tisícího návštěvníka přivítalo Informační centrum v Ledvicích. Seznámení se s klasickou energetikou od vzniku uhlí až po současnou 
moderní hnědouhelnou elektrárnu a rekultivace se tak vyplatilo teprve sedmiletému Tomáškovi Johannesovi, který zavítal do Ledvic společně 
se svými kamarády a dospělým doprovodem v rámci projektu Rok energie realizovaného Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem.
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Tuchlovští navštívili dětský den v Hrobčicích
6 24. června 2010

Již tradičně bohatý a atraktivní 
program byl pro tuchlovské děti 
vítaným a nevšedním rozptýle-
ním. Účast a dopravu dětí z DD 
Tuchlov zajistila Městská poli-
cie Bílina, která se letos stala 
patronem DD Tuchlov. Zvlášt-
ní poděkování patří sponzoro-
vi, kterým byla Autoškola Jana 
s.r.o. pana Milana Chalupného. 
Ten dětem daroval finanční 
obnos na nákup občerstvení. 
Bez vstřícných kroků starostky 
Hrobčic paní Boženy Zemanové 
by se však návštěva oslav me-

zinárodního dne dětí nemohla 
uskutečnit. Také paní starost-
ce právem náleží poděkování. 
Tuchlovské děti byly „výletem“ 
nadšeny. 
Stejně tak si užily obdobnou 
akci, která se konala v sobo-
tu 12. června v areálu Dětské-
ho domova Tuchlov. Tentokrát 
však v režii personálu domova. 
Strážníci MP Bílina, stejně jako 
každý správný patron, měli pro 
děti připravenu na tento den 
mimo jiné i „nadílku“ dárků.
 František Krejčí

Jízdou na koloběžce kolem pře-
kážek se vyřádili ti nejmenší. 
Dům dětí a mládeže pro tento 

den zapůjčil baráčníkům hlavu 
lva, do které děti házely míčky. 
Nebývalou atrakcí se také stala 

Oslavy Mezinárodního dne dětí, které se každoročně konají na fotba-
lovém hřišti v Hrobčicích, letos připadly na sobotu 5. června a popr-
vé se jich zúčastnila i skupina dětí z Dětského domova v Tuchlově.

Oslavu dne dětí měla připravena i bílinská obec baráčníků. 
Děti si 6. června dopoledne na jejich rychtě na Teplickém 
Předměstí mohly zasoutěžit v „klasických“ disciplínách jako 
jsou navíjení autíčka na špulku, házení kroužků na lahve, ská-
kání v pytli, házení na terč míčkem atd.

Tuchlovští navštívili dětský den v Hrobčicích

BARÁČNÍCI NA DĚTI NEZAPOMNĚLI

Foto: Václav Weber

Foto: Václav WeberFoto: Václav WeberFoto: Václav Weber

Foto: Vladislav Heřmánek

Foto: Vladislav Heřmánek

mobilní služebna městské poli-
cie, do které měli malí možnost 
nakouknout.

Příjemné odpoledne, zaujaté děti, 
příjemní pořadatelé. Pohodový 
dětský den. Jana Karlová
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VELKÁ TROJICE A JEJICH KUMŠT

Pořad moderuje ředitel KC Kas-
káda Antonín Moravec, jenž jej 
do Bíliny opět přinesl. Nejen 
on, ale i návštěvníci se mohli 
Martiny Kociánové prostřed-
nictvím napsaných otázek ptát 
a svou možnost využili. Dozvě-
děli se tak odpovědi například 
na otázky, jak často paní Ko-
ciánová cvičí zpěv, pořádá pě-
vecká vystoupení, která operní 
árie ji nejvíce oslovuje či kterou 
nejvzdálenější zemi navštívi-
la. „Kdybych dostala dotěrnou 
nebo urážlivou otázku, nedělalo 
by mi problém zareagovat. Sa-
mozřejmě je to vždy nepříjemné, 
ale v dnešní době internetu, kdy 
si každý může říkat, co chce, 
musí být každá jen trochu medi-
álně známá osoba zvyklá a mys-

lím, že bych dokázala na tako-
vé otázky odpovědět nebo je 
smést,“ řekla před pořadem ne-
ohroženě Martina Kociánová.
Martina Kociánová se mediálně 
prosadila už velmi mladá, kdy 
začala moderovat hlavní zpra-
vodajství televize Nova. V ne-
shodě s tehdejším ředitelem 
odešla: „Vyhrála jsem konkurz 
do muzikálu Krysař, ale ředitel 
Vladimír Železný nesouhlasil 
s tím, abych moderovala zprávy 
a zároveň hrála v muzikálu. Byl 
to názor, kterému jsem nerozu-
měla, neměla k němu respekt. 
Tak jsem odešla a nelituji. Ale 
byla to pro mě dobrá zkušenost, 
Nova mi otevřela mediální svět 
a určitě jsem na ni nijak neza-
nevřela.“

Bíliňané měli příležitost nejen vidět, ale i klást otázky operní 
zpěvačce, herečce a bývalé moderátorce televizního zpravodaj-
ství Martině Kociánové. Ve čtvrtek 3. června se konal první 
díl obnoveného pořadu Setkání s pohodou, který opět začalo 
pořádat Kulturní centrum Kaskáda.

Co to je Kumšt, zvěděli návštěvníci městského divadla poslední květ-
nový den. Tuto francouzskou komedii přijela do Bíliny zahrát trojice 
vynikajících herců, jakými bezesporu jsou Jan Kačer, Jan Hrušínský 
a Jan Tříska, který se touto hrou vrátil na česká prkna a speciálně 
na sérií repríz neváhal přijet ze své dnešní domoviny za oceánem.

PRVNÍM HOSTEM MARTINA KOCIÁNOVÁ

VELKÁ TROJICE A JEJICH KUMŠT

724. června 2010

Kumšt je dnes již celosvětově 
proslulé dílo francouzské spiso-
vatelky, dramatičky a herečky 
Yasminy Reza. Získala za něj 
ve své zemi Moliérovu cenu 
a v zahraničí řadu dalších oce-
nění. Hra byla poprvé uvedena 
v roce 1994 a záhy si našla cestu 
do světa. Byla přeložena do 35 
jazyků a v České republice měla 
premiéru v květnu 2007 v Diva-
dle na Jezerce v režii Jana Hře-
bejka.
Tématem hry je stále aktuální 
téma mezilidských vztahů, obar-
vené tóny mužského kamarádství 
i řevnivosti v mnoha odstínech 
testosteronových sarkasmů a ne-
nápadných odkazů. Ukazuje, že 
dlouholeté silné přátelství může 

rozbít zpočátku obyčejná výměna 
názorů na modernistický obraz, 
který jeden z kamarádů za velké 
peníze koupil. Druhý v rozčilení, 
jak „někdo může“ koupit obraz 
Bílé proužky na bílém pozadí, 
zakládá spor, do kterého je vta-
žen i třetí kamarád.
Původně banální hádka přerostlá 
v úporný zápas o uznání hodnoty 
v umění téměř vede k rozpadu 
přátelství. Návrhem, aby Marek 
Borisův obraz počmáral, je na-
konec přátelství zachováno.
Diváci, kteří našli do divadla ces-
tu, tohoto večera jistě nelitovali. 
Vzdor jazykové bariéře se totiž 
tato česká herecká hvězdárna 
svým kumštem prosadila napří-
klad i ve Vídni. Jana Karlová

V pořadu se nejen povídalo 
na různá témata od politiky až 
po hudbu, cestování, sport či 
kariéru. Martina Kociánová 
ukázala i své pěvecké umění 
a pořad obohatila několika ári-
emi z různých oper.

Celé setkání provázela dobrá 
atmosféra a pohoda stejně jako 
setkání o tři týdny později s dal-
ší známou osobností Ondřejem 
Rumlem. Název Setkání s poho-
dou je opravdu přiléhavý.

Jana Karlová

Pravděpodobně poslední, kdo 
se zařadil, byl bílinský Sokol. 
Pozval své malé cvičence i s je-
jich rodiči na neděli 6. června. 
A na rozdíl od těch, kteří si po-
spíšili, nám bylo naděleno po-
časí jako malované. Sice jsme 
doplatili na to, že všichni už byli 
z těchto oslav unaveni, ale ta 
malá skupinka rodičů s dětmi si 
to skvěle užila.

Malý okruh zelení za zámeckým 
parkem absolvovali ti nejmenší 
po svých a mimořádně je zaujali 
živí obyvatelé rybníčků – žáby 
a ryby, které také vylákalo krás-
né počasí blíž k hladině. Já, ro-
dačka od jihočeských rybníků, 
jsem sama byla okouzlená touto 
přírodní oázou, kterou lze najít 
takřka uprostřed města v krajině, 
jež má pro většinu lidí nevalnou 

pověst, pokud jde o životní pro-
středí..
Náš cíl – samozřejmě stále pěšky 
– byl na Kyselce, kde čekalo ryze 
české nezdravé občerstvení, a to 
chleba se sádlem a cibulí. Dosta-
tek zdravého pití a drobné pamls-
ky pro děti také nechyběly.
Došlo i na různé zábavné soutěže 
přiměřeně přizpůsobené dětem, 
ale mnohem přitažlivější pro ně 

byla volná improvizovaná zábava 
v přírodním prostředí. Za dobrou 
náladu kromě počasí děkujeme 
pořadatelkám – náčelnici Janě 
Vrajové, cvičitelce Jarce Šoralové 
a Jiřině Bůžkové. A v neposlední 
řadě podniku ČEZ Teplárenská, 
a. s., který přispěl korunkami, jež 
to vše zaplatily. Díky a příště to 
zkusíme znovu.

Jana Flašková

Tento titulek pěkně oranžově svítil na první straně posledního květnového čísla tohoto časopisu. Od 1. do 6. června se v duchu tohoto 
hesla všechny možné organizace předbíhaly, aby právě ony připravily tu nejlepší oslavu svátku dětí.

VŠE NEJLEPŠÍ DĚTEM

Pohodové povídání ředitele KC Kaskáda a moderátora pořadu Antonína
Moravce s operní zpěvačkou Martinou Kociánovou Foto: Václav Weber

Jan Kačer, Jan Tříska a Jan Hrušínský Foto: Václav Weber
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO

BONUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ!
29. červen – 19.00 hodin

Nora Ephron
KDYŽ HARRY POTKAL SALLY

Divadlo Palace Th eatre Praha
Romantická komedie o milostných 

vztazích a hledání životního 
partnera, které se někdy protáhne 

prakticky na celý život …
Režie: Jaroslav Brabec

Hrají: Ivana Jirešová, Jiří Langmajer, 
Jana Stryková/Linda Rybová, 

Igor Chmela/Filip Čapka, Lukáš 
Langmajer/Rudolf Slivka, Zuzana 
Dřízhalová/Martina Sĺuková/Irena 

Kristeková
Vstupné: 270, 200, 100 Kč

KINO HVĚZDA
23. – 24. červen – 19 hodin
NEZAPOMEŇ NA MĚ

USA/Romantické drama. České 
titulky. Romantický fi lm o nečekané 

lásce, která musí projít silnou 
zkouškou. Hrají: Robert Pattison, 
Emilie de Ravin, Pierce Brosnan

Vstupné: 70 Kč, 113 minut

LETNÍ KINO KYSELKA
25. – 26. červen – 19 hodin

SOUBOJ TITÁNŮ
USA/Fantazy. Dobrodružný. České 

titulky. Ve fi lmu staví boj o moc 
muže proti králům a krále proti 

bohům. Hrají: Sam Worthington, 
Liam Neeson, Ralph Fiennes….

Vstupné: 70,- Kč, 106 minut

27. června – 19 hodin
MOON

USA/Sci-fi  thriller. České titulky.
To nejtěžší co tě může potkat 250 000 

mil od domova, jsi ty sám.
Hrají: Sam Rockwell, Kevin Spacey, 

Dominique McElligott …
Vstupné: 75,- Kč, 97 minut, P–12 

Více na: www.bontonfi lm.cz/moon.html

30. červen – 21.30 a 24 hodin
FILMOVÁ NOC

S QUENTINEM TARANTINEM

21.30 hodin
HANEBNÝ PANCHARTI

USA/Německo. Válečný thriller. 
České titulky. Hanebně zparchantělá 

jízda plná krve, potu, slz a touhy 
po pomstě…. Hrají: Brad Pitt, 

Melánie Laurent, Christoph Waltz, 
Diane Kruger …, 147 minut 

24.00 hodin
GRINDHOUSE:
AUTO ZABIJÁK

USA/Th riller. České titulky. 
Trhá asfalt, drtí kosti….

Hrají: Kurt Russell, Zoe Bell,
Rosario Dawson …, 108 minut 

Vstupné na oba fi lmy: 70 Kč

Ta pomáhají při 
výchově asistenč-
ních štěňat. Projekt 
DDM POMÁHÁ 
POSTIŽENÝM za-

čal v bílinském divadle 16. dubna při 
tradiční Akademii. Úspěšný projekt 
skončil po jednom roce, skoro přesně 
na den, a to 20. dubna opět na Akade-
mii. Piškoty děti donášely na oslavu 
Dne dětí, na Den otevřených dveří 
a na akci Přijede k nám Ježíšek. Ná-
vštěvníci DDM mohli také balení 
piškotů nosit osobně, neboť u recep-
ce se nacházela psí bouda, do které 
se piškoty vhazovaly. Ze všech akcí 
bylo nakonec vybráno 686 balení 
piškotů, které zástupci DDM Bíli-
na odvezli do Centra výchovy asis-
tenčních štěňat do Prahy – Jinonic. 
Na pomoc si vzali děti z bílinských 
mateřských a základních škol. 

Iva Bittová vystudovala hudebně 
dramatický obor na konzervatoři 
v Brně, zpěv a houslovou hru. Ved-
le toho spolupracovala jako zpě-
vačka s Brněnským rozhlasovým 
orchestrem lidových nástrojů.
Od roku 1978 byla členkou Di-
vadla na provázku (dnes Husa 
na provázku), kde na sebe upozor-
nila rolí Eržiky ve hře Balada pro 
banditu.
Od roku 1984 vystupovala jako 
zpěvačka a houslistka s vlastními 
písněmi na lidové texty.
Rozsah jejích aktivit je pozoru-
hodný – v hudbě od vlastních 
interpretací lidových písní přes 
experimentální jazz, rock až 
po houslové aplikace skladeb váž-
né hudby a operní zpěv. 

V roce 2003 byla nominována 
jako osobnost World Music BBC. 
V roce 2006 natočila fi lm Tajnosti 
s režisérkou Alicí Nellis, v němž 
hraje hlav. roli.

Již nyní si můžete v předprodeji 
zakoupit vstupenky na tento JEDI-
NÝ KONCERT V ÚSTECKÉM 

Dům dětí a mládeže Bílina po-
máhal celý rok nevidomým, 
a to tím, že na svých kulturně-
společenských akcích sbíral 
od návštěvníků balení piškotů.

Koncert zpěvačky, houslistky 
a herečky Ivy Bittové se usku-
teční v bílinském Letním amfi -
teátru Kyselka v sobotu 17. čer-
vence 2010 od 19.00 hodin.

DDM Bílina pomáhal rok nevidomým

KONCERT IVY BITTOVÉ
předprodej vstupenek již zahájen

DDM Bílina děkuje všem, kteří do-
nesli piškoty. DDM Bílina pomá-
há i nadále, na dubnové Akademii 
a na oslavě Dne dětí, přítomní posí-

lali dárcovské sms pro Nadakci Kap-
ka naděje, celkem jich bylo posláno 
214 a DDM Bílina tak pomohlo část-
kou 5778 Kč. Vlasta Vébr

Tiskárna AKORD Chomutov

KRAJI za zvýhodněné vstupné.
Cena je 220,- Kč oproti zakoupení 
vstupenek přímo na místě koncer-
tu za 330,- Kč.

Předprodej zajišťuje INFOCENT-
RUM na bílinském náměstí, tel.: 
417 810 985, e-mail: info@kckas-
kada.cz 
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Součástí bylo předávání diplomů, 
pohárů a medailí vítězům. Kulturní 
vsuvku zajistila Koťata z MŠ Žiž-
kovo údolí tancem na píseň Večer-
níček a děti z Nízkoprahového cen-
tra s přehlídkou strašidel. Vernisáž 
moderoval Jiří Fait. Ocenění přijel 
předat jeden z porotců výtvarné čás-
ti teplický malíř Josef Tóth. Výtvar-
ná část cyklu soutěží Bořeňská ča-

rodějnice přilákala celkem 114 dětí 
z různých měst v okrese. V kategorii 
nejmenších soutěžilo 35 dětí, v ka-
tegorii prvních stupňů ZŠ 29. Kate-
gorie druhých stupňů ZŠ, středních 
škol, ZUŠ a domů dětí si připsala 
nejvyšší počet, a to 50 soutěžících. 
Vítězství si mezi sebou rozdělily Bí-
linsko, Duchcov a Teplice. Na vý-
stavě jsou nejen obrazy, ale také 

Od 27. května jsou ve výstavní síni U Kostela k vidění strašidla. 
Přilétla s posledním, výtvarným, dílem letošní Bořeňské čaroděj-
nice, zaměřeným na bílinská strašidla. Výsledek dal vzniknout 
výstavě otevřené vernisáží 3. června.

V letošním školním roce trávili studenti primy, sekundy a tercie bílinského 
gymnázia květnové dny za fi nanční podpory města Bíliny ve škole v pří-
rodě v Žihli. Tentokrát byli společně i se studenty mosteckého gymnázia.

STRAŠIDLA SHLÍŽÍ ZE ZDÍ

Děti z MŠ Žižkovo údolí
Foto: Václav Weber

trojrozměrná dílka vyrobená z růz-
ných materiálů. Fantazie z výtvorů 
jen září. Výstava je k vidění do 27. 
června každý den od 10 do 16 ho-

din. Jak jsou děti šikovné, se mohou 
zájemci přijít podívat za 20 korun, 
děti, studenti a senioři za pouhých 
10 korun. Jana KarlováPředávání ocenění

Foto: Václav Weber

DESET DNÍ ZA ŠKOLOU

Většinu svého času však netrávili 
v učebnách, ale v krásné okolní pří-
rodě, což umožňovala řada projektů. 
Hravě zvládali úkoly na zdejší nauč-
né stezce i pěší výlet do nejmenšího 
města ve střední Evropě – Rabštejna 
a stranou nezůstala ani pouť v Žihli. 
V Plzni zavítali do ZOO, kde pro ně 
zdejší pracovníci přichystali různé 
soutěže a své znalosti z biologie 
si doplnili zajímavým výukovým 
programem o savcích. Milovní-

ci přírodovědných předmětů zase 
vzali útokem Techmánii a hravou 
formou tak rozšířili svoje obzory 
hlavně v oboru fyziky. Neméně za-
jímavé bylo i společné čtení knihy 
Johna Wyndhama Den trifi dů, kdy 
žáci podle vlastní fantazie dotvářeli 
text a podle popisu v knize výtvarně 
trifi dy ztvárnili. Sekundáni zvládli 
i vážnější projekt týkající se i dosti 
diskutovaného tématu holocaustu.

PhDr. Eva Javůrková

Děti z MŠ Švabinského z Bíliny 
navštívily „Dětský ráj“ v Po-

ZÁMEK BERCHTOLD
hádkové zemi nedaleko Prahy.
Prošly se mezi miniaturami růz-
ných hradů a zámků naší vlasti. 
Prohlédly si mini ZOO,výstavu 
skřítků,strašidel a víl od ob-
jevitelky Pohádkové země V. 
Klimtové. Posilnily se obědem 
a po té se daly do bubnování 
s facilitátorem P. Šušorem, který 
děti plně zaujal. Děti reagovaly 
jen na zvukové pokyny. Výlet se 
vydařil. Děti děkují Městskému 
úřadu v Bílině za možnost ces-
tování.

Růžičková Eliška, řed. MŠ

pokračování ze s. 1
Na prvních školních vysvědčeních 
byla hodnocena docházka do školy, 
chování, prospěch v jednotlivých 
předmětech a celkový prospěch. 
Klasifi kační stupně v předmětech 
byly čtyři a zněly: velmi dobrý, 
dobrý, prostřední, slabý. K pro-
pouštěcímu vysvědčení se navíc 
přidával souhrn morálních pravi-
del, rad do života, podle kterých by 
se měl každý řídit. 
V druhé polovině 19. století se 
stupnice změnila na pět známek, 
a to prospěl velmi dobře, dobře, 
dostatečně, sotva dostatečně, ne-
dostatečně, a pro vysvědčení si 
děti chodily hned čtyřikrát ročně. 
Známky byly psány číslicí.
Počátkem 20. století se nějaký čas 
lišilo vysvědčení na obecné ško-
le od vysvědčení, které vydávaly 
měšťanské školy. Na obou typech 
škol bylo ve známkování pět 
stupňů, ale odlišně pojmenované. 
Měšťanské školy měly zavedené 
i dnes platné hodnocení – výborný, 
chvalitebný, dobrý, dostatečný, ne-

dostatečný. Rozdíly byly sjednoce-
ny podle měšťanských škol v roce 
1937. V letech nacistické okupace 
českých zemí byla výnosem mi-
nisterstva školství zavedena šes-
tistupňová klasifi kace prospěchu, 
a to velmi dobrý, dobrý, uspoko-
jivý, dostatečný, sotva dostatečný, 
nedostatečný. Po skončení druhé 
světové války se české školství 
vrátilo k tradičním pěti stupňům 
předválečných měšťanských škol. 
Tak to trvá do dnešních dnů.
Podle školského zákona z roku 
2004 však může být hodnocení 
žáka vyjádřeno klasifi kačním stup-
něm, slovně či kombinací obou 
způsobů. Rozhoduje o tom ředitel 
a školská rada.
Vysvědčení je něco, co ukazuje 
úspěšnost žáka, ale ne úspěšnost 
v životě. Známky jsou důležité, ale 
důležitější je, jestli si děti ze škol-
ních lavic odnesou znalosti a touhu 
po dalším poznání. Ať mají děti 
ve středu 30. června ze svého vy-
svědčení radost a vidí na něm přes-
ně to, co si přejí. Jana Karlová

Vysvědčení má za sebou přes 200 let
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Ne každému se povede znovu spatřit někoho, koho viděl před 50 
lety. Taková setkání se však v Bílině odehrála, a to rovnou dvě. Ab-
solventi dvou devátých tříd se sešli ve dvou bílinských restauracích.

10 24. června 2010

Schválila:
Uzavření smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi městem Bílina a sdružením 
Bílina 2006, o. s., ve výši 10.000 Kč 
na projekt Odhalení pamětní desky 
Gustava Waltera. 

Navýšení rozpočtu odboru nemovi-
tostí a investic o částku 475.000 Kč 
na opravu bytových jednotek v do-
mě se soustředěnou pečovatelskou 
službou.

Uzavření Dohody o supervizi na tý-
movou supervizi mezi městem Bílina 
a panem Mgr. Josefem Formanem. 

Žádost o změnu otevírací doby Ka-
deřnictví – holičství, Za Chlumem 
820, takto:
Pondělí 08.00 – 12.00 hod.
Úterý – pátek: 08.00 – 12.00 hod. 
  13.00 – 17.00 hod.
Sobota: po předchozí
  tel. domluvě
Neděle: zavřeno

Záměr realizace odhlučnění stro-
jovny zimního stadionu ukládá ta-
jemníkovi městského úřadu pověřit 
vedoucího ONI zpracováním zadá-
vacích podmínek pro výběrové ří-
zení na zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 .

Stanovisko bytové komise dle zápisu 
ze dne 7.6. 2010 s tím, že doporučuje 
bytové komisi přehodnotit usnesení 
rady města č. 353 ze dne 10. květ-
na 2001. Zároveň schvaluje bytový 
pořadník na II. pololetí 2010 a bere 
na vědomí vyhodnocení bytového 
pořadníku za I. pololetí 2010. 

Rozšíření předmětu podnikání spo-
lečnosti Rekreační a sportovní zaří-
zení Bílina, s. r. o., o: hostinskou čin-
nost a poskytování tělovýchovných 
a sportovních služeb v oblasti fi tness. 

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na zakáz-
ku malého rozsahu dle směrnice č. 
04/2007 pro akci:
● ZŠ Aléská „Opravy místností – 

učebna PC, ŠD 
● Oprava komunikace v ulici Vý-

chodní 

Nejvýhodnější nabídkou veřejné za-
kázky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 na akci:
● Ostraha areálu bývalých kasáren 

v Bílině je nabídka fi rmy ČBS Se-
ver, spol. s r. o., Sulejovice

● Vybavení tří učeben školním ná-
bytkem ZŠ Za Chlumem je na-
bídka fi rmy Poprokan papír, s. r. 
o., Brožíkova 862, Třemošná. 

● Výměna oken v domě č. p. 94 
na Mírovém náměstí v Bílině je 
nabídka fi rmy Stezi plus, s. r. o., 
Krupka 

● Rozšíření veřejného osvětlení 
Bílina, Za Chlumem, garáže“ je 
nabídka fi rmy Luboš Malina – 
ELECTROM Most

● Výměna zábradlí podél řeky v Bí-
lině – 2. část je nabídka fi rmy 
Zámečnictví PROFEKO, s. r. o., 
Bílina

● Vytvoření prováděcí PD podle 
komplexního plánu bezbariéro-
vých tras ve městě Bílina a podle 
podmínek Národního rozvojového 
programu Mobilita pro všechny je 
nabídka fi rmy CHEMINVEST, a. 
s., Litvínov

● Ucelený systém správy a provo-
zování webových stránek – re-
dakční systém je nabídka fi rmy 
BLUEPOINT Solutions, s. r. o., 
Děčín

Zadat zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 04/2007 a to jako specia-
lizovanou, na akci:
● Generální oprava osvětlení v ZŠ 

Aléská v Bílině fi rmě Elektroser-
vis

● Oprava komunikace Žižkovo 
údolí, Bílina fi rmě EUROVIA 
CS, a. s., Ústí nad Labem, 

● Rozšíření parkoviště osobních aut 
v ulici Za Chlumem v Bílině, fi r-
mě EUROVIA CS, a. s., Ústí nad 
Labem 

● Rozšíření parkoviště osobních 
aut v ulici B. Němcové, fi rmě Vo-
dohospodářské stavby, s. r. o., 
Teplice 

● Oprava 2. N. P. objektu restaurace 
„U Kádi“ – ubytovací prostory, 
fi rmě Ptáčník Radek, Osek  

● Oprava bytových jednotek 

Rada města Bíliny na své 13. schůzi konané dne 16. 6. 2010 mimo jiné:

Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává.Čas plyne, ale bolest v srdci zůstává.
Kdo s tebou žil, kdo tě znal, ten ví, co ztratil.Kdo s tebou žil, kdo tě znal, ten ví, co ztratil.
Dne 27. 6. vzpomenemeDne 27. 6. vzpomeneme
třetí smutné výročí,třetí smutné výročí,
kdy nás navždy opustilakdy nás navždy opustila
milovaná dceramilovaná dcera

S láskou a úctou vzpomíná maminka

EVA VONDRÁČKOVÁEVA VONDRÁČKOVÁ

Vzpomínka

v DSPS, fi rmám ABS, s. r. o. – 3 
bytové jednotky, HAKIM, s. r. o. 
– 4 BJ, Stavební fi rma Žejdlík – 3 
BJ a Petr Arpáš, s. r. o. – 3 BJ

● Zjištění a oprava úniku vody Mí-
rové náměstí 46, fi rmě Vodohos-
podářský servis, a. s., Ústí nad 
Labem

Souhlasila:
S uvedením jména města na výrobek 
z bílinského uhelného prachu – Bí-
linská briketa společností Centaris, 
a. s., dle žádosti pana Pinky. 

Projednala a doporučuje
ZM schválit:

Záměr prodeje objektů bývalých ka-
sáren a prodeje objektu městského 
pivovaru. 

Projednala a doporučuje
ZM stanovit:

Třicet členů zastupitelstva města 
na volební období 2010 – 2014, 
ve smyslu § 67 a § 68 zákona č. 
128/2000 o obcích, v platném znění. 

Předkládá ZM k projednání:
Návrh na změnu dopravní situace 
v centru města. 

Vzala na vědomí:
Zápis komise pro školství, kulturu 
a sport ze dne 16. 6.2010 a doporu-
čuje odboru nemovitostí a investic 
vyvolat jednání s organizací Obec 
baráčníků ve věci změny formy uží-

vání pronajímaných prostor . 

Vysvětlení sdružení Bílina 2006 
k žádosti o fi nanční podporu na pro-
jekt Bílina zmizelá a nalezená 
a na Odhalení pamětní desky rodáka 
Gustava Waltera.

Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise ze dne 26.5 2010 
a z komise územního plánová-
ní, která se uskutečnila dne 2.6. 
2010. 

Žádost ZŠ Lidická o využití budo-
vy kina Hvězda pro provoz ZŠ Li-
dická s tím, že po předložení všech 
potřebných podkladů bude materiál 
předložen zastupitelstvu města. 

Žádost občanů sídliště na PP II. 
týkající se výstavby dětského 
hřiště v Síbově ulici a ukládá ta-
jemníkovi městského úřadu pově-
řit vedoucího odboru nemovitostí 
a investic zajištěním podkladů 
včetně projektu pro stavební ří-
zení na akci „Výstavba dětského 
hřiště v Síbově ulici“.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

S úplným zněním usnesení se
lze seznámit na úřední desce

MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty města a dále

i na webových stránkách města 
(www.bilina.cz)

Na tyto srazy přijeli po dlouhých letech také bývalí žáci z ciziny, kteří 
v roce 1968 ze země odešli. Dlouhou cestu do města, v němž vyrostli, vá-
žili lidé žijící v Kanadě, USA, Německu nebo Švýcarsku. Jak po dlouhé 
době strávené v cizině vidí své rodné město? „Vyrostl jsem tu a po hodně 
letech město vidím s odstupem, a tak spatřuji rozdíly. Je vidět, že se tu 
udělalo hodně práce. Hlavně je dobře, že se město snaží starat o centrum. 
Mělo by snad být více turistické a víc pěší, je tu moc aut. Ale líbí se mi, 
že je vidět změna k lepšímu,“ řekl jeden z bývalých žáků Jiří Beneš, který 
v současnosti žije ve Vancouvru. V ČR strávil deset dní.
Zahraniční návštěvníky přivítal na radnici i starosta města Josef Horáček: 
„Potěšilo nás, že město kladně zhodnotili, že se jim zdá hezčí, že se rozvi-
nulo a směřuje k lepšímu. Všichni nám přáli, aby se podařilo udělat něco 
s lázněmi, protože je škoda, že jsou nevyužívané a chátrají.“
Bývalí spolužáci si popřáli především hodně zdraví, které je nejdůležitější 
a jsou na něm závislé také případná další setkání. Pokud vydrží, příští 
setkání by mohlo být zase příští rok. Jana Karlová

PO 50 LETECH ZASE SPOLU
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Nic na tom nemění ani to, že nej-
větší konkurent v boji o udržení 
má zatím také jen sedm výher 
a v předposledním kole v Bl-
šanech dostal dárkem na cestu 
domů „desítku“. Získal o čtyři 
body více za nerozhodné výsled-
ky a to ho zřejmě v soutěži za-
chrání, zatímco my máme od mi-
nulého kola sestup jistý.
Domácí nastoupili opět ve velice 
mladém složení a to umocňovali 
ještě neplnoletí Toman (v bran-
ce) a střídající Proch, ročníky 93. 
Myslím, že s jejich prezentací 
můžeme být spokojeni. Mladý 
gólman nic nepokazil, za obdrže-
né branky vinu nenesl, dvě pus-
til z penalty a tu třetí po nechy-
tatelné, dobře umístěné bombě 
z hranice vápna. Zaskvěl se ně-
kolika slibnými zákroky, jednou 
i předvídavostí zneškodnil gólo-
vou přihrávku, která směřovala 
podél něj na volného protivníka 
a ten už by jistě skóroval. Svými 
dlouhými výkopy z ruky dokon-
ce předčil bílinskou brankářskou 
jedničku. V čem se mu ale nevy-

rovnal, bylo dirigování obrany. 
Směrem dozadu neřekl téměř nic 
a omezil se pouze na komentová-
ní útočných aktivit svého týmu – 
typická začátečnická chyba. Také 
Proch nezklamal a navíc připra-
vil svou předfi nální přihrávkou 
vítězný gól Bíliny, jehož autorem 
byl Spáčil.
Především v prvním poločase se 
zdálo, že náš téměř dorostenecký 
mančaft nemůže tomu ze Souše 
konkurovat. Vždyť za hosty na-
stoupili takoví zkušení harcovní-
ci jako čtyřicetiletý Scheithauer, 
šestatřicetiletý Schoř, či čtyřiatři-
cetiletý Heidenreich. Ti už mají 
něco odehráno a bylo zajímavé 
sledovat jejich souboje s našimi 
mladíky. Konfrontace zkušenos-
ti s průbojným mládím byla znát 
hlavně při častých kontaktech 
Schoře s Karlem. Vše nasvěd-
čovalo tomu, že to naši nezvlád-
nou a že to bude zase jen otázka 
skóre, prohrávali jsme totiž 0:3! 
Hosté následně zaspali a než se 
probudili, prohrávali 4:3 a byl 
konec! Samozřejmě, tak jednodu-

ché to nebylo, ale zase jsme byli 
bojovnější, tentokrát i efektiv-
nější. I přes tuto skutečnost jsme 
nedokázali zúročit několik přesi-
lových situací, kdy jsme postupo-
vali ve čtyřech proti třem bekům. 
Toto jasné přečíslení jsme zazdili 
nepřesnou přihrávkou, abychom 
se pak prosadili v mnohem ná-
ročnějších kombinacích.
Pěkné výkony předvedli podle 
mého názoru Levý, Gutsch, Žem-
ba, Karel i Hronek, tedy opět ti 
mladší ze soupisky. A i když jsme 
poprvé zatížili konto soupeře 
„nechytatelnou“ střelou Gutsche, 
na kterou slušně řečeno „cestou 
dělaly mouchy svou potřebu“ 
a na kterou jistě brankář Unger 
vesele vzpomínat nebude, mini-
málně dva další úspěchy padly 
po perfektní kombinaci na je-
den dotek. Řekneme si – příslib 
do budoucna, naši se zase po roce 
do „krajáče“ vrátí. Už začali něco 
nacvičovat a nese to ovoce! To 
bychom si ovšem nesměli přečíst 
vyjádření trenéra Tichého v tisku, 
že tréninková morálka je tristní. 
Takže zřejmě taková povedená 
kombinace bude dílem impro-
vizace a náhody. A to nás moc 
nadějemi nenaplňuje. No, věřme, 
že se to příští rok zlepší a hráči 
předvedou v zápasech akce, které 
budou produktem poctivé práce 

na tréninku a výsledkem automa-
tizace získané nácvikem a častým 
opakováním.
Ještě poznámka k hlavnímu roz-
hodčímu. Po obou penaltových 
zákrocích našich hráčů musela 
následovat červená karta! Soud-
ce Oborník vše vyřešil alibistic-
ky, když nařídil pokutový kop 
a ukázal žlutou (nám se to sice 
líbilo, ale…). To je krutá chyba, 
kterou by těžko před delegátem 
obhájil. V takové situaci musí 
následovat červená karta, neboť 
v prvním případě byl útočník 
stažen ve vyložené příležitos-
ti rukou a ve druhém dokonce 
fauloval brankář, když ho chtěl 
forvard obejít. Jednalo se tedy 
o vyložené šance v pokutovém 
území, kdy musí soudce nařídit 
pokutový kop a udělit červenou 
kartu. Ať se nám to zdá jakkoli 
kruté.
Současná nevydařená sezóna 
tedy končí a já doufám, že v té 
příští budu moci náš tým více 
chválit! Letos se v mnoha přípa-
dech spíše jednalo o kritiku, ale 
věřte, že pokud budou naši příští 
rok předvádět zajímavé výkony, 
pokud možno s vítězným rezul-
tátem, budou komentáře kladné. 
Hlavně abychom se skutečně 
po roce vrátili tam, kam patříme! 

Jan Davignon

Konec dobrý – všechno dobré! Chtělo by se nám 
říci. To by ovšem vítězství Bíliny nad Souší ne-
smělo tak jako tak znamenat sestup o třídu níž! 
O tom rozhodly již předchozí zápasy a vůbec 

celá zpackaná sezóna. Dosavadních sedm vítězství 
a dvě remízy je přece jenom málo.

POSLEDNÍ DUEL DOMA – VÍTĚZSTVÍ
K
ř
s
O

ce

 KOPaNÁ - Komentáře, postřehy a názory

Na to, že se smí účastnit jenom 
amatéři, boje o umístnění byly 
v prvním kole nad očekávání 
velice krásné a mnohdy i překva-
pující. Turnaj o putovní pohár 
je rozdělen do tří kol a v koneč-
ném pořadí vítěz získává putov-
ní pohár za rok 2010. Organizá-
toři SKM Bílina nám připravili 
jako vždy perfektní občerstvení 
„PIVO a GULÁŠEK“. Je třeba 
konstatovat, že SKM Bílina se 
zase vytáhl, co se týče organiza-
ce a uspořádání tohoto turnaje. Je 
na co se těšit v dalším kole, které 
se koná 26. září, a nepochybně 

Přátelský nohejbalový turnaj 
amatérských družstev, který 
pořádá oddíl Shotokan karate 
do Masopust Bílina, proběhl 
v příjemné a pohodové atmsofé-
ře. Přihlásilo se na něj sedm tří-
členných družstev, a to v tomto 
složení: Románci, Hasiči „A“, 
Hasiči „B“, Rozmetadla, Tygři, 
Sokol Bohosudov a Draci.

POHODOVÉ PRVNÍ KOLO NOHEJBALOVÉHO TURNAJE

4. místo - Hasiči „B“, 3. místo - Hasiči „A“, 2. místo Sokol Bohosudov, 1. místo - Draci4. místo - Hasiči „B“, 3. místo - Hasiči „A“, 2. místo Sokol Bohosudov, 1. místo - Draci

také v posledním kole 28. listo-
padu (oba termíny jsou neděle, 
z organizačních důvodů bylo po-
sunuto).
Máme dost času se připravit 
na soupeře a jak se říká – nandat 
jim to. Jsme rádi, že se někdo na-
šel a udělal něco pro nás amaté-

ry a chlapy, kteří si rádi udělají 
čas si zasportovat – prostě si užít 
trochu toho adrenalinu a touhy 
po vítězství, protože co může být 
lepšího, než se pořádně zpotit 
a udělat něco pro sebe v dneš-
ní uspěchané době. Děkujeme 
všem sponzorům, kteří přispěli 

na tuto soutěž. Rád bych ještě 
dodal,že soutěž je stále otevřená 
všem družstvům, kteří si chtějí 
zasportovat i když už proběhlo 1. 
kolo stále je možnost se přihlásit. 
Každé kolo se vyhodnocuje a od-
měňuje pohárem 1 – 4. místo.
 Roman Masopust
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5.6. se v Praze konal poslední závod pro nás velmi vydařené sezóny. 
Soutěž opět pořádal KK aerobik Praha a bylo to veliké fi nále této 
soutěže. Do Prahy jsme přijeli v ranních hodinách s nejmladším 
družstvem – Cvrček. Tato skupina nám dělala celou sezónu velikou 
radost, protože si z každého závodu přivezli medailové umístění.

Nebylo tomu jinak ani tentokrát, 
obsadili krásné druhé místo. V této 
soutěži proběhlo ligové hodnoce-
ní, kdy se družstvům sčítaly body 
z jednotlivých soutěží a závěrem 
proběhlo vyhlášení ligového vítě-
ze. V kategorii 8 – 10 let se stala 
skupina Cvrček ligovým vítězem 
a odvezla si i zlatý pohár. 
Dalším naším favoritem byla sku-
pina Caviky, která byla opět úspěš-
ná a obsadila 2. místo a v ligovém 
hodnocení dostala stříbrný pohár. 
Nejstarší družstvo Cik – Cak star-
tovalo v tomto složení naposled. 
Některé dívky po desetileté repre-
zentaci z našeho týmu odcházejí. 
Bylo to krásné vystoupení, všichni 
si to moc užili a podali zcela bez-
chybný výkon. Tentokrát jsme po-
razili i našeho největšího soupeře 
z klubu KK aerobiku Praha a ob-
sadili jsme 1. místo a v ligovém 
hodnocení vyhráli zlatý pohár. Byl 
to krásný, ale pro mě velmi do-
jemný závod. 
Poslední rozlučku , jak s dívkami, 
které končí, tak s touto sezónou, 
jsme završili ve čtvrtek 10. 6. Dě-
tem jsme připravili malé pohoštění 
jako dík za jejich celoroční práci 
a dívkám z Cik – Caku, které se 
s aerobikem a s námi se všemi 

Bílinský aerobik byl opět úspěšný

loučí, jsme popřáli mnoho štěstí 
do dalšího života. 

A jaký byl tento rok?
Opět velmi úspěšný. Choreografi e 
se velmi líbily, děti byly moc ši-
kovné a my trenérky jsme si užily 
každý závod. 
Největším úspěchem této sezó-
ny byla nominace na Mistrovství 
České republiky a po té 5. a 6. 
místo na MČR. Celkem jsme vy-
hráli 12x 1. místo, 12x 2. místo 
a 3x 3. místo.

A jak to bude dál?
Nyní si užíváme zaslouženého 
volna a těšíme se na prázdniny. 
Další naší akcí bude soustředění 
aerobiku, kde budeme tvořit nové 
choreografi e na další závodní se-
zónu. Na soustředění jedeme opět 
do Nové Vsi nad Nisou, kam se 
všichni moc těšíme.

A jak další školní rok?
Přihlášky na kroužky si můžete vy-
zvednout od 25. 8. 2010. V příštím 
školním roce připravujeme rozšíře-
nou nabídku kroužků aerobiku.
Aerobik je krásný sport. Můžu to 
potvrdit z vlastní zkušenosti. Mé 
děti začaly s aerobikem, když jim 

Skupina Cik-cak

bylo 4 a 6 let a tomuto sportu se 
věnují až do teď, aerobik je je-
jich koníčkem. Jako matka dvou 
pubertálních dětí jsem spokojená. 
Tréninky 3x v týdnu a závody 
o víkendu jim vyplní téměř celý 
jejich volný čas. Pro někoho mů-
že být aerobik závodní sport, ale 
pro spoustu dětí to může být sport 
rekreační. Z tohoto důvodu jsme 
pro vaše děti připravili dva nové 
kroužky aerobiku – přípravka. Děti 
budou rozděleny podle věku a ne-
budou se učit pouze aerobikové 

kroky, ale do hodin bude zařazeno 
posilování pro větší sílu a zpevně-
ní těla a protahovací cviky na zlep-
šení fl exibility. Oproti předešlým 
rokům si budeme s dětmi méně 
hrát a více se věnovat tomuto krás-
nému sportu. Do těchto kroužků 
se mohou přihlásit všechny děti 
a uvidíme, komu se tento sport 
zalíbí a bude se mu chtít věnovat 
i nadále. Těšíme se na vás.

Věra Ryjáčková
a Petra Rosenkranzová

Skupina Caviky


