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● Radnice ve stěhování nepřizpůsobivých obyvatel prsty nemá ● OSVaZ pořádal pro děti prázdninový tábor v Žihli ●
● Muzika na náměstí v proluce je oblíbenou akcí ● Plakát na Den horníků ● FK Bílina přivezla cenné body z Proboštova ●

Skupina ČEZ parterem při mezinárodních 
atletických závodech Bílinská půlka

Den horníků na Kyselce Prázdniny končí a začíná nový školní rok

Sobota 6. 9. bude v Bílině patřit tradičnímu podzimnímu jar-
marku s názvem Den horníků. Jako vždy se návštěvníci mo-
hou těšit na program na pěti scénách a mnoho doprovodných 
aktivit včetně kolotočů a stánků se vším možným. 

Program v areálu kyselského 
parku začíná v 10:00 hodin 
dopoledne.
Přijďte si poslechnout třeba 
Víťu Vávru, Standu Hložka 

nebo Kamélie na hlavní scéně 
a další skvělou muziku na scé-
ně na Kafáči nebo U Kádi.

Celý program akce 
najdete na straně 9.

V pondělí 1. září začne vy-
učování školákům, kteří na-
vštěvují základní a střední 
školy, případně učiliště nebo 
konzervatoř. 

V tento den se po prázdninách 
otevírají také dveře základ-
ních uměleckých škol. Žáci  
a studenti usednou do školních 
lavic po dvouměsíčním volnu. 
Kdy čekají školáky nejbližší 

prázdniny a vůbec celou orga-
nizaci nového školního roku  
najdete na straně 3.

Letošní srpen není jen ve 
znamení Lva, ale také ve zna-
mení královny sportu – atle-
tiky. Zatímco 12. 8. začalo ve 
švýcarském Curychu XXII. 
atletické mistrovství Evrop 
o čtyři dny později, tedy  
16. srpna proběhla na zre-
konstruovaném povrchu 
bílinského stadionu soutěž, 
která má do mistrovství Ev-
ropy ještě hodně daleko, ale 
svou prestiž si po jako dva-
ačtyřicátý ročník již získala. 

Počasí bylo přímo stvořené  
a určitě mělo velký podíl na vý-
konech, kteří atleti o sobotním 
odpoledni podali. Hlavním zá-
vodem a vrcholem celého spor-
tovního klání, jak název napo-
vídá, je běh na 800 m. 
V mužském podání jsme vidě-
li zásluhou Miroslava Buriana 
z TJ Dukly Praha přiblížení se 
rekordu stadionu. Burian zví-
tězil časem 1:49.49 minuty. 
Neztratili se ani bílinští běžci 
Aleš Filingr a Filip Hradil svým  
6. resp. 8 místem. V ženách zví-
tězila ukrajinská běžkyně Ales-
ia Viskotova. 
Dalším významným závodem 
je sprinterský trojboj, tato ne-

tradiční disciplína skládající se  
z běhů na 60 m, 100 m a 200 m 
přivedla na start juniorského re-
prezentanta Lukáše Šťastného  
z Dukly Praha, který jako vý-
razný adept na první místo 
předčil všechny své soupeře  
a kraloval výkonem 2739 bodů. 
U žen vévodila Jana Janoušo-

vá A.C. TEPO Kladno. Svým  
5. místem překvapila věkem 
žákyně Kristýna Mrzenová, vý-
razný sprinterský talent bílin-
ského klubu. 
Další hlavní závod, a to 3000m 
původně jako Memoriál Vik-
tora Kelnera ovládla dvojice 
reprezentantů z Nového Města 

na Metují Petr Vitner a Lukáš 
Kourek. Na třetím, tedy bron-
zovém místě doběhl další náš 
závodník Filip Žižka. 
V rámcových závodech zvítězi-
li ve výšce žen Kristýna Malí-
řová z Lovosic, druhá skonči-
la Lucie Odvárková, trojskok 
mužů opanoval Martin Vacha-
ta z Dukly Prahy, druhé a třetí 
místo vybojovali bílinští borci 
Vojta Košťál a Petr Šroubek. 
Koulí vrhnul nejdále bílinský 
odchovanec Vladislav Tuláček. 
I dvaačtyřicátý ročník ukázal 
svou příslušnost k elitním re-
publikovým mítinkům, o čemž 
svědčí účast české atletické 
špičky podpořené zahraničními 
atlety. 
Závěrem je nutno dodat, že bez 
výrazné podpory Skupiny ČEZ, 
by nebylo možné, tak význam-
né závody na našem atletickém 
stánku na Kyselce vůbec uspo-
řádat.

Vítězové hlavního závodu na 800 metrů, kategorie muži. Poháry 
předával starosta města Bíliny pan Josef Horáček.

Bílinský zpravodaj



Z deníku Policie 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: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Telefonát ho vyjde draho
Policisté dopadli muže, který začát-
kem července oznámil na tísňovou 
linku, že se v areálu firmy v ka-
tastru obce Bílina nachází bomba.  
S ohledem na skutečnost, že v pa-
chatelem udané společnosti pracují 
lidé na směnný provoz a existova-
lo tak nebezpečí jejich případného 
ohrožení, rozhodli policisté o eva-
kuaci třech desítek zaměstnanců. 
Ti museli přerušit výrobu a opustit 
budovu, kterou policisté s pomocí 
speciálně vycvičeného služebního 
psa prohledali. Žádný nástražný vý-
bušný systém nebyl nalezen a lidé se 
mohli vrátit k práci. Policistům se po 
bezmála dvouměsíčním intenzivním 
prověřování podařilo ustanovit oso-
bu pachatele, kterým je 21letý muž, 
který v té době ve firmě pracoval.  
A co ho vedlo k tomu, že oznámil 
uložení bomby v podniku? Podle 
jeho výpovědi se mu zkrátka nechtě-
lo na noční „šichtu“ a tak si vymyslel 
tento poněkud nešťastný způsob, jak 
se vyhnout práci. Včera byl mladík 
obviněn z přečinu šíření poplašné 
zprávy, za který může strávit až tři 
roky za mřížemi, kromě toho bude 
muset zřejmě zaplatit i ušlý zisk fir-
my, která musela pozastavit výrobu 
a škodu vyčíslila na 73 tisíc korun.

Zneužil dobroty lidí
Z přečinu krádeže je podezřelý muž, 
který v Bílině odcizil dámskou ka-
belku. V minulých dnech navečer 
procházel společně se svým zná-
mým sídlištěm a všimli si, že nějací 
lidé vyhazují starý nábytek. Oslovili 
je proto s prosbou, jestli by si starou 
sedačku a křesla nemohli vzít. Když 
je důvěřiví občané pozvali do bytu, 
aby si odnesli křesla, 29letý muž si 
v chodbě povšiml odložené kabelky. 
Nechal křesla křesly, ukradl kabel-
ku, ve které měla poškozená mobilní 
telefon, peněženku s doklady a více 
jak dva tisíce korun, a dal se na útěk. 
Jeho známý v bytě zůstal a dokonce 
pomáhal poškozeným po lapkovi 
pátrat. Hned následující den se po-
dařilo podezřelého muže ve spolu-
práci se strážníky zadržet. U sebe 
měl ještě 1700 korun, zbytek stačil 
utratit za automaty a alkohol pro 
návštěvníky herny, kde ho strážníci 
kontrolovali. Ke krádeži se přiznal 
a na služebně mu policisté sdělili 
podezření ze spáchání přečinu krá-
deže, za který mu s ohledem na jeho 
trestní minulost hrozí až tříletý trest 
odnětí svobody.

Podnapilý sebevrah
V minulých dnech přijali bílinští 
policisté oznámení muže, který 
se obával o život svého spolupra-
covníka. Uvedl, že jeho 46letý 
kolega nepřišel do práce, a když 
ho kontaktoval mobilem, muž 
mu řekl, že je na Bořni, má všeho 
dost a ukončí to. Z obavy o jeho 
život a zdraví policisté zorganizo-
vali pátrací akci a ve spolupráci  
s oznamovatelem a strážníky 
městské policie začali muže hle-
dat. Po necelé hodině ho vypát-
rali na skalním převisu, s hlídkou 
však odmítal komunikovat. Po 
přibližně hodinovém vyjednávání 
se podařilo policistům ve spolu-
práci s oznamovatelem muže ze 
skály odtáhnout. Byl tak podna-
pilý, že ho museli z Bořně snést, 
dechovou zkouškou mu naměřili 
celé tři promile alkoholu, násled-
ně byl muž převezen na ošetření 
do nemocnice.

Zákaz ignoroval, navíc byl 
podnapilý
Ze spáchání hned dvou přečinů 
je podezřelý 36letý muž, kterého 
o víkendu zastavila v Bílině po-
licejní hlídka za volantem osob-
ního vozidla. Muž jevící známky 
podnapilosti byl vyzván k pro-
vedení dechové zkoušky, kterou 
se podezření policistů, že před 
jízdou požil alkohol, potvrdilo. 
Kalibrovaným přístrojem namě-
řili 2,7 a 2,6 promile alkoholu  
v řidičově dechu, navíc se uká-
zalo, že má soudem vysloven zá-
kaz činnosti spočívající v zákazu 
řízení motorových vozidel až do 
roku 2017. Pokud soudce uzná 
muže vinným z přečinů ohrožení 
pod vlivem návykové látky a ma-
ření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání, ze kterých je pode-
zřelý, může ho poslat až na dva 
roky za mříže.
 
Z lupu se dlouho neradoval
Až tři roky vězení hrozí 37letému 
recidivistovi, který kradl v Bíli-
ně. Muž vnikl na předzahrádku 
restaurace, kde odcizil reklamní 
slunečník v hodnotě necelé tři 
tisíce korun. Z lupu se však dlou-
ho neradoval, během několika 
desítek minut ho zadrželi poli-
cisté, slunečník zajistili a vrátili 
majitelce restaurace a lapkovi ná-
sledně sdělili podezření z přečinu 
krádeže.

Vážná nehoda - zraněné 
dítě a zásah vrtulníku!
Před devatenáctou hodinou došlo v sobotu v Ledvicích k váž-
né dopravní nehodě osobního vozu a motokáry , na které jeli 
podle svědků muž s dítětem. Ti však zatím z nezjištěných dů-
vodů narazili do osobního vozidla. 

Při střetu došlo k vážnému 
zranění řidiče motokáry, kte-
rý byl letecky transportován 
do ústecké nemocnice. Dítě 
utrpělo zatím nespecifikova-
né zranění a bylo převezeno 

pozemní posádkou záchranné 
služby do nemocnice. Celou 
událostí se nyní zabývají do-
pravní policisté a zjišťují pří-
činy této dopravní nehody.

Karel Schön

Důležitá telefonní čísla - Bílina

Městská policie Bílina 417 810 999
Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina 417 777 111
Městský úřad Bílina - ústředna 417 810 811
Knihovna Bílina - půjčovna 417 823 224
Infocentrum pod věží 417 810 985

Obecná telefonní čísla
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
Policie 158
Hasiči 150
Záchranná služba 155

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,oznamuje svým zákazníkům, že opět 

prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá  
a Dominant - černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý

■ Stáří: 15 – 20 týdnů.
■  Cena: 149 – 180,- Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, 

ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!!!

Prodej se uskuteční: v sobotu 13. září a 11. října 2014
Bílina – u krytého bazénu – v 10:30 hod.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky

Případné bližší informace: Po – Pá: 9:00 – 16:00 hod., Tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

inzerce 0914/Bz

BZ0914_prodej slepiček.indd   1 25.8.2014   12:18:16

2 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 29. srpen 2014



Dokončení ze strany 1
Vyučování bude v prvním polole-
tí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 
2015. Období školního vyučování 
ve druhém pololetí bude ukonče-
no v úterý 30. června 2015.
■  Podzimní prázdniny připadnou 

na pondělí 27. října a středu 29. 
října 2014. 

■  Vánoční prázdniny budou za-
hájeny v pondělí 22. prosince 
2014 a skončí v pátek 2. ledna 
2015. Vyučování začne v pon-
dělí 5. ledna 2015.

■  Jednodenní pololetní prázdniny 
připadnou na pátek 30. ledna 2015.

■  Jarní prázdniny v délce jedno-
ho týdne jsou pro okres Teplice 
stanoveny na 9. 3. - 15. 3. 2015.

■  Velikonoční prázdniny při-
padnou na čtvrtek 2. dubna a 

pátek 3. dubna 2015.
■  Hlavní prázdniny budou trvat 

od středy 1. července 2015 do 
pondělí 31. srpna 2015.

Období školního vyučování ve 
školním roce 2015/2016 začne  
v úterý 1. září 2015.

Prázdniny končí a začíná nový školní rok

Poliklinika Bílina
Touto cestou bych chtěla po-
děkovat ošetřujícímu personá-
lu na LDN B za péči o mého 

otce a jeho doléčení. Ochota  
a vstřícnost se dnes velmi cení.

Seifertová

Radnice ve stěhování nepřizpůsobivých obyvatel do Bíliny prsty nemá
Do Bíliny se stěhuje stále více nepřizpůsobivých lidí. Opouštějí lokality, kde je například majitelé nemovitostí již nechtějí a oni si 
tak musejí hledat jiné bydlení. Městem se přitom šíří různé informace, že je do Bíliny dokonce zve sama radnice. Starosta města 
Josef Horáček toto tvrzení rázně odmítá s tím, že jde o fámu. „Je to nesmysl, nic takového opravdu neděláme,“ zdůraznil starosta. 

Dodal, že město rozhodně 
nemá zájem na znečišťování 
veřejných prostranství, ničení 
svého majetku, nárůstu kri-
minality a dalších problémů, 
které s přílivem takových 
lidí do města často souvisejí. 
Město Bílina především ne-
disponuje takovým bytovým 
fondem, který by mohlo takto 
ve velkém pronajímat. Přidě-
lování městských bytů má na-
víc svá jasná pravidla a než se 
do bytu města nastěhuje nový 
nájemník, musí toto rozhod-
nutí projít určitým schvalova-
cím procesem. Nepřizpůsobi-
ví se tak podle slov starosty 
stěhují do družstevních bytů 
nebo bytů soukromých ma-
jitelů. Radnice tím naprosto 

ztrácí možnost do takové bytové 
politiky zasahovat. Bohužel již 
před mnoha lety byla velká část 
bytového fondu zprivatizována  
a nyní je v rukách těch, kteří si na 
tom postavili svůj byznys a pro-
vádějí různé bytové spekulace. 
Kdo však tehdy mohl tušit, jak 
se situace ve městě bude vyvíjet? 
Rozsáhlý bytový fond je navíc 
velkou zátěží pro každou obec  
a jeho údržba ukrajuje nemalou 
část rozpočtu. Pak se stává, že 
dost peněz z balíku na investi-
ce spolknou právě obecní byty  
a zbývá méně financí na jiné po-
třebné akce, např. chodníky atd. 
Radnice se snaží problémy ale-
spoň zmírňovat mnoha preven-
tivními opatřeními. Nemohou 
samozřejmě zasáhnout celou 

skupinu těchto obyvatel, ale část 
rozhodně ano. Od října budou 
občané Bíliny opět vídat v uli-
cích města asistenty prevence 
kriminality. Půjde o čtyři po-
mocníky pro městkou policii, 
kteří budou sloužit především  
v problematických lokalitách 
města. Bílina má s asistenty vel-
mi pozitivní zkušenost z minu-
lých let, kdy se tito pracovníci  
i přes počáteční skepsi stali 
opravdu prodlouženou rukou 
strážníků. Díky tomu, že sami 
pocházeli z daných lokalit, dob-
ře se vyznali v místním prostředí  
a postupně získali autoritu i mezi 
svými spoluobčany.
Jak již bylo zmíněno v minulém 
čísle Bílinského zpravodaje, ak-
tivitu vynakládá také bílinský 

OSPOD, který provádí v loka-
litách kontroly, ale také třeba 
pravidelně pořádá různé poby-
tové akce pro děti, víkendové 
pobyty a letos i týdenní tábor. 
V Bílině působí také organi-
zace Člověk v tísni, která po-
skytuje několik registrovaných 
sociálních služeb, například 
terénní práce, nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež, 
sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi, předškolní 
klub a další včetně mnoha při-
družených aktivit (různé typy 
poradenství, doučování, vol-
nočasové činnosti atd.) Těmito 
službami je možné působit na 
alespoň část těchto lidí a jejich 
dětí, ale samozřejmě jen na ty, 
kteří mají zájem.

Letos slavíme 350 let Bílinské kyselky Víte, že v Bílině sídli 
historický spolek?
Mnohým z vás se Historický spolek města Bílina vryl do pa-
měti díky pořádání netradičních akcí typu živý betlém nebo 
branný den. 

O p r a v d u 
nezvyklé 
z á b a v -
né akce 
si získa-
ly mezi 
obyvateli 

Bíliny velkou přízeň a patří 
mezi oblíbené kulturní akce ve 
městě. Historický spolek však 

kromě Bíliny vyráží také do 
okolí, republiky a občas i do 
světa. Kalendář a fotogalerie 
z již proběhlých akcí můžete 
sledovat na webových strán-
kách spolku www.hsbilina.cz. 
Spolek má klubovnu v bílin-
ském pivovaru a rád do svých 
řad přijme stejné nadšence pro 
historii. 

Letošním rokem si připomínáme 350. výročí zahájení roze-
sílky Bílinské kyselky. Bílinská kyselka díky své přirozené 
sterilitě a nepřítomností železa byla od dávné doby velmi 
vhodná na rozesílání, neboť obsah džbánků a lahví zůstával 
celé roky čerstvý. 

Jiné minerální vody podléha-
ly při rozesílání rychlé zkáze 
díky množení mikroorganizmů 
a korozi a sedimentaci žele-
za. Současná nová technologie 
vodního hospodářství Bílin-
ské kyselky představuje jeden  
z hlavních mezníků stáčení to-
hoto přírodního léčivého zdro-

je. Za první historický mezník 
můžeme považovat kompletní 
přechod k hlubinnému jímá-
ní před sto lety, za ten druhý 
můžeme považovat přechod  
k současné technologii jímá-
ní a plnění ve stálém tlakovém 
režimu bez kontaktu kyselky  
s atmosférickým vzduchem. Ten-
to režim spolu s kompletním vy-
užitím ušlechtilých materiálů pro 
celý systém vodního hospodář-
ství zaručuje, že Bílinská kyselka 
se dostane na váš stůl v dokonale 
původním stavu jako ještě ni-
kdy před tím. Tento technolo-
gický krok je naším příspěvkem  
k 350. výročí Bílinské kyselky.

Zdroj: www.bilinska.kyselka.cz
Zdroj: 

www.muzeumbilinskekyselky.cz
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Po celý školní rok s pilotním projektem OPVK
Školní rok 2014/2015 bude na bílinských základních školách a hostomické základní škole tak trochu jiný. Základní školy Aléská, Li-
dická, Za Chlumem a Čestmíra Císaře v Hostomicích jsou totiž zapojeny do projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na 
Bílinsku“, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/16.0046, na který Město Bílina získalo dotaci z Operačního programu vzdělávání pro konkurence-
schopnost.

Projekt zařazením vhodných ak-
tivit a forem podpory reaguje na 
současné potřeby, které souvisejí 
se vzděláváním žáků se speciální-
mi vzdělávacími potřebami nebo 
žáků, kteří jsou obecně ohroženi 
školním neúspěchem. Základ-
ním školám v ORP Bílina schází 
dostatek materiálních, personál-
ních i metodických kapacit, díky 
kterým by mohly vycházet vstříc 
různorodým potřebám svých žáků. 
Zvýšení školní úspěšnosti žáků 
ohrožených školním neúspěchem 
nebo předčasným odchodem ze 
vzdělávání a celkového zvýšení 
výkonnosti a kvality vzdělávání v 
rámci ORP Bíliny bude dosaženo 
specifickou podporou zapojených 
škol, pedagogů a vedoucích pra-
covníků. Projekt inovativním způ-
sobem propojuje všechny důležité 
aktéry na lokální úrovni - zřizova-
tele, školy, neziskové organizace či 
různé poradenské instituce. 
Projekt začal 1.června letošního 
roku a skončí 30.června příštího 
roku. Doba jeho trvání tak téměř 
kopíruje jeden školní rok. Jde  
o pilotní projekt, který by se měl  
v novém programovém období 
dočkat návaznosti. Jedině tak bude 
mít tato intenzivní práce smy-
sl. Dle informací z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 
je nyní cílem více sblížit obce 
jako zřizovatele a jím zřizovaná 
školská zařízení a nastavit efek-
tivnější spolupráci mezi oběma 
stranami. V případě projektu v 
Bílině bylo domluveno, že veš-
kerou administrativu i rozpočet 
bude držet město jako žadatel  
a školy se pouze zapojí jako part-
neři.
Do projektu bude zapojeno  
18 žáků z každé školy (vyjma jed-
né školy s 21 zapojenými dětmi)  
a těm se bude věnovat celkem 39 
pedagogů (na každé škole 9, vyjma 
jedné s 12 zapojenými pedagogy).

Co projekt přinese nového?
■  Individuální péče bude vě-

nována i dětem, které nemají 
poruchy učení nebo chování, 
ale třeba jen momentálně žijí  
v neutešeném rodinném pro-
středí (rozvod, sociální problé-
my atd.) nebo sami mají různé 
jiné problémy, kvůli kterým jde 
jejich prospěch ve škole dolů.

■  Každá škola bude mít k dispozi-
ci po dobu trvání projektu psy-
chologa a speciálního pedagoga 
pro práci s vybranými dětmi, ale 
i pro další případy potřeby.

■  Na každé škole budou k dis-
pozici dva asistenti pedagoga, 
pro první i druhý stupeň, kteří 
výrazně pomohou učitelům ve 
třídách se zapojenými žáky, 

v případě potřeby pomoci i jinde.
■  Učitelé, kteří se žákům často 

věnují i nad rámec svých pra-
covních povinností, budou mít 
nyní díky projektu svou ochotu 
zaplacenou. Práce s dětmi se 
zintenzivní.

■  Bude provedena diagnostika 
třídních kolektivů včetně do-
poručení na základě zjištěných 
skutečností.

■  Školy získají materiální vybave-
ní v podobě počítačů pro práci 

s vybranými žáky a také výukové 
programy dle individuální potře-
by.
■  Učitelé se budou moci vzdě-

lávat v oblastech práce s pro-
blémovými žáky a dalších 
oblastech dle individuálních 
požadavků.

■  Učitelé budou mít možnost 
využít při své práci supervizi 
a získat tak nové zkušenosti  
a poznatky, které by měly při-
spět k jejich dalšímu osobnost-
nímu i profesnímu rozvoji.

■  Ředitelé škol jako manažeři do-
stanou možnost využívat kou-
činku, metody, která podporuje 
hledání individuálních řešení  
a podporuje rozvoj člověka  
v jím zvolené oblasti.

■  Na začátku bude provedena 
profesionální analýza stávající 
situace a v průběhu projektu 
budou hodnoceny dílčí akti-
vity. Analýza stávající situace 
může být zajímavým informač-
ním materiálem pro zřizovatele  
a také podkladem pro zpracová-
vání dalších projektů.

■  Bude pokračovat setkávání 
zástupců škol, města a dalších 
institucí s tím, že na konci 
projektu by výstupem z těchto 

setkání měl být návrh lokální 
strategie základního vzdělává-
ní tak, aby město jako zřizova-
tel základních škol měl infor-
mace o potřebách a směrech 
základního školství ve své 
působnosti.

Smysl bude tento projekt mít 
pouze v případě, že bude zajiš-
těna návaznost daných aktivit  
a činností tak, aby se mohlo 
intenzivní dlouhodobou prací 
docílit nějakých výraznějších 
změn či posunů.

Jaký je stav projektu?
■  Byl sestaven realizační tým pro-

jektu složený z projektového  
a finančního manažera a dvou 
odborných koordinátorů, jedno-
ho pro práci s žáky, druhého pro 
vzdělávání pedagogů a tvorbu 
strategie 

■  Byli vybráni žáci, kteří se do 
projektu zapojí.

■  Byli vybráni pracovníci škol, 
kteří budou s žáky pracovat.

■  Byli vybráni lidé na pracov-
ní pozice asistentů pedagoga, 
psychologa a speciálního pe-
dagoga.

■  Byla vyhlášena výběrová řízení 
na dodavatele služeb pro pro-
jekt (supervize, koučink, evalu-
ace, vzdělávání atd.) 

Nyní bude důležité nastavit 
efektivní spolupráci a sladit po-
třeby a představy všech zapo-
jených stran. Ke každé škole je 
nutné přistupovat individuálně 
a účast v projektu doslova „ušít 
na míru“, jedině tak bude mít 
vše smysl. Věřme však, že i přes 
administrativní náročnost a po-
měrně krátký čas realizace bude 
projekt cennou zkušeností a pří-
nosem nejen pro žadatele, ale 
především pro zapojené školy.
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Deník uvádí velkoplošnou panoramatickou live-diashow Leoše Šimánka se sedmi projektory
Aljaška – Pobřeží Pacifiku „Na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky“
Expedici Leoše Šimánka se podařil čin, který doposud nemá obdoby – na nafukovacích člunech obeplout západní pobřeží Kanady 
a Aljašky. Nově sestavená diashow, doplněná zatím nezveřejněnými fotografiemi, dokumentuje třetí, závěrečnou etapu této zcela 
neobvyklé plavby. 

Na panoramatickém plátně 
uvádí Leoš Šimánek nesku-
tečně zajímavý svět – lidskou 
rukou nedotčenou přímoř-
skou divočinu. Z vod Tiché-
ho oceánu se zvedají nebe-
tyčné hory pokryté ledovci. 
Stékají z jejich úbočí, led se 
láme do nesčetných fjordů a 

kry vyplouvají hustě zalesněnou 
krajinou na otevřené moře. Fjor-
dy se zařezávají hluboko do po-
břeží, jsou rejdištěm mořských 
vyder, tuleňů, lvounů, dravých 
kosatek a velryb, které tam mají 
úžasné množství potravy. Do 
řek se táhnou rok co rok hejna 
lososů, kde na ně číhají medvědi 

a společně s bělohlavými orly 
je loví. Leoš Šimánek vyrazil do 
aljašské divočiny již tradičně s 
manželkou, synem a dcerou, ten-
tokrát doprovázeni dvojicí přátel. 
Celé krátké severské léto členové 
expedice strávili v přírodě, jaká 
není nikde jinde na světě!
Diashow doplňuje vydání foto-

grafické knihy – POBŘEŽÍ 
PACIFIKU: Na nafukovacích 
člunech z Kanady na Aljašku, 
kterou vydal Leoš Šimánek ve 
svém nakladatelství ACTION-
-PRESS.
Více o autorovi, jeho diashow 
a knihách (včetně internetové-
ho knihkupectví) na webových 
stránkách:

www.leossimanek.cz

TEPLICE 
pátek 10. 10. od 19:00 hodin 
Dům kultury
Koncertní sál, 
mírové náměstí 2950
předprodej: Dům kultury, 
mírové náměstí 2950, 
tel.: 417 515 940
 
ÚSTÍ NAD LABEM 
Úterý 7. 10. od 19.00 hodin 
Dům kultury, 
velká Hradební 19
předprodej: Informační středisko, 
mírové náměstí 1/1, 
tel.: 475 271 700
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Na táboře v Žihli je skvěle
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Bílině organizoval prázdninový tábor pro děti a to v Žihli. Tým OSPODu 
pro ně připravil opravdu bohatý program plný zábavy, při kterém se toho také dost naučí. Kdo z dětí umí pracovat třeba s buzolou a 
orientovat se v terénu? 

Děti se rozdělily do čtyř oddí-
lů, vyrobily si vlastní vlajku a od 
počátku plní různé úkoly, které 
povedou k nalezení pokladu. Plní 

si úkoly v rámci sportovních dis-
ciplín, vytvářejí z vlastních těl ná-
zvy, hrají Člověče nezlob se v ži-
votní velikosti, absolvují naučnou 

stezku, vyplňují vědomostní testy 
týkající se místního okolí a pro-
středí atd. Mimo jiné si také velmi 
chválí místní kuchyň a přístup per-

sonálu. O tom, jak se děti na tábo-
ře mají, informoval pravidelně tým 
pracovníků OSPOD na webových 
stránkách města Bílina.

Vlajky si každý oddíl vyrobil sám. Jak je vidět, některé oddíly byly smíšené, jiné ryze klučičí. Pro cestu za pokladem byli ale nadšeni všichni 
stejně. V prvních dnech tábora přálo počasí, tak bylo možné většinu aktivit podnikat venku. Jako na každém správném táboře musí být 
připravena také takzvaná „mokrá“ varianta pro případ deště. Zdroj foto: www.bilina.cz
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„ Mu z ik a  na  námě s t í “
Ve čtvrtek 21. 8. 2014 zněla Bílinou muzika lidového tónu. Od 
16:00 hodin pro dobrou 50 občanů vyhrával „Vivasong Víti 
Vávry“ přímo od podlahy. 

Byly zde slyšet mimo jiné písnič-
ky F. Kmocha – např. Andulka 
Šafářová; Kolín, Kolíne… Mě 
osobně zaujala hra na „ vozem-

A je odstartováno. V tomto závodě měli muži před sebou 
stometrovou trať. Vlevo domácí závodník v lehce rozpoznatelném 
bílo - modrém dresu AK Bílina.

Pětice nejlepších žen ve sprinterském trojboji na stupních 
vítězů a první zprava je Kristýna Mrzenová z domácího klubu 
AK Bílina.

bouch“. Počasí přálo, a tak se 
všem přítomným dobře poslou-
chalo, pilo, zpívalo i tancovalo.

Růžičková Eliška

Bílinská půlka 2014
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Kulturníservis
AREÁL LÁZNÍ KYSELKA

Sobota 6. září
DEN HORNÍKŮ

Kulturní program na  
4 scénách. Součástí programu 

budou jako vždy dětské 
atrakce, stánky, koně, poníci.

Čtvrtek 11. září od 20:00 hodin
RYTMUS

koncert slovenského rappera, 
který je označován za jednoho 

z nejnadanějších ve svém 
oboru.

Vstupné: 200,- v předprodeji, 
250,- na místě

MĚSTSKÉ DIVADLO
1. červenec – 31. srpen 2014 

POHLED NA BÍLINU  
A OKOLÍ PŘES OBJEKTIV 
FOTOGRAFA AMATÉRA

Výstava fotografií bílinské 
zastupitelky, fotografky paní 

Jitky Brejníkové. 

Čtvrtek 11. září od 19:00 hodin
PRACHY!!!

Divadlo Palace Praha
Kufřík s obrovskou částkou 

735 000 liber rozmetá 
poklidný život spořádaného 
manželského páru. Vidina 

bohatství nastartuje rozpory 
nejen v rodině samotné, ale 

do problému vtahuje i ostatní 
aktéry. Geometrickou řadou 
narůstá řetězec lží, úskoků, 

výmluv a vydírání. Napětí se 
stupňuje a s ním graduje  

i humor.
Režie: Jana Kališová

Hrají: Ondřej Vetchý, Vanda 
Hybnerová, Pavel Kikinčuk/
Saša Rašilov/, Nela Boudová, 
Michal Novotný, Jiří Štrébl, 

Richard Trsťan, Zdeněk 
Košata

Vstupné: 320,- 270,-  
220,- 150,-

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
GALERIE POD VĚŽÍ

Středa 3. září od 16:00 hodin
slavnostní vernisáž

BÍLINA VČERA, DNES  
A ZÍTRA

Historie, současnost  
a budoucnost Bíliny na 

fotografiích a exponátech.

Otevírací doba výstavy:
Pondělí–pátek  

od 13:00 do 17:00 hodin
Výstava bude otevřena 

do 30. září 2014
Vstupné: 20,-

Letní kino Kyselka - 3D digitální kino
Kapacita 3D brýlí na 1 projekci je max. 200 ks.

Vstupenky do letního kina v prodeji na místě, rezervace vstupenek na tel.: 775 601 266
Čt – So vždy od 18:00 hodin.

Letní kino Kyselka, Reussova ulice, 418 01 Bílina

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Pátek 29. srpen od 22:00 hodin
V OKU TORNÁDA – 2D
USA/Thriller/. České titulky.
Během jediného dne je město 
Silverton zpustošeno nebývalým 
náporem tornád. Celé město je 
vydáno na milost a nemilost ne-
vypočitatelným smrtonosným 
větrným smrštím a podle před-
povědí má to nejhorší ještě přijít. 
Hrají: Richard Armitage, Sarah 
Wayne Callies, Jeremy Sumpter, 
Matt Walsh
Vstupné: 130,- Kč/105 minut/

Sobota 30. srpen od 22:00 hodin
VŠIVÁCI – 2D 
ČR/Drama/Komedie/. České znění.
Všiváci jsou příběhem rodiny Ro-
hanů. Mikuláš, špičkový neurochi-
rurg, se utápí v bludném kruhu mi-
lostných, avantýr a alkoholu. Jeho 
horkokrevný bratr Richard, veterán  
z české mise v Afghánistánu, pro-
hrává svůj boj s dluhy a z nich ply-
noucí složitou situací své rodiny. 
Hrají: Tereza Voříšková, Iva Jan-
žurová, Jiří Langmajer, Ondřej 
Vetchý

Vstupné: 110,- Kč/97 minut
 

Sobota 30. srpen od 24:00 hodin
LUCY – 2D
USA/Francie/Thriller/Akční/Sci-
-fi/. České titulky.
V Brutální Nikitě a Pátem ele-
mentu vytvořil režisér a scenárista 
Luc Besson jedny z nejslavnějších 
akčních hrdinek filmové historie. 
Hrají: Scarlett Johansson, Morgan 
Freeman, Min-sik Choi, Amr Wa-
ked
Vstupné: 110,- Kč/ 112 minut

Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednou nejpozději 30 minut před začátkem projekce.

Čtvrtek 4. září od 16:00 hodin
TŘI BRATŘI – 2D
ČR/Dánsko/Pohádka/. České znění.
Tři bratři se vydají do světa. Při 
svém putování jako kouzlem 
vztupují do slavných pohádek, ve 
kterých je čeká mnoho nástrah, 
nečekaných příhod a možná také 
láska.
Hrají: Tomáš Klus, Vojta Dyk, 
Bolek Polívka, Zdeněk Svěrák
Vstupné: 120,- Kč/90 minut/MP

Čtvrtek 4. září od 17:30 hodin
EXPENDABLES 3 – 2D
USA/Akční/Thriller/. České titulky.
Příběh sleduje skupinu žoldáků 
známých jako „The Expenda-
bles“, která se dostane do kon-
fliktu s nemilosrdným obchod-
níkem se zbraněmi Conradem 
Stonebanksem (Mel Gibson), 
spoluzakladatelem „Expenda-
bles „, který byl zároveň určen  
k zničení týmu.
Hrají: Sylvester Stallone, Arnold 
Schwarzenegger, Jason Statham, 
Dolph Lundgren…
Vstupné: 110,- Kč/112 minut//P-15/

Pátek 5. září od 17:30 hodin
ŽELVY NINJA – 3D
USA/Akční/Fantasy/Dobrodruž-
ný/Komedie/. České titulky. 
Město New York zoufale potře-
buje hrdiny. Ovládá ho strach  
a všehoschopný Trhač (William 
Fichtner), jehož pozice vládce 
podsvětí je zcela neotřesitelná, 
dokud se v městské kanalizace 
vinou nepodařeného genetické-
ho experimentu neobjeví čtyři 
obojživelníci s mimořádnými 

schopnostmi. Tam, kde jsou 
Michelangelo, Donatello, Leo-
nardo a Raphael, nesmí pocho-
pitelně chybět ani zvědavá re-
portérka April, kterou si zahrála 
Megan Fox.
Hrají: Megan Fox, Jesse McCart-
ney, Whoopi Goldberg, Jason 
Marsden…
Vstupné: 140,- Kč/110 minut//
MP/

Pátek 5. září od 20:00 hodin
DÍRA U HANUŠOVIC – 2D
ČR/Komedie/Drama/. České znění.
Učitelka němčiny Maruna (Ta-
tiana Vilhelmová), toho času 
hospodská, se snad nikdy ne-
vdá. Na malé vesnici je o vhod-
né muže nouze: nerozhodný sta-
rosta (Ivan Trojan) tráví hodně 
času na posedu a čeká na svého 
jelena, dětsky naivní Olin (Ja-
roslav Plesl) je okolím považo-
ván za neškodného vesnického 
blázna a klempíř Kódl (Lukáš 
Latiňák) se s chutí otočí za kaž-
dou sukní. Maruně na klidu ne-
přidá ani její panovačná matka 
(Johanna Tesařová), o kterou 
spolu se sestrou Jarunou (Lenka 
Krobotová) pečují. Když navíc 
Jaruna využívá první příležitos-
ti a odjíždí po boku postaršího 
Němce Hanse do Mnichova, 
zůstává Maruna v „Díře“ s mat-
kou i nápadníky sama. Jednoho 
dne však u Hanušovic dojde  
k nečekané události.
Hrají: Tatiana Vilhelmová, Len-
ka Krobotová, Johanna Tesařová, 
Ivan Trojan…
Vstupné: 100,- Kč/102 minut/P-12/

Pátek 5. září od 22:00 hodin
SIN CITY: ŽENA, PRO KTEROU 
BYCH VRAŽDIL – 3D
USA/Akční/Thriller/Krimi/. Čes-
ké titulky.
Pokračování kultovního snímku 
Sin City podle komiksové předlo-
hy Franka Millera.
Hrají: Mickey Rourke, Rosario 
Dawson, Eva Green, Jessica Alba, 
Jamie Chung…
Vstupné: 130,- Kč/120 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/

Neděle 7. září od 15:00 hodin
LETADLA 2: HASIČI A 
ZÁCHRANÁŘI – 3D
USA/Animovaný/Rodinný/Dob-
rodružný/. Český dabing.
Když se světově proslulý le-
tecký závodník Prášek dozví, 
že má poškozený motor a už 
možná nikdy nebude moci zá-
vodit, je nucen zařadit jiný rych-
lostní stupeň a vrhá se do světa 
vzdušného boje s požáry. Prášek 
spojí své síly se záchranářským  
a hasičským veteránem, vrtulní-
kem Strážcem Břitvou, a s jeho 
odvážným týmem, jehož členy 
jsou mimo jiné odvážná hasička 
Kapka, nákladní vrtulník Větr-
ník, bývalý vojenský dopravní 
letoun Cabbie či veselá parta 
neohrožených terénních vozítek, 
která si říkají Kouřoví skokani. 
Společně se tento nebojácný tým 
pouští do boje s rozsáhlým les-
ním požárem a Prášek zjišťuje, 
co je třeba k tomu, aby se z vás 
stal skutečný hrdina.
Vstupné: 130,- Kč/84 minut/zvuk 
DD 5.1/MP/
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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)

Rada města na své 18. schůzi konané 13. srpna mimo jiné:
Schválila:

■  Normativní ukazatele ostatních 
neinvestičních výdajů na žáka/
dítě, podle kterých bude zpra-
cován rozpočet v mateřských  
a základních školách zřizova-
ných městem na rok 2015 ve výši  
2 671 Kč/dítě v MŠ a ve výši  
1 970 Kč/žák v ZŠ.

■  Ukončení smlouvy o výpůjčce 
uzavřené mezi městem Bílina 
jako půjčitelem a společností 
Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříko-
va 635/24, 120 00 Praha 2, jako 
vypůjčitelem prostor pavilonu 
č. 5 na adrese Teplická 555, Bí-
lina, dohodou k 30. 9. 2014.

■  Ukončení smlouvy o nájmu 
prostor sloužících podnikání 
uzavřené mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a společ-
ností Člověk v tísni, o. p. s., 
Šafaříkova 635/24, 120 00 Pra-
ha 2, jako nájemcem na adrese 
Břežánská 49, Bílina dohodou  
k 30. 9. 2014.

■  Výzvu, krycí list nabídky, čest-
né prohlášení a návrh smlouvy  

o dílo na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na služby:
●  „Odborný garant pro tvorbu 

vzdělávací strategie“.
●  „Odborný garant pro nasta-

vení způsobů práce s třídním 
kolektivem“.

●  „Evaluace“.
●  „Vzdělávání pro pedagogy“.
●  „Supervize“.
●  „Koučink“.

Rozhodla:
■  O pořadí nejvhodnější nabídky 

veřejné zakázky „Rekonstrukce 
technologie chlazení na zimním 
stadionu v Bílině“ vyhlášenou 
dle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách takto: 
1.pořadí fa KAVER – CHLA-
ZENÍ, s. r. o., K Lávce 9, Praha 
6, Přední Kopanina

■  Vypsat výběrové řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 – Pra-
vidla pro přípravu a zadávání 
veřejných zakázek malého roz-
sahu městem Bílina na akci:

●  „Oprava výtahu v městském 
bytovém domě Tyršova 320, 
Bílina; včetně zpracování pro-
jektové dokumentace“.

●  „Výměna podlahy pouze vel-
ké tělocvičny v ZŠ Aléská 270 
Bílina“.

●  „Odvětrání pouze velké tělo-
cvičny v ZŠ Aléská 270 Bíli-
na“.

■  Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na „Požární zařízení 
EPS a MR pavilonu A v Hor-
nické nemocnici s poliklinikou,  
s. r. o.“ firmě Hlaváček – elek-
tro, Chabařovice dle směrnice  
č. 04/2007 na základě poptáv-
kového řízení. 

Vzala na vědomí:
■  Informaci vedoucí finančního 

odboru o hospodaření KC Kas-
káda za II. čtvrtletí.

■  „Metodické doporučení města 
Bíliny k řešení a prevenci zá-
školáctví na základních ško-
lách“ a doporučuje základním 
školám na území města Bíliny 

uplatňování tohoto metodické-
ho doporučení na příslušném 
školním zařízení.

■  Informaci jednatele společnosti 
Rekreační a sportovní zaříze-
ní Bílina, s. r. o., o havarijním 
stavu kanalizace na koupališti 
na Kyselce a souhlasí s navrže-
ným postupem řešení havarijní 
situace kanalizace. Rada města 
zároveň ukládá jednateli spo-
lečnosti RaSZ zařízení Bílina, 
s. r. o., a vedoucímu odboru 
nemovitostí a investic, aby 
bezodkladně zajistili nápravu 
možného závadného stavu od-
padního hospodářství a kanali-
zace. 

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ 

Veřejné bruslení začíná na ZS v Bílině

15. ročník memoriál Jiřího Jerie
Klub lodních modelářů Bílina pořádá veřejnou soutěž

Datum konání: 6. 9. 2013, Zahá-
jení: v 9:00 h, tréninky od 8:30 
hodin, Místo konání: rybníky  
v Bezovce, Kategorie: EX – 
500 děti do 6 let,EX – 500 žáci, 
EX – 500 senioři, F 4A – žáci,  
F 4A – senioři + junioři, Sou-
těžní pravidla: Národní pravidla 
Navigy. Ředitel soutěže: Josef 
Pašek, hlavní pořadatel: Vladi-

Veřejné bruslení na ZS v Bílině 
bude zahájeno v pondělí 1. září 
2014. V ten den se bude bruslit 
od 13:15 hodin do 14:45 hodin. 
V úterý 2. září je na programu 
veřejné bruslení od 17:30 ho-
din do 18:30 hodin. Ve středu 
3. září je připraveno veřejné 

bruslení od 13:30 hodin do  
15:00 hodin. V sobotu 6. září 
se pak na zimní stadion můžete 
vypravit od od 18:15 hodin do 
19:15 hodin. Tradičně nechybí 
ani veřejné bruslení s hokejkou. 
To proběhne ve středu a v pátek 
od 8:00 hodin do 10:00 hodin.

mír Procházka, hlavní rozhodčí: 
Petr Nekarda, Doprava vlastní 
nebo vysílající organizace. Pro-
testy nepřijímáme, jezdíme pro 
radost. Startovné za každý model 
40 Kč, další model zdarma. Pře-
jeme hodně sportovních úspěchů 
a hezké počasí bez deště

V. Procházka, P. Nekarda
Foto: V.Weber
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Cenné body z Proboštova

Příprava na sezonu HC Draků

Proboštov – Bílina 2:4 (0:2)
Branky: egrt, Baran – Kotěšovský, vlasák, tůma, mergl(p)
Sestava Bíliny: vondráček – Říha, pavlíček (78.Bečvařík), Karel, mergl 
– podaný (94.Žemba), vlasák, augusta, Levý (63.schuchardt)-tůma, 
Kotěšovský (65.Katrenič)

Přípravné zápasy na novou sezónu jsou v plném proudu  
a hokejisté HC Draci Bílina zajížděli k utkání na led 
HC Řisuty. Bílinští zde sehráli dobré utkání, vstřelili tři 
branky, ale nakonec odešli poraženi 6:3.

Statistika z utkání – úterý  
19. srpna 2014

HC Řisuty – HC Bílina 6:3 
(1:2, 2:1, 3:0)
Branky a nahrávky: 15. Vyšín 
(Kos, Landa), 24. Landa (Kos), 
37. Landa (Kos, Slánský), 45. 
Kos , 57. Vodička (Chvojka), 
57.Landa – 11. Salač (Kýhos), 
13. Šindelář (Salač) , 39. Ký-
hos (Kunrt, Přeručil)

Vyloučení: 4:8
Počet diváků: 70

Sestava HC Řisuty:
Štěpánek (31. min. Černý) – 

Slánský, Kašák „A“, Sedláček, 
Bílek, Babický, Tomáš, Do-
stál, Raclavský – Landa, Kos 
„A“, Vyšín, Záleský, Šroubek, 
Krpata, Vlček, Šubrt, Kraus 
„C“, Vodička, Chvojka, Brém
Trenér: Jan Neliba

Sestava HC Bílina:
Horák (30. min. Kutnár) –  
Havlůj, Brettschneider, Po-
lák, Kunrt, Bittner – Preru-
čil Salač, Kýhos, Smolík, 
Šrámek, Hrubant, Jirkovský, 
Sikl, Böhm, Šindelář, Plevák, 
Novák
Trenér: Vladimír Machulda

Karel Schön

Mladý bílinský tým výborně 
vstoupil do sezóny 2014/15  
v krajském přeboru Ústec-
kého kraje. Na zkušený tým 
z Proboštova zvolil trenér 
Kovačka účinnou taktiku, ve 
které spoléhal hlavně na prů-
niky „rychlíků“ v útoku za 
proboštovskou obranu.Oba 
bílinští útočníci Kotěšovský  
a Tůma se zhostili tohoto úkolu 
na výbornou. Už ve 12. minutě 
výborný nákop brankáře Von-
dráčka našel na levém křídle 
rozběhnutého Kotěšovského, 
který pronikl do vápna a trefil 
přesně ke vzdálenější tyči.

V další fázi probíhal zápas bez vět-
ších šancí a bez fotbalové krásy. 
Obatýmy bojovaly urputně ve stře-
du pole. Zápas nabral typickou po-
dobu začátku sezóny. Těsně před 
poločasem Bílině vyšla nacvičená 
standardka - po centru Tůmy přes-
ně trefil hlavou Vlasák. Na gólu do 
šatny má zásluhu i výborný průnik 
Říhy, který byl zastaven faulem 
proboštovské obrany. Hned po 
zahájení druhého poločasu domá-
cí zápas zdramatizovali. Po ne-
důslednostech a nedůrazu obrany 
se snadno prosadil technik Denis 
Egrt, bývalý hráč Bíliny. Strach bí-
linských o výsledek netrval dlou-
ho. Od Denise Podaného dostal za 
obranu skvělý pas Tůma, a ačkoli 
měl míč na dlouhou nohu, trefil 

se přesně „bodlem“. Ještě jednou 
se bojovný Proboštov prosadil. Po 
chybách ve středu hřiště putoval 
míč k proboštovskému – Bara-
novi 2:3. Závěr zápasu byl velmi 
nervózní, rozhodčí udělil několik 
žlutých karet, vyloučil i proboš-
tovského obránce. Bílina se však 
stále snažila hrát fotbal. V 86. 
minutě dravě pronikl před branku 
domácích střídající Katrenič - jasný 
faul – penalta. Tu bezpečně promě-
nil kapitán Bíliny Mergl. 
„Utkání v Proboštově s sebou 
přineslo všechny znaky derby. 

Výbornou diváckou kulisu, na-
sazení hráčů, hodně branek, ostré 
střety. My jsme samozřejmě spo-
kojeni, že si odvážíme tři body. 
Moc mne navíc potěšil pohled na 
náš tým v závěru, kdy na hřišti 
v dresu áčka nastoupili tři hráči 
ročníku narození 95, kteří u nás 

začínali (Podaný, Říha, Katrenič, 
na lavičce ještě brankář Kovač-
ka). Je to výsledek dlouhodobé 
práce všech kolegů v klubu, za 
kterou bych jim alespoň touto 
formou chtěl poděkovat“, řekl po 
utkání prezident FK Bílina Petr 
Procházka.

Prokličkovat s míčem kolem hráčů soupeře není vůbec jednoduché. Bílina v Proboštově využila svých 
rychlých útočníků a přivezla si cenné tři body za vítězství.

Starosta nohejbalistů už podesáté
Nohejbalový klub Autodopravy Dolů Bílina pořádá v sobotu  
6. září již desátý ročník turnaje „Pohár starosty města“ mužů  
v nohejbalu. Turnaj, mezi nohejbalisty kraje velice oblíbený, na-
zývají nohejbalisti STAROSTA.

Turnaj je dlouhodobě pečlivě 
připravován a bude jistě tradič-
ně perfektně řízen pány Karlem 
Bažantem a Jirkou Slukou z po-
řádajícího nohejbalového klubu. 
Protože bažant obecný ani slu-
ka lesní nejsou zpěvnými ptá-

ky, bude po celou dobu turnaje 
na terase Tyršáku hrát a zpívat 
sympatická country skupina 
STŘEPY SVĚTEC. Pro všechny 
účastníky bude připraveno dob-
ré občerstvení. Turnaj začíná v 9 
hodin. ji
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Tenisový příměstský kemp

Tenisová školička / pro děti od 5 do 10 let

Tenisový klub lTk Bílina
Mladší žáci z tenisového klubu LTK Bílina se i v tomto roce 
opět aktivně účastní turnajů a reprezentují tak město Bílina 
ve své kategorii. V soutěži družstev již získali pěkné třetí místo  
a dále pokračují na turnajích jednotlivců, které jsou pořádány 
kluby v okolí. 

Například nadějná tenistka Mi-
chaela Černíková má za sebou 
několik úspěšných turnajů. Něko-
lik výher má za sebou i Karolína 
Procházková a Barbora Fečková, 
z kluků Martin Fiala a Jan Kou-
delka. Obě tyto dvojice jinak ob-
sazují i čtyřhry na jednotlivých 
turnajích. Za klub LTK Bílina 
hraje celkově více mladých hráčů, 

kteří získávají body v celostátním 
žebříčku. V příštím roce plánuje-
me turnaje i v našem městě, a to 
jak mini-tenis, tak i baby-tenis  
a samozřejmě i v kategorii mlad-
ších žáků. Vše toto je výsledkem 
práce trenérů, a to Lucie Lugsové 
(hlavní trenér) a Evy Dobrovičo-
vé (kondiční trenér), podporova-
ných rodiči hráčů a hráček, kteří 
se aktivně zapojili do klubových 
aktivit. Tenis v Bílině se tak do-
čkal opět oživení. Klub LTK Bí-
lina nezapomíná ani na dospělé 
včetně rodičů, kteří si mohou po-
měřit síly na vlastních klubových 
turnajích. Tento turnaj je veden 
pod názvem LUGSUS CUP, kde 
mezi sebou soupeří především 
rodinné dvojice a mimo ocenění 
památkovými poháry je pak finál-
ní odměnou pro všechny výborné 
grilované.  www.ltkbilina.cz

Nejen sport, ale i zábava s kamarády a dospěláky, o tom byl 
tenisový příměstský kemp.

Poháry vždy potěší a jsou 
dlouholetou vzpomínkou na 
sportovní úspěchy.

Jak je vidět, mezi hráči jsou 
i opravdu malé děti. Pro ty 
nejmenší začínající je určena 
školička.

V tomto roce jsme uspořádali již 3 příměstské tenisové kem-
py (30. 6. / 14. 7. / 18.8.) nejen pro hráče LTK Bílina, ale i pro 
hráče jiných týmů či začínající hráče a hráčky. Uspořádání 
příměstských kempů je další akce nového výkonného výboru 
klubu dle stanovených cílů na tento rok. 

Příměstský kemp je denní aktiva 
od 9:00 hod. do 16:00 hod. po 
celý jeden týden. Aktivní hrá-
či si zde zdokonalují techniku  
a nováčci si zkoušejí hru.  
2 x denně probíhá tenisový tré-
nink, který je doplněn o kondiční 
trénink. V polovině týdne se pak 
do programu zařazuje i návště-
va plavecké haly či koupaliště 
Kyselka jako součást relaxace či 
minigolf. Poslední den kempu je 
ve znamení atleticko-tenisového 
pětiboje anebo i přímé soutěže 
rodičů proti dětem. Kemp tedy 
nezapomíná ani na rodiče, kte-
ří si mohou vyzkoušet přímou 

soutěž či plnou tréninkovou 
jednotku za pomoci nahrávají-
cího stroje NADAL. Program 
v tomto směru připravují trenéři 
L. Lugsová a E. Dobrovičová 
včetně uzavření, což znamená 
rozdělení cen za dosažené vý-
kony a závěrečné opékání buřtů  
v areálu LTK Bílina. Pro dospě-
lé je jinak možno si objednat  
i samostatné tréninkové progra-
my od začátečníků až po případ-
né výkonnostní sportovce, kde 
program, postup, tréninkové 
dávky a ostatní záležitosti i zde 
připraví výše uvedená dvojice 
trenérů LTK Bílina.

V měsíci září (10. 9. a 17. 9., 
vždy od 17:00 hod.) se koná na 
tenisových kurtech LTK Bílina 
zápis do tenisové školičky. Se-
bou pro zájemce ale i zvědavce 
je zapotřebí sportovního oble-
čení a sportovní obuvi. Tenisová 
školička je další akcí, prezentu-
jící snahu nového výkonného 
výboru klubu o oživení tenisu 
v našem městě a budování po-
třebné základny hráčů dle na-
stavených cílů v tomto roce. 

Stručně k programu tenisové ško-
ličky: děti se zábavnou formou 
seznámí se základními tenisovými 
dovednostmi, zlepší svou celko-
vou pohybovou koordinaci a kon-
dici. Rozdělení je do výkonnost-
ních skupin trenérem, kde se pak 
společně dle tréninkového plánu 
postupně zdokonalují. V začáteč-
nících je již dnes připraveno de-
set dětí, kde nejmladším je pět let  
a rádi uvítáme v klubu další nové 
členy se zájmem o tenis. Vedle no-
vých sportovních zážitků získají 

děti i nové kamarády a případně 
budoucí spoluhráče či spoluhráčky 
v týmu. Veškeré aktivity tenisové 
školičky jsou pod vedením trenérů 
(L. Lugsová/ E. Dorovičová) s bo-
hatými zkušenostmi. 
Detailní informace ke školičce 
sdělí hlavní trenér Lucie Lugsová 
tel.:774 811 413.
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