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● Překážky provozování živnosti ● Dopis MUDr. Jelínkové spoluobčanům ● Bílinští senioři se vypravili do Drážďan ● 
● Mistrovství Maxipsa Fíka ve skocích na ZŠ praktická ● Putovní pohár si vystříleli domácí střelci ● Bílinskou volejbalovou ligu vyhráli Kaliči ● 

Malování na obličej je jednou z oblíbených činností na akcích 
Domu dětí a mládeže. 

Plaveckou halu děti navštěvují velmi rády, zvlášť když je pro ně 
připraven program plný zábavy a hraní.

Děti musejí mít smysluplnou zábavu, v Bílině je možností dost

Den otevřených dveří v Hornické nemocnici s poliklinikou

Začala škola, dětem školní povinnosti, ale také zábava. V dnešní 
době školy nabízejí mnoho různých sportovních, výtvarných a ji-
ných zájmových aktivit, kterými mohou děti po vyučování trávit 
svůj volný čas. Pokud dítko nechce po vyučování již dále setrvá-
vat ve školní budově, mají rodiče bílinských dětí mnoho dalších 
možností, kam své dítě přihlásit na volnočasovou aktivitu. 

Opravdu velký výběr různých 
kroužků nabízí Dům dětí a mlá-
deže v Bílině. Výhodou je, že si 
vybere prakticky každý. Spor-
tovně nadané dítě si může vy-
bírat mezi několika sporty, na 
své si přijdou dívky i chlapci. 
Florbal, balet, kendó, trampolín-
ky a další více či méně tradiční 
pohybové aktivity čekají na děti 
různých věkových kategorií,  
i od těch nejmenších. 
V nabídce „domečku“ nejde-
te také mnoho výtvarně či jinak 
tvořivě zaměřených kroužků. 
Keramika, malování, fotografo-
vání jsou jen výběrem ze široké 

nabídky tvůrčích aktivit, které  
v domečku každoročně obměňují 
a přizpůsobují novým trendům. 
Veškeré informace, kompletní na-
bídku kroužků a kontakty najde-
te na webových stránkách Domu 
dětí a mládeže Bílina.

Sportem ku zdraví
Bílina se může pochlubit velkým 
množstvím sportovišť, která využí-
vají různé sportovní kluby i pro prá-
ci s mládeží. Sportovat je důležité 
již od mládí, proto pokud je dítko 
neposedné a plné energie, možná 
by stálo za to využít jeho „živost“ 
právě při některém ze sportů, které 

jsou v Bílině dostupné. Dětem se 
velmi intenzivně věnuje napří-
klad Atletický klub Bílina. Atle-
tická průprava je základem pro 
veškeré další sporty. Dětem se 
věnují také FK Bílina, HC Draci, 
karatisté, oddíl kendó, LTK Bíli-
na a další. 
Výčet sportovních klubů včetně 
kontaktů naleznete na webových 
stránkách města Bílina, pokud 
v horním menu rozkliknete ze-
leně podbarvený odkaz Kultura 
a sport a v levé nabídce zvolíte 
Sportovní organizace.

Kniha místo počítače
I když dnešní době vládnou 
počítače, hry, filmy, prožitek  
z dobré knihy nic nenahradí. Bí-
linská městská knihovna nabízí 
široké spektrum knih pro děti  
i dospělé. Knihovna navíc rozší-
řila svou výpůjční dobu tak, aby 
vyhověla více čtenářům.
Pokud tedy pořád nevíte, co se 
svým školákem ve volném čase, 
neotálejte, volná místa s postu-
pem času ubývají a může se stát, 
že oblíbené aktivity již budou 
mít plnou kapacitu. 

Bílinská nemocnice prochází v posledních měsících rozsáhlou modernizací a vy se můžete přijít podívat, co vše se v ní změnilo. 

Hornická nemocnice s poli-
klinikou připravila na středu 
8. 10. 2014 od 14 – 17 hodin  

Den otevřených dveří. Návštěv-
níci se mohou projít nově zre-
konstruovanými prostorami, na-

hlédnout do ordinací a dalších 
pracovišť a využít možnosti ne-
chat si například změřit tlak, pro-

vést spirometrii či si jen pro-
hlédnou přístrojové vybavení  
a zmodernizovaná pracoviště.

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

Kozel zahradníkem
V pátečním zpravodajství jsme in-
formovali o případu řidiče kamio-
nu, který okrádal svého zaměstna-
vatele o naftu (viz. Okrádal svého 
„chlebodárce“). Případ, kdy pohon-
né hmoty odcizil nepoctivý zaměst-
nanec, prověřovali i bílinští policis-
té. Sdělení podezření ze spáchání 
přečinu krádeže předali 57letému 
muži, který pracoval u bezpeč-
nostní agentury, která měla zajistit, 
aby zloději nerozkrádali součástky  
a pohonné hmoty z techniky, kterou 
byly v půlce srpna prováděny vý-
kopové práce poblíž Hrobčic.
Namísto hlídání ale pracovník 
agentury sám kradl, z jednoho stro-
je si do kanystru přečerpal 35 litrů 
nafty, přistihla ho ale policejní hlíd-
ka. Škoda sice byla vyčíslena jen 
na necelých 1300 korun, vzhledem 
k tomu, že muž již byl za majetko-
vou trestnou činnost v minulosti 
odsouzen, bylo jeho jednání kvali-
fikováno jak trestný čin. Pokud jej 
soudce uzná vinným, hrozí mu až 
tříletý trest odnětí svobody.

 Z lupu se dlouho netěšil
Sdělení podezření z přečinu krá-
deže předali policisté 25letému 
muži, který o víkendu kradl v Bí-
lině. Vnikl na zahradu rodinného 
domu, kde následně odcizil úhlo-
vou brusku, dvě vrtačky a mědě-
nou trubku. Poškozený vyčíslil 
celkovou škodu na více jak 4 tisíce 
korun, v minulosti trestně stíhané-
mu muži hrozí až tříleté vězení.

Vykradená restaurace
Výčepní zařízení včetně kompre-
soru a dalšího příslušenství a al-
koholické i nealko nápoje odcizil 
neznámý zloděj v Bílině. Po násil-
ném překonání okna vnikl zloděj 
do restaurace, ze které si odnesl 
věci v hodnotě pět tisíc korun, dal-
ší tři tisíce bude stát oprava poško-
zených věcí a zařízení. Policisté ve 
věci zahájili úkony trestního řízení 
pro přečin krádeže a po pachateli  
i odcizených věcech pátrají.

Zákazy nerespektuje
Z přečinu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání je podezře-
lý 36letý muž, který zcela ignoruje 
platnou legislativu. I když má vy-
sloveny hned dva tresty spočívající 
v zákazu řízení motorových vozidel 
nejen mosteckým magistrátem, ale  
i soudcem, který mu zakázal řídit až 
do roku 2017, přesto si sedl za vo-
lant. V minulých dnech večer ho v 
Bílině zastavili policisté z oddělení 
hlídkové služby a muž skončil na 
služebně, kde si převzal podezření 
ze spáchání přečinu, za který mu 
hrozí až dvouleté vězení.

Zmizel měděný kabel
Desítky metrů měděného kabelu 
odcizil neznámý pachatel v Hos-
tomicích. Zloděj vnikl do areálu 
poškozené společnosti, kde z cív-
ky odcizil 70 metrů kabelu v hod-
notě přes 50 tisíc korun. Pokud se 
podaří zloděje dopadnout, hrozí 
mu až dva roky za mřížemi.

Dluží desítky tisíc korun
Obvinění ze spáchání přečinu 
podvodu předali policisté 20leté 

ženě, která se neoprávněně obo-
hatila o desítky tisíc korun. Bě-
hem jediného týdne si v Bílině 
třikrát požádala prostřednictvím 
prodejce elektro zboží o poskyt-
nutí spotřebitelských úvěrů, cel-
kem si nakoupila věci za 86 tisíc 
korun. Do žádosti ale uvedla ne-
pravdivé údaje týkající se jejího 
zaměstnání a výše příjmu, navíc 
ani jednu z poskytnutých půjček 
nesplácí. Kromě toho, že poško-
zené úvěrové společnosti dluží 
značnou sumu, hrozí jí až pětiletý 
trest odnětí svobody.

Zmizela lezecká výstroj
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který odcizil lezeckou 
výstroj pro výškové práce. Zloděj  
z areálu v katastru obce Chudeřice 
odcizil odloženou výstroj a strojní 
vysavač, škoda byla vyčíslena na 
více jak šest tisíc korun. Ve věci 
byly zahájeny úkony trestního ří-
zení pro přečin krádeže, za který 
trestní zákoník stanoví až dvoule-
tý trest odnětí svobody.

Informujte své děti o možném nebezpečí!
V souvislosti s tragickou událostí devítileté dívenky v Sever-
ních Čechách apeluje Policie České republiky na všechny ro-
diče, aby informovali své děti o bezpečném pohybu na ulici  
a o kontaktu s cizí osobou.

Děti jsou jednou z nejzrani-
telnějších skupin osob. Jejich 
důvěra v dospělé, nedosta-
tečné životní zkušenosti či 
schopnost vyhodnotit situaci, 
je může přimět k chování, kte-
ré je pro ně samotné riskantní 
až ohrožující. Mezi základní 
prvky výchovy k osobnímu 
bezpečí by proto měly patřit 
i informace a pravidla o tom, 
jak se chovat sám bez rodičů.
Poučte proto své děti:
● aby nikam nechodily s cizím 

člověkem, ani kdyby jim nabí-
zel odměnu, nebo je přesvěd-
čoval, že ho právě posílá máma 
nebo táta, aby je za nimi dovezl,
● aby si od cizích lidí udržova-

ly bezpečný odstup, aby na 
ně nikdo fyzicky nedosáhl,

● aby v žádném případě nenase-
daly do cizích aut a nikoho ni-
kam nedoprovázely, ani kdy-
by je žádal o ukázání cesty 
např. do zdravotního zařízení,

● aby se co nejméně pohybova-
ly venku samy, aby se držely 
s ostatními dětmi ve skupině 
a chodily společně do školy  
i ze školy,

● aby se v případě podezření či 
obavy z dění v okolí nebály za-
křičet o pomoc a utíkat do více 
frekventovaných míst, kde je 
více lidí a sdělit co se děje,

● aby nikoho nevpouštěly do 
domů a bytů, aby raději ne-
vstupovaly do prostor by-
tových domů, výtahů nebo  
i temných podchodů v přípa-
dě, že za nimi někdo jde,

● aby znaly číslo tísňové linky 
Policie ČR - 158 a v případě 
nebezpečí neváhaly zavolat.

Mezi další vhodná opatření 
patří doprovázení dětí do ško-
ly a ze školy rodiči, popřípadě 
dobrovolníky, kteří v městech 
a obcích často tyto služby  
v rámci domluvy rodičů vyko-
návají.
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Překážky provozování živnosti
Informační systém - registr živnostenského podnikání byl dne 18. 8. 2014 propojen s insolvenčním rejstříkem. Prostřednictvím této 
vazby jsou zasílána automaticky v elektronické podobě všechna rozhodnutí a usnesení soudu ve věcech insolvenčního řízení. Pra-
covník živnostenského úřadu tyto dokumenty zpracuje a posoudí, zda neexistuje překážka provozování živnosti podle ustanovení  
§ 8 odst. 1 a 2 živnostenského zákona.

Živnost nemůže dle živnos-
tenského zákona provozovat 
fyzická nebo právnická osoba, 
na jejíž majetek byl prohlášen 
konkurs, ode dne 
a)  prodeje závodu jedinou 

smlouvou v rámci zpeně-
žení majetkové podstaty v 
době běhu lhůty 

b)  nabytí právní moci rozhod-
nutí, kterým soud ukončil 
provozování závodu nebo 

ode dne určeného v tomto roz-
hodnutí jako den ukončení pro-
vozování závodu. 

Živnost nemůže provozovat fyzická 
nebo právnická osoba, a to po dobu 
3 let od právní moci rozhodnutí  
o zamítnutí insolvenčního návrhu pro-
to, že majetek dlužníka nepostačuje  
k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení. Živnost dále nemůže provo-
zovat fyzická nebo právnická osoba,  
a to po dobu 3 let od právní moci 

rozhodnutí o zrušení konkursu pro-
to, že majetek dlužníka je zcela ne-
postačující pro uspokojení věřitelů.
Jestliže soud v insolvenčním řízení 
nařídil předběžné opatření, jímž fy-
zickou nebo právnickou osobu, jejíž 
úpadek nebo hrozící úpadek se v 
tomto řízení řeší, omezil v nakládání 
s majetkovou podstatou, může ta-
ková osoba učinit úkony související 
se vznikem, změnou nebo zrušením 
živnostenského oprávnění jen s pí-

semným souhlasem předběžné-
ho insolvenčního správce. 
V průběhu insolvenčního říze-
ní může fyzická nebo právnic-
ká osoba, na jejíž majetek byl 
prohlášen konkurs, činit úkony 
související se vznikem, změnou 
nebo zrušením živnostenského 
oprávnění jen s písemným sou-
hlasem insolvenčního správce. 

Lenka Haišová, 
ObŽÚ Bílina

Informační centrum řeší turisty i kopírování
Informační centrum sídlí v prostorách pod věží bílinské rad-
nice již jedenáct let a mnozí z nás si již ani nedokážeme před-
stavit, že by zde nebylo. Infocentrum plní funkci klasického 
centra, kde získá informaci jak turista, tak i místní člověk.

Bílina nabízí relativně dost 
atraktivních míst v centru nebo 
okolí a tak není divu, že pokud 
si někdo přijde pro informace, 
často ho zajímá bílinský zámek, 
Bořeň nebo Kyselka. I když se 
zámek tyčí nad městem a je ne-
spornou dominantou Bíliny, pa-
tří soukromému majiteli, který 
jej využívá pro setkávání s ob-
chodními partnery a přáteli. Ve-
řejnosti je zámek až na několik 
občasných výjimek nepřístupný. 
Znělcový masiv Bořeň je však 
stejně jako park na Kyselce 
přístupný a stává se tak častým 
cílem turistů. Těch přišly v let-
ních měsících stovky. Našinci 
si většinou dokážou poradit, 
kupují turistické známky, různé 

upomínkové předměty a velký 
úspěch sklízejí i nová turistická 
razítka. Mezi cizinci převažují 
Němci, kteří často Bílinou pro-
jíždějí. Občas se objeví cizinec 
mluvící anglicky, ale těch zdale-
ka tolik není. Jak již bylo zmí-
něno, turisty zajímají především 
na první pohled viditelné do-
minanty. Pracovnice infocentra 
jsou však zvyklé řešit prakticky 
vše, od veřejných toalet, přes 
jídlo až k ubytování. Tak to má 
být. Pro zvýšení informovanosti 
návštěvníků nabízí „íčko“ také 
mnoho dalších informačních 
materiálů z okolí, včetně tipů na 
výletů, zajímavostí, dobrých rad 
nebo užitečných informací. 
Informační centrum poskytuje 
také kopírovací služby, skenování 
apod. Toho využívají především 
lidé bez možnosti tisku doma, 
často studenti, starší generace, vi-
etnamští obchodníci atd.
Informační centrum Bílina je ofi-
ciálním prodejním místem sítě 
TicketStream a TicketPortal.
V Infocentru Bílina mimo jiné:
●  Seženete Bílinský zpravodaj, 

noviny 5plus2 
●  Můžete koupit Bílinskou kysel-

ku i Zaječickou hořkou vodu
●  Můžete kopírovat, skenovat, 

tisknout 
●  Můžete si zakoupit vstupenku na 

koncert nebo kulturní akci v Če-
chách i zahraničí, pokud se vstu-
penky prodávají v síti Ticket

●  Můžete koupit upomínkové 
předměty s motivy Bíliny (trič-
ka, hrníčky a další)

Sedí zde dvě milé a usměvavé 
dámy, které vždy ochotně poradí, 
vysvětlí a pomohou

Čaj o páté o módě
Městská knihovna v Bílině srdečně zve veřejnost na další 
setkání v cyklu „Čaj o páté“, které se uskuteční v budově 
knihovny ve středu 8. října 2014 od 17:00 hodin. 

Téma „MÓDA A JEJÍ ZÁ-
KONITOSTI“ s lektorkou 
Leonou Hrnkovou nás zave-
de do světa správné image, 
barev a jejich působení, do 
světa správných střihů dle 
typů postav, business módy, 
doplňků, líčení a pozitivního 
i negativního vnímání módy  

a dopadu módy na duši člověka. 
Úvod odpoledne zahájí krát-
kým vystoupením žáci ZUŠ 
G. Waltera v Bílině ze třídy  
uč. A. Šmejkala.
Vstupné je 20,- Kč. 
Další informace o akcích 
knihovny: 
www.knihovnabilina.cz 
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Milí spoluobčané,

„Mobilní šatník“ Moštárna v Bílině  
pod Bořněm v provozu

září – říjen
Pondělí ........................ od 8:00 hod ....................do 13:00 hod.
Středa ......................... od 13:00 hod ....................do 18:00 hod.
Sobota ......................... od 8:00 hod ....................do 13:00 hod.
Úhrada za vylisování 1 kg jab-
lek činí 3,50 Kč, nad 100 kg 
3,00 Kč
K lisování přijímáme jablka 

umytá. Mošt se stáčí pouze do 
přinesených nádob. Nutno s se-
bou vzít igelitové pytle na od-
voz odpadu po lisování.

Vzpomínka Vzpomínka
27. 9. 2014 tomu bude jeden rok, 

co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, děda, praděda a kamarád 

pan Josef Hyrman-Koprčka
Schází nám tvá láska, chybí nám tvůj vtip,

jsi tu stále s námi, snad je ti už líp...

S láskou vzpomínají manželka Magda, 
dcery Jarmila, Lída a Blanka s rodinami

Roky plynou jak řeky proud,  
jen velká bolest se nedá zapomenout.

Dne 30. září tomu bylo dlouhých 9 let plných bolesti, 
co nás opustil můj milovaný manžel, tatínek, dědeček 

a kamarád
pan Lubomír Čenták

S láskou stále vzpomínají manželka,  
syn Petr s manželkou a ostatní příbuzní.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Zhruba před rokem a čtvrt jsem kývla na žádost,abych nastoupila na uvolněné místo do rady města. Nikdo jiný z mých kolegů zastupitelů 
se tehdy nechtěl této funkce ujmout. Věděli, že by jí museli věnovat celé hodiny času,který neměli. Nikdo z nich ale netušil,co by si tím ješ-
tě navíc mohl „vysloužit“. To se ukazuje několik posledních měsíců,kdy v rámci předvolebního boje čelíme se všemi kolegy z rady města  
a některými kolegy ze zastupitelstva opakovaným útokům a pomluvám, označovaným jejich autory za „normální kritiku politické opozice“.

Nemyslím si,-
že zhusta ano-
nymní „zbě-
silé hlášky“ 
na internetu  
a ve „falešných 
„ n o v i n á c h “ 

(které si autoři sami tisknou a distri-
buují do schránek) o tom, jak jsme 
údajně nejméně polovinu do města 
investovaných peněz rozkradli nebo 
jak jsme se všichni na svá místa do-
stali protekcí a ničením jiných lidí  
a výzvy k našemu odvolání, protože 
jsme prý „pachateli zvlášť závaž-
ných trestných činů“ a zdrogovaní 
psychotici machinující s léčivy, kte-
ří zničili naše město a že jsme „špí-
na, od které je město třeba očistit“, 
jsou „normální kritika“. Od svých 
starších kolegů naopak vím, že ta-
kové praktiky během svého dlouhé-
ho působení v politice ještě nezažili. 

Jakékoliv naše snahy o vysvětlení 
záměrně zkreslených informací 
a jejich uvedení na pravou míru 
přitom jejich autoři ignorují nebo 
rovnou překroutí, zironizují a pak 
opakovaně použijí v různých médi-
ích proti nám. V určitých případech  
i přesto, že se za ně předtím osobně 
omluvili (nebudu nikoho konkrét-
ního jmenovat, dotyčný ví..). Nejde 
jim totiž o pravdu,ale o naše zdis-
kreditování a zaujmutí našich míst.
Osobně mi ani v nejmenším ne-
bude vadit, pokud se mé práce na 
městě v budoucnu ujme jakýkoliv 
jiný slušný politik, kterému na Bí-
lině bude záležet a já budu mít víc 
času na své pacienty. Vím dob-
ře, že jak mezi mými kolegy, tak  
v opozici, je slušných lidí dosta-
tek. Nesnažím se tu nikoho pře-
svědčovat,aby volil zrovna mě! 
Tvrdím ale, že jsme jako rada  

a zastupitelstvo v uplynulých čty-
řech letech rozhodně město nezni-
čili a tyto pomluvy, lži, poloprav-
dy a sprosté napadání mi vadí. 
Stejně jako mým kolegům, proto 
jsme se také rozhodli po téměř 
půl roce mlčení reagovat na tyto 
útoky podáním trestního ozná-
mení na neznámého pachatele. 
Hned, jak jsme to udělali, objevi-
lo se během tří dnů na webových 
stránkách některých těchto našich 
„normálních kritiků“, kteří se  
v onom neznámém pachateli evi-
dentně spolehlivě poznali, asi pět 
různých článků, kde nás označu-
jí za slabochy, co neunesli jejich 
„slušnou kritiku“ a měli by ra-
ději „doma dumlat mámin prs“. 
Vzhledem k tomu, že někteří  
z nás již dávno (a někteří v ne-
dávné době) bolestnou ztrátu mi-
lované maminky prodělali, což 

konkrétní opět nepodepsaní autoři 
„dumlací rady“ velmi dobře vědí, 
je to hodně cynické a odporné. 
Ale to už je jejich „styl práce“, 
každý používá způsoby, na jaké 
je zvyklý a které odpovídají jeho 
charakteru.
Někdo se prezentuje svou pra-
cí, někdo přináší nové nápady  
a vytváří program rozvoje města. 
Pokud ale někdo jen pomlouvá, 
vkládá vulgární až nezveřejnitel-
né komentáře na facebook nebo 
svým konkurentům telefonicky 
rozzuřeně vyhrožuje hrubým 
fyzickým násilím, pak doufám, 
že takovým lidem jejich snahy 
o získání postu v zastupitelstvu 
nevyjdou. Neumím si představit, 
jakým způsobem by ti, kteří tako-
vé jednání považují za normální, 
chtěli řídit naše město!

MUDr. Alena Jelínková

Již v předešlých článcích jsme Vás informovali o tom, že má 
Městský úřad Bílina, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
zavedený takzvaný „sociální šatník“, který je určen pro lidi, 
nacházející se ve finanční a materiální tísni. 

Šatník je tvořen všemi růz-
nými věcmi, které nám do-
nášejí občané Bíliny. 
Dne 11. 9. 2014 jsme usku-
tečnili akci nazvanou „mo-
bilní šatník“, která spočíva-
la ve výdeji věcí ze šatníku  
v prostorách Městské 
knihovny, na pobočce Pane-
lové sídliště. 
Této akce se zúčastnilo 
značné množství lidí, díky 
čemuž je možné tuto akci 
považovat za zdařilou. 

Do budoucna chceme tuto 
službu nabídnout opakova-
ně, a to v dalších lokalitách 
města Bíliny. 
Na závěr bychom rádi po-
děkovali občanům města 
Bíliny, kteří nám pomáhají 
„sociální šatník“ zásobovat  
a ředitelce Městské knihov-
ny Bílina, která nám umož-
nila v prostorách knihovny 
tuto akci uskutečnit. 

Sociální pracovníci 
OSVaZ
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Bílinští senioři se vypravili do Drážďan

Eva a Vašek přijedou na Den seniorů Veřejné bruslení na zimním stadionu

15. ročník memoriálu Jiřího Jerie

Pečovatelská služba Bílina připravila pro své klienty na pondělí 
8. září celodenní výlet lodí do Drážďan. Přidalo se také několik 
členů Klubu důchodců I v čele s paní Fialovou a seniorů byl na-
jednou plný autobus. 

Loď vyplouvala z Děčína, kam se 
také ve večerních hodinách vráti-
la. Mezitím si však cestující užili 
opravdu skvělý den plný zážitků 

nejen z lodi, ale i ze samotných 
Drážďan, kde byla možnost se 
projít. Ti, kteří mají pohybová 
omezení, mohli zůstat na lodi, 

nebo se šli podívat pouze kou-
sek od řeky. Velkou výhodo bylo, 
že loď zakotvila v centru, takže 
veškeré významné památky měli 
cestující na dosah. Na lodi bylo 
zajištěno jídlo v podobě oběda  
a večeře a k tanci i poslechu hrála 

Klub bílinských lodních mo-
delářů pořádal 15. ročník 
závodů lodních modelů s ná-
zvem Memoriál Jiřího Jerie. 

Závodníků nebylo příliš, pro-
tože se v okolí konalo mnoho 
různých dalších akcí, kultur-
ních či zábavních. Počasí však 
bylo nádherné a všichni zú-
častnění si závod moc užili.
Pořadí v jednotlivých 
kategoriích:
EX500 mimina

1) maruška Burešová, Bílina
2) Lidka Švecová, Bílina

EX 500 žáci
1) petr Bureš, Bílina
2) anička Wünschová, Bílina
3) Ondřej Ježerský, most
4) Karolína Čapková, Bílina

F4 žáci
1) tomáš Franta, most
2) petr Bureš, Bílina
3) anička Wünschová, Bílina
4) Ondřej Ježerský, most

F4 senioři + junioři
1) Jiří Franta, most
2) Jan vlach, Duchcov
3) petr Nekarda, Bílina

Velké poděkování patří všem 
sponzorům, díky kterým se 
tyto závody mohly uskuteč-
nit: zámečnictví Konárek, paní 
Nekardová, KSČM Bílina, 
pan Siba, krajský hejtman za 
KSČM p. Bubeníček, Město 
Bílina a pan starosta Horá-
ček, pan Mejtský A., AVZO – 
TSČČP pan Chalupný. 
Všem velmi děkujeme a těší-
me se na příští ročník.

Procházka 

Kulturní dům Fontána v Bílině bude v pátek 3. října místem 
konání Dne Seniorů. K tanci a poslechu zahrají a zazpívají Eva 
a Vašek. 

Senioři mají vstupné zdarma, 
ostatní 50,- Kč. Začátek je  
v 16:00 hodin. Po skončení akce 
bude připravena další kultura.  
Ve 20 :00 hodin pokračují Bí-

linské 80´. Tentokrát se můžete 
těšit na skupinu s názvem Bro-
ky Františka Kanečka. Vstupné: 
50,- Kč v předprodeji, 80,- Kč 
na místě.

Bílinský zimní stadion slouží nejen hokejistům a krasobruslení, 
ale také veřejnosti. Termíny veřejného bruslení jsou vždy zveřej-
ňované na týden v rozpisu ledu a odvíjí se od obsazenosti ledu. 

Nejbližší termín veřejného brus-
lení je v sobotu 27. 9. 2014 od 
15:30 – 16:30. Další veřejné 
bruslení bude vyznačeno v no-
vém rozpisu ledu, který můžete 

pravidelně najít na stránkách 
Rekreačních a sportovních za-
řízení Bílina, když si v levém 
menu rozkliknete odkaz na Zim-
ní stadion.

kapela. Jak uvedla vedoucí pe-
čovatelské služby Bc. Markéta 
Kalivodová, výlet se moc povedl  
a všichni byli nadšeni. Vedoucí 
tak věří, že se podobnou akci, tře-
ba s jiným cílem, podaří v brzké 
době opět uskutečnit.
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Zářijový víkenďák v Lubenci

I. ročník oblastní soutěže Mistrovství Maxipsa Fíka ve skocích

První zářijový víkend ( 5. 9.  –  7. 9. 2014) strávily vybrané bílinské děti opět na „víkenďáku“ v Lubenci. Zúčastnily se ho převážně 
„nové“ děti, které doposud žádný z víkendových pobytů neabsolvovaly a byly vytipovány ze strany orgánu sociálně – právní ochrany 
dětí Městského úřadu Bílina. 

Pro účastníky byl opětovně přichys-
tán pestrý program, který zahrnoval 
aktivity zaměřené na osobnostní 
rozvoj dětí, především na posílení 
týmové spolupráce, rozšíření vědo-
mostí a znalostí, zdokonalování se 
v manuálních činnostech a taktéž 
na pozitivní prohlubování sociál-
ních vztahů a norem.
Kromě sportovních aktivit a her 
byly pro děti připraveny hlav-
ní programové body. Zřejmě  
s největším úspěchem se setkala 
stezka odvahy, při které si děti 
vyzkoušely nejen svou nebojác-
nost, ale taktéž musely projevit 
„týmového ducha“ a spolupra-
covat ve skupinkách, ve kterých 
na stezku vyrazily. Této zkoušce 
odvahy předcházel táborák s opé-
káním buřtů, kdy se děti podílely 
na přípravě ohniště i na samot-
ném rozdělání ohně netradičními 
způsoby. 
Velmi zajímavou a oblíbenou akti-
vitou byla páteční lesní bojová hra, 
kdy děti postupují po vyznačené 
trase, hledají indicie pro vyluště-
ní hesla, plní si pohybové i vědo-
mostní úkoly, za které získávají 
body do konečného hodnocení. 
Za většinu aktivit byly děti po-
stupně motivačně odměňovány  
a na konci pobytu proběhlo celko-
vé vyhodnocení celého víkenďá-

ku, kdy byli mimo jiné ohodno-
ceni ještě zvlášť ti, kteří dokázali 
nejvíce dodržovat stanovená pra-
vidla chování, aktivně se zapojo-
vali do činností, projevili nejvíce 
týmového ducha a byli nápomoc-
ni „menším účastníkům“.
Podle reakcí dětí i podle zhod-
nocení nás – personálu, můžeme 
konstatovat, že v pořadí již pátý 

víkendový pobyt v Lubenci se 
opět skvěle vyvedl a byl jak pro 
nás (pracovníky Městského úřadu 
Bílina) tak i pro děti přínosný. 
Pobyt byl opět zorganizován Od-
borem sociálních věcí a zdravot-
nictví Městského úřadu Bílina, 
personálně byla zajištěna pracov-
níky uvedeného odboru s doplně-
ním o zaměstnance Městské poli-

cie Bílina. Akce byla financována 
z dotačního „Programu prevence 
kriminality pro rok 2014“ za spo-
luúčasti města Bíliny. 
Poděkování patří všem, kteří se na 
realizaci zářijového víkendového 
pobytu v Lubenci jakýmkoliv 
způsobem podíleli.

Za tým OSVaZ  
Bc. Štěpán Türb

Dne 18. 9. 2014 uspořádala ZŠ praktická v Bílině za krásného babího léta I. ročník oblastního kola ve zbrusu nové soutěži Mist-
rovství Maxipsa Fíka ve skocích. 

Této nové soutěže se zúčast-
nilo celkem 85 dětí ze Speci-
álních škol a ZŠ praktických. 
Soutěžilo se ve skoku dale-
kém, v trojskoku, ve skoku vy-

sokém z místa, v přeskocích přes 
švihadlo a v disciplíně Fíku skoč 
pro… Věnec buřtů pro Fíka se 
rozdával již před soutěží zúčastně-
ným zástupcům škol na posilnění 

u táboráku. Soutěž proběhla s las-
kavým svolením pana Profesora 
Jiřího Šalamouna, autora kresle-
ného Maxipsa Fíka a za podpory 
skupiny ČEZ. JiM

Víkendový pobyt v Lubenci si děti užily. Takzvaný „víkenďák“ se stal žádanou aktivitou, kterou si děti 
ale musejí zasloužit.
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Táborový pobyt dětí v Žihli

Do MŠ Aléská zavítal již podzim…

Týdenní tábor v Žihli byl prvním delším táborem pořádaným 
OSPODem. Ohlasy byly opravdu kladné a v případě realizace i příští 
rok určitě nebude nouze o účastníky.

Děti se při procházení naučné stezky dozvěděly také mnohé 
zajímavosti o životě v lese. 

Děti si společně s paní učitelkami 
začaly vytvářet „barevné větrní-

ky“, „bramborové ježky“, „listovou 
housenku“ nebo „ kaštanového hle-

mýždě“. A až bude příjemné počasí, 
vydájí se do přírody, kde si budou 

moci stavět z přírodnin domečky.
Růžičková Eliška

Oblíbené víkendové pobyty, které se doposud konaly v Lubenci, 
poprvé vystřídala delší - týdenní akce táborového typu. Ve dnech 
22. 8. – 28. 8. 2014 odjelo dvacet bílinských dětí do zařízení Sklárna 
u Žihle, které se nachází v překrásném prostředí obklopeném lesy 
a je přímo ideální pro pořádání škol v přírodě a podobných pobytů. 
Z evidence orgánu sociálně – právní ochrany dětí Městského úřadu 
Bílina byly vytipovány děti, které pocházejí ze sociálně slabého pro-
středí či jsou ohroženy sociálně – patologickými jevy. Všichni účast-
níci však již byli „prověřeni“ víkendovým pobytem a pokud během 
sledovaného období sami prokázali pozitivní motivaci (např. ke 
svému chování, prospěchu ve škole apod.), byli na táborový pobyt 
„za odměnu“ vybráni. 

Jak z výše uvedeného vyplývá, 
jednalo se o cílené posílení prin-
cipů a nástrojů práce s těmito dět-
mi ze strany pracovníků Odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Bílina. Pro děti 
byl přichystán bohatý program 
zaměřený na různé oblasti. Děti si 
v průběhu pobytu užily nejen po 
sportovní stránce, ale taktéž byly 
v rámci vědomostních aktivit 
„vzdělávány“ a učily se novým 
dovednostem. 
Na začátku pobytu se děti rozděli-
ly do týmů, vyrobily si svou sku-
pinovou vlajku a postupně jako 

„tým“ sbíraly body za nejrůznější 
aktivity. Děti se naučily zacházet 
s buzolou a orientovat se v teré-
nu dle světových stran, kdy tuto 
schopnost využily při závěreč-
ném hledání ukrytého pokladu, 
což bylo jakýmsi vyvrcholením 
celého pobytu. Dále skupiny ab-
solvovaly místní naučnou stezku 
Sklárna, kde se dozvěděly nové 
informace o místním prostředí  
a následně byly z nově nabytých 
vědomostí „prověřeny“ bodova-
ným testem. Do programu byly 
zařazeny i činnosti zaměřené na 
kreativitu, kdy si například kaž-

dý z účastníků „vyrobil“ pamětní 
tričko. 
Ve výběru aktivit jsme neby-
li příliš omezeni počasím, které 
nám celý týden (až na drobné 
výjimky) přálo. Většinu času tak 
děti trávily venku v přírodě, a to  
v rámci organizovaného progra-
mu. Týmy se učily více vnímat 
své okolí a přírodu kolem sebe. 
Po vytvoření sádrových odlitků 
stop lesní zvěře se děti učily tyto 
stopy rozpoznávat a dozvěděly se 
další zajímavosti o lesních oby-
vatelích. Děti však nezahálely 
ani uvnitř budovy, kde jsme měli  
k dispozici společenskou klubov-
nu a dokonce školní učebnu, kde 
byla například pro děti uspořádá-
na beseda ve smyslu prevence so-
ciálně - patologických jevů.
Na konci pobytu byly všechny 
děti za své snažení odměněny  
a pro ty, kteří dodržovali předem 
stanovená pravidla „nejvíce“, 
byly připraveny hodnotnější věc-
né ceny a medaile. 
Samy děti hodnotily celý pobyt ve 
Sklárně velmi pozitivně, přičemž 

si chválily i místní kuchyni. Nut-
no podotknout, že paní kuchařky 
pro nás dělaly maximum, jídla 
bylo skutečně dost a dětem (i nám 
– personálu) skutečně chutnalo.
Z naší strany byly téměř denně 
zasílány na webové stránky měs-
ta informace o průběhu pobytu 
včetně fotografií, kdy měli rodiče 
možnost prostřednictvím interne-
tu tyto aktuality sdílet a „podívat 
se“, jak se jejich děti mají.
Pobyt byl opět zorganizován Od-
borem sociálních věcí a zdravot-
nictví Městského úřadu Bílina, 
personálně byl zajištěn pracovní-
ky uvedeného odboru s doplně-
ním o zaměstnance Městské poli-
cie Bílina. Akce byla financována 
z dotačního „Programu prevence 
kriminality pro rok 2014“ za spo-
luúčasti města Bíliny. 
Děkujeme všem, kteří se na rea-
lizaci táborového pobytu podíleli 
a věříme, že opět příští rok bude 
možné potěšit podobnou akcí dal-
ší bílinské děti.

Za tým OSVaZ 
Bc. Štěpán Türb 
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Kulturníservis
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.

Rytmus pobavil a předvedl skvělou show

Pátek 26. září od 17:30 hodin
LEPŠÍ	TEĎ	NEŽ	NIKDY	–	2D
USA/Komedie/Drama/. 
České titulky.
110,- Kč/94 minut P-12

Pátek 26. září od 20:00 hodin
MAGICKÝ	HLAS	REBELKY	–	2D
ČR/Dokumentární/.  
České znění.
Vstupné: 80,- Kč/90 minut MP

MĚSTSKÉ	DIVADLO
Úterý 7. října od 19:00 hodin

Michal Gulyáš
BĚŽÍ	ŽIŠKA	K	TáBORu,	 

ANEB	ODPuSTKY	BuDOu
Komedie o Husitském hnutí, 
nevhodná pro slabé národní 

povahy…
Vstupné: 220,- 180,- 140,- 90,- Kč

FOYER	MĚSTSKÉHO
DIVADLA 

1.–26. září 2014 
POHLED	NA	BÍLINu	 

A	OKOLÍ	PŘES	OBJEKTIV	
FOTOGRAFA	AMATÉRA

Výstava fotografií bílinské 
zastupitelky, fotografky paní 

Jitky Brejníkové. 
Vstupné zdarma.

1. října–31. října 2014
JAROSLAVA	BENDOVá	 
A	MIRKA	HuBERTOVá

OBRAZY
Výstava olejomaleb s ukázkou 

techniky eukanistiky.
Vstupné zdarma

KuLTuRNÍ	DŮM	FONTáNA
Pátek 3. října od 16:00 hodin

DEN	SENIORŮ
K tanci a poslechu zahrají  
a zazpívají EVA A VAŠEK.
Senioři vstupné zdarma, 

ostatní 50,- Kč
Prodej vstupenek na místě.

Pátek 3. října od 20:00 hodin
BÍLINSKÉ	80´ 

BROKY	FRANTIŠKA	KANEČKA
Vstupné: 50,- Kč  

v předprodeji,  
80,- Kč na místě

VÝSTAVNÍ	SÍŇ	u	KOSTELA	
GALERIE	POD	VĚŽÍ

Středa 3. září od 16:00 hodin
BÍLINA	VČERA,	DNES	 

A ZÍTRA
historie, současnost  

a budoucnost Bíliny na 
fotografiích a exponátech

Pátek 3. října od 17:00 hodin
PO	STEZKáCH	KARLA	MAYE

Výstava je zaměřena na 
literární tvorbu Karla Maye 

a také na natáčení filmových 
mayovek.

Slavnostní vernisáž se 
uskuteční v pátek 3. října  

v 17:00 hodin ve výstavní síni  
U Kostela v Bílině.

Vstupné 20,- Kč

Pátek 3. října od 17:30 hodin
FAKJŮ	PANE	uČITELI	–	2D
SRN/Komedie/. Český dabing.
Vstupné: 100,- Kč/118 minut P-15

Pátek 3. října od 20:00 hodin
STOLETÍ MIROSLAVA 
ZIKMuNDA	–	2D
ČR/Dokument/. České znění.
Vstupné: 90,- Kč/97 minut MP

Pátek 3. října od 22:00 hodin
POD	ZEMÍ	–	2D
USA/Thriller/. České titulky. 
Vstupné: 110,- Kč/95 minut P-15

Sobota 4. října od 17:30 hodin
STRáŽCI	GALAXIE	–	3D
USA/Akční/Dobrodružný/Sci-fi/. 
Český dabing.
Vstupné: 130,- Kč/122 minut P-12

Sobota 4. října od 20:00 hodin
ZMIZELá	-2D
USA/Thriller/Drama/. 
České titulky. 
Vstupné: 120,- Kč/140 minut P-12

Neděle 5. října od 15:00 hodin
7	TRPASLÍKŮ	–	3D
Německo/Animovaný/ 
Dobrodružný/. 
Český dabing.
Vstupné: 140,- Kč/88 minut MP

Bílina zažil velkou show. O tu 
se postaral populární zpěvák 
Rytmus, který zavítal do areá-
lu Letního amfiteátru v Bílině. 
Na hvězdo česko - slovenské 
populární hudby čekalo ně-
kolik stovek diváků, kteří si 
však museli počkat. Rytmus se  
o hodinu opozdil, ale to niko-
mu nevadilo. 

„Čekání v dešti nebylo moc pří-
jemné, ale protože jsme se hodně 
těšily, tak nám to nevadilo a kon-
cert byl super,“ říkala návštěvnice 
skvělé show Jitka Krausová z Bíli-
ny. Její slova potvrdila její kama-
rádka Klára Žítková. „Déšť tedy 
nic moc, ale Rytmus byl úžasný.“
Do areálu Letního amfiteátru  
v Bílině dorazily různé věkové 
kategorie, Ti starší rozhodně ne-
plnily pouze úlohu doprovodu 
omladiny. „Rytmuse mám rád, 
líbí se mi na něm, že je jiný a je to 
správný tvrďák,“ říkal padesátile-
tý pan Jan, který do Bíliny dorazil 
z Mostu. 
Rytmus po nástupu na stage ukázal 
své kvality a přes hodinu a půl ba-
vil všechny. Zazněly jeho největší 
hity, ale i ty z nového CD. „Vím 
dobře, že lidé chtějí slyšet kla-
sické hitovky, ale muí se jim pod 
kůži dostat i ty nové songy, které 
jsou výborné,“ sdělil Rytmus. Ten 
dodal, že publikum v Bílině bylo 
úžasné. „Lidi byli super, počasí ne-
přálo, ale vše se zvládlo a bylo to 
super,“ dodal Rytmus. 

Kdo je Rytmus
Rytmus, vlastním jménem Patrik Vr-
bovský je slovenský rapper, popový 
zpěvák, zakladatel skupiny Kontra-
fakt, který vystupuje také sám, či 
ve spolupráci s jinými týmy, zpěvá-
ky (Ego, Majk Spirit, Tina atd.) Je 
označován za jednoho z nejvulgár-
nějších, ale i nejnadanějších ve svém 
oboru na Slovensku.[3] Vyznačuje 
se hlubokým hlasem. Rapoval už 
v první polovině devadesátých let 
na kultovní výběrovce slovenského 
hip-hopu Zvuk ulice. V roce 2006 
vydal sólové album Bengoro.
V uskupení Kontrafakt se pak 
jednalo hlavně o singl Kontrafakt  
a o alba Tri špinavé mená 
(2003), E.R.A.(2004) a Bozk na 
rozlúčku (2007). Rytmus vystu-
puje v klubech a na koncertech 
na Slovensku, v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku. V roce 
2008 vydal desku Si zabil, o rok 
později album Král (song „Zla-
tokopky“) a 2. 12. 2011 album 

Fenomén (song „Deti stratenej 
generácie“).
Začátkem března 2011 byla v čase 
televizního přenosu ze soutěže 
Miss Universe 2011 poprvé pre-
zentovaná skladba Technotronic 
Flow, která se objevila na sólovém 
albu DJ Mad Skilla, který ji pro-
dukoval.
25. března 2011 se uskutečnila 
v bratislavském klubu Dopler 
premiéra klipu ke kontroverzní 
skladbě „Jebe“.Této premiéře 
předcházel asi devítisekundový 
sestřih tohoto videoklipu, který 
Rytmus prezentoval na své ofici-
ální stránce na sociální síti Face-
book. Na YouTube zhlédlo klip 
přes šest milionů diváků. Písničku 
s názvem „Čo ti jebe“ odvysílala 
stanice Evropa 2[8] a hudební te-
levize Óčko, která ji nasadila do 
své hitparády.
V roce 2012 spatřila světlo světa 
další deska Jediní čo hřeší

Karel Schön
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Co je kendó. Základní informace pro rodiče i děti

Význam odkazu Olgy Havlové pro dnešní dobu

Kendó je japonské bojové umění boje s mečem. Kendó doslova zna-
mená „cesta meče“. Jeho počátky sahají do 12. století, kdy v Japon-
sku vznikla kasta bojovníků-samurajů. Umění boje s mečem pro 
samuraje bylo privilegiem, ctností i podmínkou k přežití.

Kendó harmonicky rozvíjí schop-
nosti člověka po fyzické i po men-
tální stránce. V Kendó nemá hlav-
ní roli síla svalů ani vypracovaná 
postava z posilovny. 
V zápase Kendó je rozhodující od-
vaha a psychická síla, schopnost 
vycítit správný okamžik k útočné 
či obranné akci, schopnost rychlého 
rozhodnutí a také umění strategie. 
Cílem moderního Kendó je pře-
devším výchova člověka. Staré 
japonské přísloví praví „Chceš-
-li být dobrým šermířem, musíš 
být dobrým člověkem.“ V tom-
to moudru je obsažen samotný 
důvod, proč v dnešní době, kdy  
k používání mečů není žádný 
praktický důvod, cvičíme Kendó.
Kendó je vhodné pro všechny vě-
kové kategorie i pro ženy a dívky, 
hrubá síla není při cvičení efektiv-
ním nástrojem.
V Kendó se také pořádají soutěže, 
především pro děti a mládež z dů-
vodu motivace.
Instruktoři kendó v DDM
Ing. Jana Ziegelheimová, Ph.D., 
5.dan kendó (nejvyšší stupeň  

v ČR), pracovně pobývala v Ja-
ponsku, kde se také vzdělávala  
v kendó se zaměřením na práci při 
cvičení s dětmi. 
Vít Máliš, 2. dan kendó, při tré-
ninku využívá své zkušenosti 
dlouholetého sportovce a trenéra.
Způsob tréninků
Obvyklé schéma tréninku v na-
šem oddíle kendó je následující:
Nástup - seirecu: Seřazení do 
řady na určeném místě, žáci  
v jedné řadě, seřazení podle tech-
nických stupňů, pokročilosti, po-
případě věku. Proti nim v řadě 
sensei (mistr, učitel, trenér) nebo 
více sensejů. Následuje krátké de-
chové cvičení mokusó, na pročiš-
tění mysli a pro plnou koncentraci 
na trénink, rei (pozdrav, úklona)  
k čestnému místu-kamize (v na-
šem případě kaligrafie se slovy 
kendó (cesta meče), seišin (bojo-
vý duch), reisetzu (pokora), nintai 
(trpělivost)). Dále se zdraví sensei 
a ostatní cvičenci. V různých od-
dílech je to obvykle odlišné.
Rozcvička: Cvičení na zahřátí 
svalů a protažení, případně na po-
silování
Suburi: Cvičení seků bez soupeře, 
cvičí se obvykle bez brnění bógu
Kihon (základy): Nácvik základ-
ních technik a výpadů, cvičení na 
práci nohou, rukou... (často bez 
výstroje bógu, nebo jen s částeč-
nou výstrojí)
Učikomi-geiko, kakari-geiko: Cvi-
čení výpadů ve dvojici, série výpa-

dů v jednom sledu bez přestávky. 
Učikomi-geiko je základní cvičení 
útoků na statického soupeře, kaka-
ri-geiko je pokročilejší cvičení, je 
to spíše kratší velmi dynamické  
a intenzivní cvičení podobné zá-
pasu, kde útočí (nepřetržitě) pouze 
jeden z dvojice kendistů.
Dži-geiko: Volný trénink, obvykle 
cvičný zápas bez počítání bodů. 
Rozlišujeme hikitate-geiko, po-
kročilý vs začátečník (učitel vs 
žák), kdy se pokročilý snaží vést 
a učit žáka a gokaku-geiko mezi 
stejně pokročilými.
Závěrečný nástup: podobný ná-
stupu na začátku, poděkování 
senseiovi a ostatním.
Co lze cvičit doma
Doma můžete cvičit seiza - zá-
kladní posez na patách, suburi, 
běhání, posilování nohou (dřepy, 
výpady apod.), další posilování 
(kliky, sklapovačky atd.), scho-
dy, švihadlo... K teoretické pří-
pravě si můžete pořídit knihu: 
Hiroshi Ozawa - Kendó komplet-
ní příručka 

Kdy nakoupit vybavení
Dospělí si obvykle pořizují vyba-
vení po cca 3 měsících cvičení,  
u dětí doporučujeme počkat ales-
poň ½ roku, až bude jisté, že ken-
dó vaše dítě opravdu baví a vydrží 
cvičit ještě nějakou dobu.
Akce pro děti
Během školního roku i o prázd-
ninách probíhá řada akcí pro děti 
u nás i v zahraničí. Náš oddíl se 
pravidelně zúčastňuje: Vánoční-
ho kendování v Hradci Králové  
(29. 11. 2014) – turnaj pro děti, dět-
ského semináře (10.–11. leden 2014 
v Bílině), Bílinské trofeje, jejímž 
jsme pořadatelem (25. duben 2015), 
Oldenburg Jundenmeisterschaft 
(květen 2015) a oddílové soustředě-
ní v Podkrkonoší (červen 2015). 
O akcích a detailech vás bude-
me včas informovat. Jsme rádi, 
že jste si vybrali právě kendó  
a budeme se snažit vám ukázat to 
nejlepší, co známe.

Jana Ziegelheimová, 
601 317 658

Vít Máliš

Další setkání se zajímavými lidmi v cyklu „Čaj o páté“ proběhlo 
ve středu 10. září v bílinské knihovně.

Hostem odpoledne byla ře-
ditelka Výboru dobré vůle - 
Nadace Olgy Havlové MUDr. 
Milena Černá a Mgr. Monika 
Granja, manažerka organizace, 
které představily nadaci a pro-
středí pro lidi s handicapem  
v průběhu posledních 25 let. 
Součástí besedy byla prohlídka 
putovní výstavy fotografií s do-
provodným komentářem, která 
byla vytvořena k 20. výročí za-
ložení Nadace a nese název Olga 
Havlová a Výbor dobré vůle. 

Výstavu lze zhlédnout v 1. patře 
knihovny na Mírovém náměstí až 
do konce měsíce září. Výbor dobré 
vůle vydal vzpomínkovou publikaci  
u příležitosti nedožitých 80. naroze-
nin O. Havlové s názvem „Kapka 
vody pro strom lásky“. V krátkých 
vzpomínkách doprovázených foto-
grafiemi z převážně soukromých ar-
chivů na setkání s paní Olgou vzpo-
mínají její přátelé, spolupracovníci, 
dobrovolníci či osobní strážci. 

Text: Petra Zaťková
Foto: Jaroslav Vimr

Čajem o páté provázely dvě významné dámy, které se věnují 
Nadaci Olgy Havlové a Výboru dobré vůle. Povídání bylo 
doplněno o promítání.

Kendó získává v našich končinách mnoho plusových bodů mezi 
mládeží. Jde o netradiční sport, který je však velmi atraktivní.
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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 21. schůzi konané 10. září mimo jiné:
Schválila:

■  Navýšení rozpočtu finančního 
odboru ve výši 18 000 Kč na 
rozšířené číslo Bílinského zpra-
vodaje.

■  Uzavření smlouvy o výpůjčce 
mezi městem Bílina jako půjči-
telem a Člověkem v tísni, o. p. 
s., jako vypůjčitelem. Smlou-
va se sjednává na dobu urči-
tou s účinností od 15. 9. 2014  
do 31. 12. 2019. Předmětem vý-
půjčky je movitý majetek (zaří-
zení a vybavení Integrovaného 
centra prevence), v celkové po-
řizovací hodnotě 2 032 604 Kč. 

■  Uzavření smlouvy o výpůjčce 
prostoru sloužícího podnikání 
na adrese Teplická 555, Bílina, 
pavilon č. 1, o celkové výměře 
463,36 m2, (bez zastřešeného 
průchodu) mezi městem Bílina 
jako půjčitelem a společností 
Člověk v tísni, o. p. s., Šafaří-
kova 635/24, 120 00 Praha jako 
vypůjčitelem, za účelem využití 
poskytování sociálních služeb 
včetně fakultativních činností, 

s účinností od 15. 9. 2014 na 
dobu určitou pěti let. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina jako 
poskytovatelem a Atletickým 
klubem Bílina jako příjemcem 
ve výši 20 000 Kč na akce plá-
nované v roce 2014, z rozpočtu 
města, schváleného ZM.

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 20 000 Kč mezi 
městem Bílina jako dárcem 
a Fotbalovým klubem Bílina 
jako obdarovaným z Programu 
podpory sportu ve městě Bílina 
– rezerva pro sportovní organi-
zace, na zajištění dofinancování 
nákladů spojených s činností 
– účetní služby, doprava týmů 
na utkání, cestovné pro trenéry 
mládeže. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 15 000 Kč mezi 
městem Bílina jako dárcem a 
Fotbalovým klubem Bílina jako 
obdarovaným z Programu pod-
pory sportu ve městě Bílina – re-
zerva pro sportovní organizace, 

na jednorázovou odměnu pro 
dobrovolné trenéry dětí. 

■  Přijetí daru od společnosti Se-
veročeské doly, a. s., Chomu-
tov, ve výši 100 000 Kč, pro 
Dům dětí a mládeže v Bílině, 
za účelem podpory aktivit a 
přípravě naplňování projek-
tů mimoškolního vzdělávání i 
projektů aktivního využívání 
volného času dětí a mládeže v 
roce 2014.

Souhlasila:
■  S provedením rekonstrukce po-

trubí odběrného plynárenského 
zařízení na pozemku p. č. 427/1 
v k. ú. Bílina (areál Hornické ne-
mocnice s poliklinikou, s. r. o., 
Bílina) s tím, že rekonstrukce 
bude provedena na náklady My-
sliveckého sdružení Bořeň. 

Zamítla:
■  Návrh na zvýšení sazby mě-

síčního nájemného v bytech ve 
vlastnictví města Bíliny, sazba 
zůstává ve stejné výši, tj. 35 Kč 

za 1 m2 podlahové plochy bytu, 
s účinností od 1. 1. 2015.

Projednala	a	doporučuje	
ZM	zamítnout:

■  Nabídku Českomoravské kon-
federace odborových svazů na 
odkoupení 4 ks akcií společnos-
ti Regionální rozvojová agentu-
ra Ústeckého kraje, a. s.

Předkládá	ZM	k	projednání:
■  Žádost Oblastní charity Most 

o poskytnutí finančního daru 
na poskytování služeb péče na 
Červeném Újezdu.

Vzala	na	vědomí:
■  Harmonogram zpracování  

a projednávání rozpočtu města 
na rok 2015.

STOLNÍ TENIS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BÍLINA

pro kluky i holky od 6–11 let
v úterý 16:30 – 17:30 hodin
cena: 800 Kč/školní rok

Vedoucí: Milan Štrál
První kroužek 23. 9. 2014

Havířská 529/10, 418 01 Bílina | TEL. 417 821 577, 774 821 111,
 e-mail: recepce@ddmbilina.cz, http:// www.ddmbilina.cz

Týden
knihoven 2014

v letošním roce proběhne ve dnech 6. – 12. října. 
V tomto týdnu pro čtenáře, žáky škol a širokou veřejnost připravila 

Městská knihovna v Bílině následující akce:

6. 10. -  cestopisné besedy pro starší žáky škol s názvem 
EXPEDICE MAHALI

8. 10. -  beseda s knihami pro děti z MŠ Ledvice 

8. 10. -  od 17 hodin beseda pro veřejnost „Čaj o páté“ se 
zajímavým tématem: MÓDA A JEJÍ ZÁKONITOSTI.

Během měsíce října můžete v budově knihovny zhlédnout výstavu 
literárních a výtvarných prací dětí a mládeže. 

Témata soutěží byla vyhlášena počátkem prázdnin a byla zaměřena 
na čtení, příběhy, pověsti a vlastní fantazii.

Výstava s názvem Po stezkách Karla Maye přiblíží tvorbu 
německého spisovatele dobrodružných románů a povídek i místa 

natáčení filmových mayovek. 
Můžete zhlédnout do konce měsíce října ve výstavní síni U Kostela.

18. ročník celostátní akce
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Putovní pohár si vystříleli domácí střelci

Bílina ve Vilémově 
získala tři body!

Hokejisté vstoupili do 
sezóny na výbornou 

Za účasti dvou desítek střelců proběhl v poslední prázdninovou 
sobotu 16. ročník soutěže jednotlivců o Putovní pohár ředitele 
Dolů Chomutov ve střelbě z velkorážní pistole a revolveru v dis-
ciplíně VP 5+20 na terč 135P ve vzdálenosti 25 metrů. Závod opět 
pořádal SSK MTs Bílina na své střelnici v Nemocniční ulici. 

Zvítězil domácí Milan Zábranský 
nástřelem 195 kruhů před klubo-
vým kolegou Jiřím Filipovským ml. 
a Josefem Kašparem z SSK 0311 
Ležáky Most, oba měly 194 kruhů  
a rozhodovalo měření rozptylu. 
Kromě vítězů byli ještě vyhodno-
ceni, Jiří Filipovský st., jako nej-
lepší (byť bývalý) zaměstnanec 
dolů s nástřelem 192 kruhů, Pavel 
Šimek ml., jako nejmladší závod-
ník s 192 kruhy a nejstarší účast-
ník Vratislav Mareš s 186 kruhy.

Všichni vítězové a vyhodnocení 
obdrželi kvalitní ceny od hlav-
ního sponzora Doly Chomutov  
a. s.. Vítěz Milan Zábranský zvedl 
nad hlavu velký putovní pohár, na 
který bude navždy zaznamenáno 
jeho vítězství. Pořadatel děkuje 
všem střelcům, technickému per-
sonálu a hlavně sponzorovi za 
dlouhodobou přízeň a klidný prů-
běh závodu.
Text: Jiří Kodad, předseda klubu

Foto: M. Zábranský

Po vysokém vítězství nad celkem Modré odjížděla Bílina na 
horkou půdu do Vilémova. V autobuse chyběl Vondráček 
(pracovní povinnosti) a dlouhodobě zraněný Augusta. Další 
absentér Podaný jel se svými spoluhráči tým podpořit. I to 
svědčí o dobrém týmovém duchu, který bílinské v současné 
době zdobí.

V úvodu měli více ze hry do-
mácí. Bílinu však zdobí solid-
ní obranná hra a nejinak tomu 
bylo i ve Vilémově. V 6. minu-
tě udeřili hosté. Tůma v rych-
lém úniku přihrávkou vyzval 
ke skórování Kotěšovského, 
který nezaváhal. Po vedoucí 
brance hostů se hra opět přelila 
na polovinu Bíliny. Všechny 
situace však řešil spolehlivě 
nadějný Kovačka. Vyrovnání 
přišlo před koncem poločasu. 
Po závaru v pokutovém území 
Bíliny se míč dostal k volné-
mu Hnízdovi, který prostřelil 
hradbu těl před sebou.
Po přestávce hra pokračovala 
ve stejném rytmu, jako skončil 
první poločas. Bílina čekala 
v pevném obranném bloku  
a byla připravena na možnost 
rychlých brejků. V jednom z 
nich se ocitl v gólovém náběhu 
Kotěšovský, před pokutovým 
územím byl však sražen bran-
kářem. Po druhé žluté kartě 
byl domácí brankář vyloučen 
a k přímému kopu se postavil 
Vlasák. Jeho střelu, která se 
odrazila od břevna poslal do 
sítě domácích Karel. V závě-
ru, kdy domácí otevřeli svou 

obranu ještě Bílina nastřelila 
dvakrát tyč. V 94. minutě ne-
trefil v jasné pozici jeden z do-
mácích hráčů odkrytou branku 
Bíliny a hosté mohli propuk-
nout v jásot.
„Do Vilémova jsme jeli s cí-
lem potvrdit vysokou domácí 
výhru. Z vítězství máme samo-
zřejmě radost. Hráli jsme přes-
ně to, co jsme si před utkáním 
v kabině řekli. Musím dnes 
vyzdvihnout celý tým, který 
šel za výsledkem od samého 
začátku“, komentoval dění na 
hřišti Jaroslav Kovačka.
„Mluvili jsme s pamětníky  
o tom, zda jsme někdy ve Vi-
lémově zvítězili a nikdo si na 
vítězství nevzpomněl. Takže 
jsme dnes možná přepsali naši 
historii. Věřím, že toto vítěz-
ství je pozvánkou pro diváky 
na příští domácí utkání, které 
sehrajeme v sobotu s Rum-
burkem“, hodnotil prezident  
FK Bílina Petr Procházka.

Vilémov – Bílina 1:2 (1:1)
Hnízdo – Kotěšovský, Karel
ŽK: 3:4 
ČK: 1:0
Rozhodčí: Bouma

Výborný výkon a výborný vstup do sezóny mají za sebou hoke-
jisté HC Draci Bílina. Ti v prvním kole II. hokejové ligy porazili 
na domácím ledě HC Moravské Budějovice 5:2 a připsali si tři 
body do tabulky. 

Po prvním kole 
jsou Draci na krás-
ném, druhém místě. 
Bílinští hokejisté 
po celý zápas dik-

tovali tempo utkání a byli lepším 
týmem na ledě. 

Statistika: 
Branky a nahrávky: 4. Bittner 
(Zdeněk), 7. Böhm (Bittner, 
procházka), 30. Böhm (Zdeněk, 
machač), 52. procházka, 54. Böhm 
(procházka, Zdeněk) – 26. vlašín 
(Horký), 54. Gottlieb (matějka)

HC Draci Bílina: Chabr (Holzer) – 
Havlůj, veselý, Brettschneider, Kunrt, 
machač, Jirkovský, polák, Bittner 
– Kýhos, Zika, přeučil – Šrámek, 
sekerka, salač – Zdeněk, Böhm, 
procházka – szabo, petráš, Čmolík. 
trenér: miroslav Kanis

HC Moravské Budějovice 2005: Dusík 
(máj) – sechovec,, Jakeš, sobotka, 
Randa, peroutka, Forman, Kesner, 
pelikán, telész, matějka, vantuch, Lupáč, 
trojan, Gottlieb, vlašín, Dostál, Horký. 
trenér: Rudolf Cakl

Karel Schön
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19. ročník volejbalové ligy vyhráli Kaliči

V soutěži hokejových fanoušků uspěl zástupce Bílinska
Vítězem letní soutěže hokejového oddílu HC Verva Litvínov se 
stal pan Martin Zajpt z Razic u Bíliny. Soutěž, která měla jedno-
duché pravidlo - vyfoť se na na netradičním místě v dresu svého 
klubu, měla tradičně bohatou účast. 

Vítězný snímek byl autorem 
popsán slovy: „Je z našeho 
posledního čundru po jižní 
Africe. Pokus o založení po-
bočky RoT (fanklub HC Ver-
va) u kmene Himba, poblíž 
osady Opuwo v Namibii... 
Zatím bohužel bez odezvy, 

ale možná, že teď, po návratu, 
se holky konečně rozhoupou  
a pošlou členský příspěvek...“

Podobnou soutěž uspořádal  
v minulém roce i oddíl HC Draci 
Bílina. 

Karel Schön

Letošní Bílinská volejbalová liga byla zvláště ve své první polo-
vině, základní části, výrazně ovlivňována nepříznivým počasím. 
V této části muselo být sehráno 55 zápasů ve třech celodenních 
turnajích. Dva z těchto turnajů nebylo možno uskutečnit pro ne-
regulérní stav povrchů kurtů po vytrvalém dešti. Bylo nutné im-
provizovat a hledat náhradní řešení. 

Díky pochopení a dělivosti všech 
jedenácti družstev a rozhodčích, 
pánů Šimona, Mráze a Stolaře, 
bylo všech 55 zápasů základní 
části soutěže včas a zcela podle 
propozic sehráno. Konečná ta-
bulka základní části stanovila  

8 postupujících družstev do zá-
věrečného turnaje PLAY-OFF. 
Jediným volným víkendem v září 
byla sobota 13. 9. Počasí bylo  
k volejbalistům milosrdné a po-
skytlo jednodenní mezeru mezi 
řadou propršených dnů.
V pěkném počasí babího léta se 
v pohodě odehrál celý program 
závěrečné PLAY-OFF. Vítězství 
zaslouženě vybojovalo družstvo 
KALIČI, které prošlo turnajem 
bez ztráty setu a potvrdilo tak  

i své první místo ze základní části 
BVL. Vítězové jsou mladí volej-
balisti převážně z Teplic , kteří 
se opírají především o výkonnost 
Miroslava Solara, který byl turna-
jovou komisí vyhlášen nejlepším 
hráčem soutěže. Na druhém místě 

skončilo DETO, jemuž ve finá-
lových bojích chybělo několik 
opor. Bílinské družstvo SOKOL 
obsadilo třetí místo. Kostomlatší 
volejbalisti na pěkném čtvrtém 
místě byli příjemným překvape-
ním turnaje. Ludmila Vrbová (Rů-
žičková) byla vyhlášena nejlepší 
v kategorii žen. Dlouhodobě so-
lidní výkon podává družstvo TGS 
na pátém místě, jemuž na turnaji 
chyběla opora Tomáš Blažek. Ne-
úspěchem je až šesté místo ambi-

ciózního družstva WC SRPŠ. Na 
turnaji mu chyběli zkušený Sláva 
Vachoušek, Pavel Nauš a libero 
Petr Aubrecht, jehož přihrávka 
při příjmu podání družstvu citel-
ně chyběla. Od slabší přihrávky 
se samozřejmě odvíjely problémy 
nahrávačů a následně i smečařů. 
Vyhlášení vítězů a předání pěk-
ných cen na terase proběhlo v sr-

dečné pohodě. Družstva vyjádřila 
s 19. ročníkem BVL spokojenost.

Jaromír Jirásek
Foto: V. Weber

Pořádí
1. místo ...................... KALIčI
2. místo ........................ DETO
3. místo ......................SOKOL

Kaliči - 1. místo

Sokol - 3. místo

DETO - 2. místo
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