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● Co dělat, když se setkáme s domácím násilím ● V Kyselské aleji žije vzácný brouk ● Prvňáčci z roku 1945 ● 
● Mladí lidé se snaží změnit Bílinu ● V derby zvítězili hosté z Krupky ●

Starý nátěr musel dolů, aby mohl být bazén znovu napenetrován  
a opraven.

Rekonstrukce zelené haly započala v minulých dnech
Foto: Petr Bouda

Web města Bíliny a jeho novinky
Oficiální webové stránky města Bíliny se postupně modernizují. 
První novinkou, která začala fungovat už v loňském roce, bylo 
zřízení rubriky: krátké zprávy z města Bíliny. 

Letošní novinkou na webu města 
bude nová rubrika s názvem Ži-
votní situace občana. Obyvatelé 
Bíliny se dozví, jak řešit své ži-
votní situace a kam přijít vyřídit 
žádost. Přineseme Vám návody 
na řešení záležitostí občana zpra-
cované formou videa. Video re-

portáže budou natočené na kon-
krétních pracovištích Městského 
úřadu v Bílině, kde si občan své 
věci vyřizuje. Na webových 
stránkách města Bíliny všechny 
video návody naleznete v samo-
statné sekci - životní situace.

Karel Schön

Bílinská sportoviště budou na sezonu připravena, ceny se nemění
Nástup hezkého teplého počasí láká stále více lidí k různým venkovním aktivitám, převážně sportovním. Bílina se může pochlubit 
skvělým sportovním zázemím. Na své si zde přijdou milovníci hokeje, fotbalu, tenisu, plavání i halových sportů. Některá sportoviště 
fungují i přes zimu, jiná jsou využívaná pouze sezónně. V současné době probíhají intenzivní přípravy na provoz koupaliště na Kyselce, 
atletický stadion bude mít nový povrch a investice se dočká také budova šaten a zázemí na tenisových kurtech. Pro milovníky sportu 
jistě bude potěšující fakt, že ceny v letošním roce zůstávají beze změny.

Mgr. Petr Bouda, jednatel spo-
lečnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, která většinu 
bílinských sportovišť spravuje, 
přiblížil jednotlivé změny a in-
vestice. I když tenisová sezona 
byla již zahájena a kurty jsou 
v plném provozu, v brzké době 
by se měla dočkat rekonstrukce 
střecha šaten, svody a vyřešen 
byl také problém dešťové vody  
v septiku. „Samozřejmě by byla 

nutná také oprava fasády a vý-
měna oken, ale jsme velmi rádi  
i za tyto významné opravy,“ 
uvedl Bouda. Zmínil také, že 
momentálně probíhá oprava ba-
zénu na koupališti. Poté, co byla 
opravena pochozí část, pokraču-
jí práce na vnitřním nátěru. Kvů-
li vytvoření nového musel být 
ten původní odstraněn. Opravy 
by neměly nijak výrazně zdržet 
otevření koupaliště. „Vzhledem 

k tomu, že firma musí dodržet 
závazné technologické postupy, 
předpokládáme otevření kou-
paliště v první dekádě měsíce 
června. Záviset bude samozřej-
mě také na počasí,“ dodal Bou-
da. V loňském roce proběhla 
na koupališti výměna vodních 
filtrů. Díky finanční podpoře 
od Skupiny ČEZ mohlo být po-
řízeno vybavení do některých 
chatek v autokempu a provede-

ny různé opravy. Za to je Bouda 
velmi rád a doufá v pokračování 
podobné spolupráce.
Kromě investic do sezonních 
sportovišť opravuje město Bíli-
na také zelenou halu a chystá se 
zateplit plaveckou halu. Na obě 
zmíněné akce žádala Bílina o do-
taci. Bez dotačních peněz by tyto 
akce díky velké finanční náklad-
nosti nebylo téměř možné usku-
tečnit. simi

Volíme české zástupce do Evropy
Volby do Evropského parlamentu, který má sídlo v Bruselu  
a ve Štrasburku, vyhlásil prezident republiky Miloš Zeman 
na 23. a 24. května 2014.
 V České republice budou poli-
tické strany, hnutí a koalice usi-
lovat o 21 poslaneckých man-
dátů. Volit budou také občané 
Bíliny a to na tradičních místech 
dle volebních okrsků. Ke změně 
dochází jen u Okrsku č. 1, ke se 

mění volební místnost z původ-
ní Galerie Pod Věží na zasedací 
místnost zastupitelstva města 
(vchod z parkoviště za úřadem). 
Volební místnosti budou otevře-
ny v pátek od 14 do 22 hodin  
a v sobotu od 8 do 14 hodin. 

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

Před krádeží se navoněl
Policisté sdělili podezření z pře-
činu krádeže 30letému muži, 
který navštívil jeden z bílin-
ských obchodů. Uvnitř vzal  
z prodejního regálu antiperspi-
rant ve spreji a celý ho na sebe 
„vystříkal“. Prázdný obal pak 
vrátil na pult, následně v jiném 
oddělení odcizil dvě balení tuž-
kových baterií, které si schoval 
do kapsy a aniž by za zboží za-
platil, prošel pokladní zónou. 
Neunikl ale pozornosti zaměst-
nance, který přivolal policisty. 
Ti následně muži, který už byl 
v minulosti za majetkovou trest-
nou činnost odsouzen, sdělili 
podezření ze spáchání přečinu 

krádeže, za který mu v krajním 
případě hrozí až tříletý trest od-
nětí svobody.

Kradl pořád dokola
Policisté zadrželi 25letého muže 
podezřelého z opakovaných krá-
deží. V polovině dubna přistoupil 
v Bílině k seniorce, které se ptal 
na vymyšlenou adresu. Ženě, 
která mu chtěla poradit, pak bě-
hem rozhovoru strhl z krku zlatý 
řetízek a dal se na útěk, škoda 
byla vyčíslena na více jak šest 
tisíc korun.
Jedná se o stejného pachate-
le, který koncem března okradl  
v Bílině cizince. Muž tehdy při-
stoupil k vozidlu, ve kterém se-

děl poškozený, zaklepal na okén-
ko a dal se s ním do řeči. Když 
si všiml telefonu odloženého  
v autě, sáhl dovnitř, mobil v hod-
notě téměř 15 tisíc korun vzal  
a dal se na útěk.
Má ale na svědomí i vloupání do 
bytu, nebo krádež peněženky, 
kterou odcizil poškozené  
z kabelky během nakupování. Muž 
byl obviněn z přečinu krádeže, 
za který mu v případě uznání 
viny hrozí až dvouleté vězení,  
s ohledem na důvodnou obavu, že 
by na svobodě v páchání trestné 
činnosti pokračoval, jsme státnímu 
zástupci zaslali podnět k podání 
návrhu na vzetí obviněného do 
vazby. 

Duševní posilovna: Co dělat, když se setkáme s domácím násilím

Vraždu potvrdí či 
vyvrát í  až pitva

Linka duševní tísně, dobrý den...Ze sluchátka se ozývá zoufalý ženský pláč. Je hodně po půlnoci. Pracovnice ženu zklidňuje, mezi 
vzlyky slyší útržky: „...zas mne zmlátil a odešel...bojím se, co bude...ještěže jsou dneska děti u babičky...říká, že jsem líná tlustá 
kráva, ale vždyť je vždycky navařeno a pořádek...“

Takhle nějak to může vypadat. 
Domácí násilí se týká hlavně 
žen (ale také třeba osob starých, 
nemohou¬cích, dětí) a má řadu 
podob. Násilníci obětem tělesně 
ubližují, zastrašují je a vyhrožují 
dalším násilím.Oběti jsou opa-
kovaně a dlouhodobě uráženy, 
ponižovány. Tyrani jim zakazují 
styk s přáteli a vlastní rodinou, 
chorobně žárlí, ovládají veške-
ré rodinné finance. Výjimkou 
není ani nucení k sexuálním 
praktikám, které jsou pro oběť 
nepřijatelné, ba ani znásilnění. 
U 90 % případů domácího násilí 
jsou přítomny děti. Pro ty je těž-
ké nejen být přímými svědky in-
cidentů, ale i spoluprožívat psy-
chické útrapy a duševní změny 
vlastní mámy.
Většina z nás slyšela o někom, 
kdo je ve svém vlastním domově 
vystavován násilí. Shodujeme se 
v tom, že by to tak nemělo být, 
ale málokdo z nás je schopen  
a ochoten podat oběti pomocnou 
ruku. Kolem domácího násilí 
totiž panuje spousta falešných  
a nebezpečných mýtů. Zamysle-
me se nyní spolu nad nimi, vždyť 
každý z nás může bez nadsázky 
přispět k záchraně lidského ži-
vota, bude-li na to v hloubi duše 
připraven... Především je nutné 
vědět, že žádné domácí násilí 

samo neustane, naopak: bude to stá-
le horší! Hlavní příčinou domácího 
násilí je totiž osobnost pachatele. 
Omluvou není ani alkohol nebo dro-
gy, protože ty jen posílí úmysly člo-
věka, který má trvale v povaze sklon 
k násilí. Zakažme si prosím otázku, 
proč že vlastně muž ženu uhodil, 
čím ho asi vyprovokovala. Důležité 
je to, že nikdo nemá právo ubližovat 
druhému! (o „vyprovokování“ by se 
dalo uvažovat nanejvýš u ojedinělé-
ho konfliktu, v žádném případě ne  
u opakovaných situací.)
Domácí násilí se může týkat napros-
to kohokoliv. Odehrává se v rodinách 
chudších i bohatých, problémových 
i těch „lepších“. Existuje mezi děl-
níky i mezi vysokoškolsky vzděla-
nými lidmi. Trýzněni jsou lidé všech 
věkových skupin a nejrůznějších 
profesí. Mějme prosím na paměti 
nebezpečnou věc: týrající člověk má 
velmi často dva vzorce chování. Na 
veřejnosti je známý svým obdivu-
hodně laskavým a přátelským vy-
stupováním, zatímco v soukromí se 
chová násilnicky a bezcitně. Oběť 
se proto mnohdy bojí, že by jí prostě 
nikdo neuvěřil, kdyby si postěžovala  
a požádala o pomoc. Navíc v leckom 
z nás může hlodat červík pochyb-
ností, zda vůbec máme právo plést 
se do cizích věcí, vždyť je to přece 
věc každé rodiny, jak spolu žijí. Od-
pověděla bych jednoduše: zkusme si 

představit, že jsme to my sami (nebo 
naše dítě), a vžijme se na chvíli do 
opakovaně tlučené mladé ženy, kte-
rá nesmí ven z bytu, den ode dne se 
víc bojí o sebe i o dítě, je vyděšená 
z manželových výhrůžek a je v té 
hrůze prostě docela SAMA. Bojí se 
cokoliv udělat, vyhrožování je účin-
né, vždyť už tolikrát zažila bezmoc, 
bolest, hrůzu... K tomu ještě musíme 
přičíst fakt, že sku¬tečná pravda 
obvykle bývá horší než to, co mo-
mentálně nějak vyšlo najevo. Oběť 
má totiž většinou sklon namlouvat 
si, že se nic vážného ne¬děje, snad 
aby vůbec dokázala najít duševní 
sílu všechno to vydržet. Vinu hle-
dá u sebe, stydí se, vždyť něčím se 
přece musí vůči partnerovi proviňo-
vat, když ji stále tluče. Ono je totiž 
nesmírně těžké uvěřit, že nás blízký 
člověk skutečně zneužívá, ponižuje, 
týrá. Zvenčí to může vypadat jasně, 
známí si říkají „ta je divná, proč od 
něj neodejde?, to já bych už dávno 
byla pryč!“. Ale oni nemají děsivou 
zkušenost člověka, ve kterém se 
něco důležitého zlomilo ve chvíli, 
kdy ho v bezpečí vlastního domova 
jeho blízký člověk napadl, ponížil  
a ztloukl. Takhle traumatizující pro-
žitek zákonitě vede k nějakým změ-
nám v cítění a chování, které mohou 
vypadat „nelogicky“. Dokud si ov-
šem nepřipomeneme, že uvažujeme 
o lidech, kteří se reálně pohybují  

v ohrožení života. A kterým 
může v souvislosti s odchodem 
hrozit riziko ještě větší: když se 
totiž týrající dozví, že mu oběť 
chce prchnout, vzbudí to u něj 
často nárůst agresivity...
Jakou cestou se mají vydat oběti 
domácího násilí? Jsou tři kroky, 
které je potřeba učinit. Prvním 
krokem je připustit fakt, že se 
to děje. (Už to je někdy nepřed-
stavitelně těžké, protože oběť se 
během prožívaných hrůz nau-
čila vidět věci zkresleně, jako-
by „sama sobě vymýt mozek“, 
aby tolik netrpěla.) Druhý krok 
znamená uznat, že za prožíva-
né násilí se oběť nesmí vinit, že 
viníkem je jednoznačně a bez 
pochyb násilník. Posledním kro-
kem je pak vyhledání pomoci  
a podpory. A to hlavní na závěr: 
jakmile tyran napadne svou oběť 
podruhé, je nutno záležitost hned 
řešit! Protože dál už to bude jen 
horší.  Sylva Vozábová

Kontakty: 
Linka duševní tísně: 476 701 444
Bezplatné sKYpe volání  
na adrese: ldt.most
e-mail: ldt.most@seznam.cz
Facebook: Linka Duševní tísně

Policisté vyšetřují úmrtí čty-
řiatřicetileté ženy, jejíž tělo 
bylo v noci na neděli nalezeno  
v bytě v Bílině na Teplicku. 

Informaci potvrdila mluvčí Policie 
ČR Šarka Poláčková. „Přivolaný 
lékař nemohl potvrdit ani vyloučit 
případné cizí zavinění. Přesnou 
příčinu smrti určí až soudní pi-
tva,“ uvedla mluvčí. Až podle je-
jího výsledku budou vyšetřovatelé 
případ klasifikovat. „S ohledem 
na probíhající vyšetřování není 
možné k případu poskytnout bliž-
ší informace,“ říká mluvčí Police 
ČR Poláčková. Karel Schön
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Výskyt páchníka hnědého v Kyselské aleji
V současné době ve Městě Bílina probíhá obnova Kyselské aleje. 
K obnově dochází na základě posudku zpracovaného Ing. Ivanou 
Větrovcovou, z kterého vyplynulo, že většina stromů má sníženou 
vitalitu. K aleji se musí přistupovat jako k celku. Statika stromů je 
zhoršena hnilobami v poškozených kmenech a kosterních větvích. 
Některé stromy jsou s kmeny dutými nebo s podélnými praskli-
nami. V jednom z pokácených stromů Jírovec maďal byl zjištěn 
výskyt páchníka hnědého (Osmoderma eremita). 

Na místě nálezu byly zjiš-
těny pobytové znaky tohoto 
druhu a to zbytky těl brou-
ků, trus, larvy v různém stá-
diu vývoje a také kokony s 
larvami. V České republice 
je páchník hnědý zařazený 
mezi silně ohrožené druhy 
podle přílohy č. III Vyhlášky 
MŽP ČR 395/1992 Sb. Dále 
je uveden v národním čer-
veném seznamu bezobrat-
lých živočichů jako kriticky 
ohrožený. 
V rámci EU je zahrnut  
v přílohách II a IV Směrnice 
o ochraně přírodních stano-

višť, volně žijících živočichů  
a planě rostoucích rostlin a pat-
ří mezi prioritní druhy soustavy 
Natura 2000. Dospělý páchník 
je nápadný hnědý brouk, který 
dosahuje velikosti 24–30 mm. 
Je velmi málo aktivní a neochot-
ně létá. Larvy dosahují velikos-
ti až 8 cm a žijí téměř výhradně  
v trouchu dutin. Páchník hně-
dý je saproxylosfágem (živí se 
mrtvým dřevem). Před zapo-
četím prací byl sjednán ento-
mologem panem Pavlem Krá-
senským biologický dozor, při 
kterém výskyt páchníka nebyl 
zjištěn, jelikož obýval velkou 

stromovou dutinu, která se od-
kryla až rozřezáním stromu. 
Rozřezané kmeny budou trans-
portovány do Podkrušnohor-
ského zooparku v Chomutově 
do takzvaného broučkoviště. 
Broučkoviště je vlastně skupina 
kmenů, zakopané do jedné třeti-

P a m á t k u  o b ě t e m  v á l k y 
uctili květinami a hymnou

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 
ukončil působení v radě města 

Registr vozidel uzavřen
Dne 28. 5. 2014 bude registr řidičů a registr vozidel z technic-
kých důvodů otevřen pouze do 12:30 hodin.

Ve dnech 29. 5. a 30. 5. 2014 
bude registr řidičů a registr vo-

zidel z technických důvodů uza-
vřen. Děkujeme za pochopení

V pátek 16. 5. ukončil Z. Svoboda své působení v Radě města Bíliny.

 Ke svému roz-
hodnutí uvedl:  
„V uplynulých 
týdnech došlo  
k výraznému 
nárůstu mých 
pracovních po-
vinností v rám-

ci akademické sféry a dospěl jsem  
k bodu, kdy bylo nutné se začít 
rozhodovat, které z časově nároč-
ných aktivit, jež v současné době 
vykonávám, omezit či zcela vy-
pustit. Nejednalo se o lehké zva-
žování, nicméně jsem se vzhledem  
k výše uvedenému rozhodl ukon-
čit své působení v radě města 
a ze stejného důvodu jsem již 
ukončil své působení na pozi-
ci ředitele pobočky společnosti 

Člověk v tísni, o.p.s. v Bílině 
a své aktivity budu primárně 
soustředit na oblast vzdělává-
ní a související výzkumnou  
a publikační činnost. Jelikož se 
jedná o pracovní úkoly dlouho-
dobého charakteru, rozhodl jsem 
se rovněž výrazně omezit mé ak-
tivity na poli komunální politiky. 
V případě podpory kandidátky 
politického hnutí Nezávislí pro 
Bílinu se bude jednat o podpo-
ru sympatizačního charakteru, 
bezpochyby ne v rámci jejich 
čelních míst. Všem kolegům za-
stupitelům a rovněž zaměstnan-
cům MěÚ v Bílině velmi děkuji 
za dosavadní spolupráci, pře-
ji vše dobré a mnoho úspěchů  
v další práci.“

Ve středu 7. května se na bílinském hřbitově sešli zástupci vedení 
města Bíliny a ZO ČSBS Bílina, aby uctili památku obětí padlých 
během 2. světové války. 

Starosta města Bíliny Josef Horá-
ček společně s hejtmanem Ústec-
kého kraje Oldřichem Bubeníč-
kem položili věnec k památníku. 
Poté se před památníkem uklonil 
a květiny položil pan Václav Vad-
lejch za ZO ČSBS Bílina. Pietní-
ho aktu se zúčastnil také místosta-

rosta Zdeněk Rendl, zastupitelé 
města Aleš Tallowitz a Václav 
Mojžíš a tajemník městského úřa-
du v Bílině Ladislav Kvěch. Příští 
rok tomu bude již 70 let od konce 
největšího a nejvíce zničujícího 
válečného konfliktu v dějinách 
lidstva.

ny do země, popřípadě volně 
ležící. Vzhledem k tomu, že 
bylo nutné dřeviny poká-
cet pro jejich nebezpečnost, 
stává se právě broučkoviště 
vhodným kompromisem.

Ing. Tomáš Pulchart 
ved. OŽP

Ohroženému páchníkovi se v kyselské aleji zalíbilo. Výskyt 
ohroženého druhu v aleji, která prochází revitalizací, si vyžádá 
speciální opatření. zdroj : www.naturfoto.cz

prochází revitalizací.
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Kaskáda pod vedením Bergera: zpronevěra, lži a výsměch
Jako člen zastupitelstva si dovolím navázat na článek vydaný dne 28. března 2014 v Bílinském zpravodaji s názvem „Kultura v Bílině 
jede - přijede i Partička“, jehož autorem je mluvčí bílinské radnice Karel Schön. Je hezké, že se lidem v Bílině kulturní nabídka, dle 
slov autora, líbí a že jsou spokojeni. Bylo by však v době vydání tohoto článku vhodnější zabývat se věcmi, které obyvatele města zají-
mají více. Protože tyto informace nebyly v městském periodiku uveřejněny a ne každý občan pravidelně čte deník MF Dnes, byl bych 
nerad, kdyby právě občané Bíliny byli o tyto informace ochuzeni. Co tedy kulturu v Bílině potkalo?

Na začátku 
roku 2014 se 
v organizaci 
uskutečnil au-
dit hospodaření, 
který zajišťuje 
Odbor interního 

auditu městského úřadu. Tento 
audit byl ukončen někdy v úno-
ru a odhalil několik závažných 
pochybení z roku 2013 a jedno 
pochybení z roku 2012. V roce 
2012 nelze dohledat zálohové 
platby za energie ve výši 71 tisíc 
korun (tato částka odešla z účtu 
Kaskády, příjemcům však nikdy 
nedošla). V roce 2013 došlo k 
několika závažnějším skuteč-
nostem. Vynechám s dovolením 
účetní nesrovnalosti, které lze 
snadno napravit, jakožto navý-
šení účetního zisku o 400 tisíc 
korun, porušování rozpočto-
vé kázně a porušování zákona  
o účetnictví. Rád bych se sou-
středil spíše na věci, které mo-
hou zavánět zpronevěrou, zne-
užíváním svěřených prostředků 
ve vlastní prospěch či podvody.
Nejuchopitelnějším faktem je 
skutečnost, že ředitel Berger 
zneužíval služební auto ke svým 
soukromým účelům, a to bez 
vědomí svého zřizovatele, tedy 
města Bíliny. Nebylo by to až 

tak horké, pokud by pan Berger 
s tímto autem nejezdil na dovo-
lenou, a tedy v době dovolené 
do auta netankoval za služeb-
ní peníze. Situaci pak následně 
vysvětlil tím, že si prostě spletl 
firemní platební kartu s kartou 
soukromou. To se samozřejmě 
stát může. Pokud se to však sta-
ne několikrát za sebou a navíc si 
pan ředitel splete i auto firemní 
s autem soukromým, není jeho 
vysvětlování možné uvěřit. Další 
zarážející věcí je oprava firem-
ních aut. Audit uvádí, že opro-
ti roku 2012 došlo k navýšení 
oprav vozidel 15 krát. Pokud 
byly náklady v roce 2012 ve výši 
zhruba 40 tisíc korun, znamenalo 
by to, že v roce 2013 se vynalo-
žilo asi půl miliónu, což je více 
než je účetní hodnota všech tří 
vozidel v majetku KC Kaskáda. 
Po žádosti zastupitelů o doložení 
faktur ředitel Berger doložil fak-
turu na částku asi 120 tisíc korun. 
Jak to bylo ve skutečnosti, není 
v tuto chvíli možné objektivně 
posoudit. 
Co se týče provozu stánku  
v letním amfiteátru, stánek vyká-
zal ztrátu 26 tisíc korun, i když  
v předchozích letech vykazoval 
zisk. Pan ředitel to odůvodňoval 
tím, že nakoupil hodně zboží, 

které by se posléze mohlo zka-
zit a tak byl nucen rozdat ho 
zdarma návštěvníkům akcí. Na 
výtku kontrolorky o chybějících 
tržbách argumentoval tím, že 
ne pokaždé občerstvení zajiš-
ťovala organizace ve své režii. 
V několika případech prý stá-
nek pronajal soukromé osobě, 
a to na základě ústní smlouvy! 
Peníze za pronájem byly v účet-
nictví rovněž nedohledatelné. 
Zdůvodnění je takové, že na zá-
kladě již zmíněné ústní smlouvy 
se pronájem uhradí až v dubnu 
roku 2014, tedy téměř rok poté. 
Rapidně taktéž narostla spotře-
ba pohonných hmot. Pan ředitel 
tuto skutečnost zdůvodnil tak, 
že bylo potřeba napravit dobré 
jméno organizace, která ho měla 
značně poškozené, a proto jezdil 
a jezdil, vysvětloval interpretům 
a umělcům, že už je KC Kaská-
da v dobrých rukách, že už se 
Bíliny nemusí bát.
Takovýchto věcí bylo v protoko-
lu o auditu povícero a takových-
to „vysvětlení“ ze strany pana 
ředitele taktéž. Paradoxem bylo, 
že když rada města dostala ten-
to protokol o kontrole, na místo 
toho, aby okamžitě situaci řeši-
la, uložila řediteli Kaskády oslo-
vit městského právníka, který 

za ředitele vypracuje odpovědi 
a zdůvodnění. Tak se také stalo. 
Právník města vypracoval zdů-
vodnění a pracovní verzi zaslal 
řediteli, aby v podobném duchu 
své pochybení zdůvodňoval. 
Formulace zdůvodnění o chy-
bějících tržbách a ústní smlouvě 
byla zvýrazněna žlutou barvou, 
aby si to pan ředitel upravil dle 
svého. Pan ředitel však neváhal 
a aniž by se obtěžoval alespoň 
“odžlutit” části textu, poslal 
pracovní verzi vysvětlení přímo 
radě města, posléze zastupite-
lům, na hlavičkovém papíru ad-
vokátní kanceláře.
Při jednání zastupitelstva dne 
10. dubna zastupitelé na návrh 
Ing. Petra Rosenkranze uloži-
li radě města ředitele Martina 
Bergera odvolat a nepomohla  
k tomu ani obhajoba místosta-
rosty Rendla či radního Poživi-
la, jenž se Bergera snažil bránit 
slovy: „Zpronevěra tam sice 
je, ale malá“. Rada města dne  
25. dubna ředitele skuteč-
ně odvolala, avšak k termínu  
30. června 2014. Do té doby je 
potřeba ještě stihnout několik 
věcí zamést. Hospodařením Kas-
kády se však také zabývá policie.

Bc.Aleš Tallowitz
zastupitel města Bíliny

V reakci na článek Bc. A. Tallowitze jsme požádali o vyjádření  
i odvolaného ředitele KC Kaskáda, pana Martina Bergera.

Můžete se vyjádřit k řadě obvinění, které ve svém příspěvku Bc. Tallowitz uvedl?
Většinu interpretací pana Tallowitze odmítám jako neobjektivní. Je zbytečné se ale o nich přít na těchto stránkách. Jak pan Tallowitz 
na konci svého příspěvku uvádí, situací se zabývá policie, která vše jistě objektivně vyšetří. Věřím, že výsledky šetření dokáží v zá-
sadních věcech moji nevinu a z výsledků šetření bude zřejmé, že těžiště problémů KC Kaskáda leží v předchozím vedení. Od počátku 
mého nástupu do Kaskády se potýkám se zásadními nedostatky v předcházejícím hospodaření, Kaskádu jsem navíc převzal bez účetní, 
s dluhy, a pošramocenou pověstí u bílinských občanů. V této chvíli se snažím o to, aby můj případný nástupce převzal KC Kaskáda 
Bílina jako fungující kulturní centrum s aktualizovanými směrnicemi, fungujícím účetnictvím a bílinským publikem, které bude opět 
rádo chodit na bílinské kulturní pořady.

Zmínil jste vel-
ké nedostatky 
při převzetí KC 
Kaskáda? Může-
te být konkrétní,  
o co vše šlo?
Několik měsíců 

před mým nástupem se vůbec ne-
vedlo účetnictví. Zmizely šanony 
s účetními doklady a objednáv-

kami. Manipulovalo se s účet-
ním programem, kde i dle názoru 
právníků došlo ke spáchání trest-
ného činu zpronevěry ve výši cca. 
70 tisíc Kč.

Hovořil jste také o dluzích. Jaké 
máte na mysli? 
Byly to dluhy vůči pivovaru 
Svijany ve výši cca. 130 ti-

síc Kč za odebrané pivo. Moji 
předchůdci mi nebyli schopni 
sdělit, kam pivo zamířilo a kde 
skončilo. Dále se jednalo o sta-
tisícový dluh vůči společnosti 
Rengl, která spravuje výlepové 
plochy. Údajně si KC Kaskáda 
pronajala i výlepové plochy na 
Rumbursku. Opět mi není známo 
a nezjistil jsem, co Kaskáda pro-

pagovala v jiném regionu. Pan 
Michal Mlej stále dluží KC Kas-
káda Bílina částku převyšující  
30 tisíc Kč za odebraný tvrdý 
alkohol a jiný sortiment vhodný 
pro provoz restaurace. Také mi 
není známo, jak je možné, že 
politická strana B10 necháva-
la Kaskádu platit svou politic-
kou kampaň do krajských voleb  

4 BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 23. květen 2014



Má pan zastupitel oprávněné obavy?

Odpověď O. Bubeníčkovi

Poslední číslo Bílinského zpravodaje nás ujistilo, že komunální volby jsou opravdu již na podzim. A mimo politiků se do diskuse za-
pojují i vedoucí pracovníci městského úřadu. Když k tomu vezmeme různé kauzy a také sny některých politiků, Bílina je opět vidět. 
Zaujala mě odpověď pana zastupitele Poživila, který se nyní uvádí jako nezařazený (dříve Věci veřejné a SNK Evropští demokraté). 
Zda si vydělal slušné peníze z městského rozpočtu oprávněně či ne, není v tuto chvíli moje starost. 

Ale nemohu 
přejít, že se 
znovu otírá  
o volební stra-
nu KSČM. Ano, 
musím napsat 
znovu. Mimo 

jedné populistické věty, ne-
napsal nic konkrétního, čím 
KSČM škodí městu. Co nemů-
že strávit, je fakt, že po tolika 
letech jeho snah o diskreditaci 
KSČM a jejich představitelů ve 
městě, ji většina ostatních vo-
lebních stran bere jako rovno-

cenné partnery. Při posledních 
komunálních volbách v roce 
2010 jsem dostal 1522 hlasů od 
bílinských občanů. Pan Poži-
vil 449 a stal se radním města.  
V radě prosadil, že jsem po 
dvaceti letech dostal zákaz od-
dávat a vítat malé občánky Bí-
liny. Důvod, podle pana Poživi-
la mě kape krev z rukou a pro 
město je nedůstojné, abych ho 
reprezentoval. Radním se stal 
proto, že se na tom několik vo-
lebních stran dohodlo. Dnes je 
překvapen, že se volební stany, 

kterým se nelíbí výsledky vede-
ní města za tři a půl roku vlád-
nutí, mezi sebou baví a hledají 
plán záchrany do dalšího voleb-
ního období. Je to práce pro lidi  
a pro své město. A pokud píše 
pan zastupitel o volebních pro-
jektech, kterým se v Bílině pře-
zdívá: „PRO KOMUNISTY 2“ 
a „PRO KOMUNISTY 3“, tak 
za HNHRN kandidovali v roce 
2006 tři současní radní, kteří  
v roce 2010 již kandidovali za 
Nezávislí pro Bílinu. Nejsou to 
tedy žádné nové volební subjek-

ty. A čtvrtý z těchto kandidátek 
je členem zastupitelstva. Pan 
zastupitel má obavu, že může 
dojít ve městě ke změnám,  
a má obavu oprávněnou. Přesto 
může při svých úvahách příště 
v Bílinském zpravodaji KSČM 
vynechat. Za naše zastupitele 
hovoří od roku 1990 práce, prá-
ce a zase práce. To vždy doká-
zali občané ocenit. Doporučím 
se například věnovat lampám 
veřejného osvětlení.

Oldřich Bubeníček
zastupitel za KSČM

Vážený pane zastupiteli,
na Váš komentář, že jsem nenapsal nic konkrétního, čím škodí KSČM městu, mohu odpovědět jediné. Má odpověď v minulém BZ 
směřovala k textu MUDr. Závodského. O KSČM jsem se zde zmínil pouze v reakci na obrat některých lidí kolem B10, kteří ač se dříve 
profilovali jako zarytí antikomunisté, jejich dnešní chování slouží především zájmům bílinské KSČM. 

Je otázkou,  
v čem tak zá-
sadní obrat spo-
čívá, jak dalece 
je motivován 
finančními pro-
blémy a dluhy, 

které B10 a Michal Mlej mají? 
Ode mne podobný obrat neče-
kejte. Nehledě na nárůst Vaší 
moci v kraji setrvávám na po-

stoji, že KSČM je strana, která 
by pro svou minulost neměla 
zastávat místo ve vedení měst, 
krajů ani státu. Obecně zná-
mý příměr o „krvi na rukou“ 
se samozřejmě netýká jen Vaší 
osoby, ale komunistické minu-
losti. V jednom máte pravdu.  
Z opětovného nástupu komunistů  
k moci obavu mám. I když se 
snažíte působit, že za vámi stojí 

jen „práce, práce a práce“, rea-
lita je jiná. Nehledě na slušné a 
pracovité chování jednotlivců ve 
vašich řadách, jako strana nadále 
využíváte k posílení svého vlivu 
především navrhování populis-
tických řešení, využívání nega-
tivních lidských vlastností, jako 
je závist a překrucování sku-
tečností. Názorným příkladem 
je Vaše účelové matení obča-

nů, že skupina lidí, kteří budou  
v Bílině letos kandidovat za 
hnutí HNHRM, má něco společ-
ného se skupinou nezávislých 
kolem pana starosty, kteří jako 
kandidáti bez politické přísluš-
nosti za toto celorepublikově 
působící hnutí formálně kandi-
dovali v roce 2006. 

Ing. František Poživil
zastupitel bez politické příslušnosti

a proč tato strana na naše výzvy 
k zaplacení již druhým rokem 
nereaguje! Na to snad může od-
povědět pouze pan Mlej, který už 
se snad vrátil z mise v Kambodži. 

Co říkáte na informace, které se 
objevily v médiích o tom, že jste 
nechal opravovat vozidla Kas-
kády za půl milionu?. Informaci 
přinesla s citací Michala Mleje 
MF Dnes. 
Na tuto otázku se mě ptal zastu-
pitel Rosenkranz. Jemu, a tím  
i celému zastupitelstvu jsem od-
pověděl. Dokázal jsem, že tato 
částka nebyla půl milionu, ale 
cca. 120 tisíc Kč. To je důkazem 
toho, že pan Mlej veřejně lže  
a MF Dnes mu to s radostí otiskne. 

Co říkáte na ztrátu ve stánku na 
Kyselce ve výši 26 tisíc Kč? 
Je to stále totéž.. Tento dluh 

vznikl na akci Track Brack dne 
28. června 2013, kterou zorga-
nizoval Michal Mlej a paní ře-
ditelka Soukupová. Pan Mlej za 
mnou před akcí přišel s žádostí  
a prosbou, zda by mu KC Kas-
káda nemohla sudy s pivem ob-
jednat na sebe, protože on nemá 
dostatek finančních prostředků, 
aby mohl občerstvení zapla-
tit před akcí. Jednalo se o cca  
150 tisíc Kč. Panu Mlejovi jsem  
v dobré víře vyhověl a domluvi-
li jsme se, že mu Kaskáda zbo-
ží vydá jen za hotovost. V den 
akce za mé nepřítomnosti pan 
Mlej naši dohodu porušil a sudy 
s pivem bez mého svolení umís-
til do výčepních stánků. Když 
jsem ho konfrontoval, slíbil mi, 
že peníze zaplatí z tržby. Od té 
doby jsem ho půl roku neviděl,  
i když jsem ho sháněl. Údajně se 
nechal zapírat, že je již v zmi-

ňované Kambodži. V tuto chvíli 
s právníky připravujeme trestní 
oznámení. 

Bývalá ředitelka KC Kaskáda 
Soukupová tvrdila v MF Dnes, že 
akcí ubylo a náklady vzrostly. Co 
tomu říkáte? 
Nevím, zda paní ředitelka my-
slela i akce, které KC Kaskáda 
spolufinancovala a které se ko-
naly v restauraci Moskva, kterou 
provozuje sestra Michala Mleje. 
Statistiky dokazují, že MF Dnes 
si opět neověřovala informace a 
redaktor Janoušek, o kterém pan 
Mlej tvrdí, že ho „umí“ a že je 
jeho dobrý kamarád, tyto infor-
mace bez prověření uveřejnil. 
Jen pro ilustraci:. Do Městského 
divadla v Bílině v prvním po-
loletí tohoto roku přišel stejný 
počet diváků jako za celý rok 
2012. V tomto roce se v Kul-

turním domě Fontána pořádaly 
koncerty zaměřené na úzkou 
skupinu posluchačů. Já jsem 
při nástupu do funkce slíbil, že 
chci kulturní akce ve městě Bí-
lina pořádat pro širší veřejnost. 
V návaznosti na nově vzniklý 
projekt Bílinské 80´ vystoupi-
li v Bílině umělci: Peter Nagy, 
Petr Kotvald, Dalibor Janda či 
ABBA Revival, kteří se těšili 
veliké návštěvnosti v průměru 
300 až 450 diváků. Z toho je 
patrné, že svůj příslib veřejnosti 
města jsem splnil. Nebráním se 
uvádět i úzce profilované kultur-
ní akce zaměřené na menší počet 
návštěvníků. V návaznosti na to 
jsem vyzval veřejnost přes Bí-
linský zpravodaj, aby sdělila své 
představy o kultuře ve městě.

Rozhovor  
s Martinem Bergerem 
připravil Karel Schön
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Prvňáčci z roku 1945

Dům dětí a mládeže slavil čarodějnice
První závody nejmladšího aerobiku

Opět jsme zasedli do „lavic“ jako každoročně, letos již pojede-
nácté. Dostavili jsme se v hojném počtu 35. K naší velké radosti 
přijeli i „přespolňáci“ z Litvínova, Kostomlat, Prahy a také tři 
bývalí spolužáci, kteří bydlí v Německu.

Vzpomínali jsme na naše škol-
ní roky. V roce 1945 byly v Bí-
lině otevřeny tři první třídy: Na 
Žižkově náměstí, na gymnáziu  
a v Chudeřicích U Anděla.
My, kteří jsme bydleli v Bez-
ovce, jsme chodili „přes pole“ 
Litoměřickou ulicí nahoru ke 
křížku a pak již okolo rodinných 

domků v Chudeřicích do školy. 
Jméno získala škola po prvním 
poválečném řediteli, opravdu se 
jmenoval Anděl. Cesta nám tr-
vala 45 minut.
Z první třídy nemáme fotografii. 
Bylo po válce a nebyl materiál 
ani peníze. Oblečení se nosilo po 
starších sourozencích nebo přeši-

Fotografie 2. třídy z roku 1947, ZŠ Chudeřice Bílina (dnešní budova 
DDM Bílina). Na fotografii je také tehdejší učitel pan Vořech.

Třídní srazy „prvňáčků z roku 1945“ se konají každoročně již jedenáct 
let. Bývalí spolužáci se na ně sjíždějí z blízkého okolí i ze zahraničí.

té. Jakmile se oteplilo, chodilo se 
bosky. Vybavují se mi vzpomín-
ky na brigády – sbírání a likvi-
dace chroustů, mandelinky bram-
borové a námelu. Nesmím zapo-
menou na povinné užívání rybího 
tuku – brr. Byla jsem ve třídě nej-
menší a nejmladší. Doma jsem si 
vyprosila co nejmenší lžičku a do 
fronty se postavila až na konec. 
Marně jsem doufala, že v lahvi 
už nic nezbyde. Omyl, vždy to 
vyšlo.
Svačiny jsme si nosili z domova. 
Školní jídelny nebyly, tak jsme  

k obědu spěchali domů, dali taš-
ky na stůl a po jídle hurá ven za 
kamarády.
Děti ze všech prvních tříd se na-
konec sešly v měšťance (dnes ZŠ 
Lidická). V roce 1953, zbytek 
dětí pak v roce 1954, jsme školu 
ukončili. Všichni jsme se vyučili, 
vystudovali, našli si práci, založi-
li rodiny a vychovali děti. A tak 
bychom mohli vzpomínat dlouho 
a dlouho. Těšíme se proto na příš-
tí setkání v roce 2015.

Za dnešní pětasedmdesátníky 
Dorotka Kohoutová

Svých prvních závodů se zúčastnily naše nejmenší holčičky  
z kroužku aerobiku 3. 5. 2014 v Duchcově. 

Předvedly poprvé na veřejnosti 
svojí sestavu, kterou nacvičovaly 
celý školní rok. Sestava s názvem 
Country holky se moc povedla  

a už se těšíme na další závody,  
z kterých snad přivezeme medai-
le. Hodně úspěchů přejí trenérka 
Věrka a Petruška.

29. dubna v DDM proběhl čarodějnický rej. Tělocvična se 
zaplnila různými postavami ze země čarodějnic a čarodějů.

Pro děti byla 
připravena dis-
kotéka a sou-
těže s Pavlem  
a Honzou. Děti si 

opekly buřty a pohrály si na 

zahradě DDM. Také si mohly 
nechat namalovat různé mo-
tivy na obličej. Čarodějnické 
odpoledne se moc povedlo  
a my se můžeme těšit na další 
akce DDM.

Třídní srazy „prvňáčků z roku 1945“ se konají každoročně již jedenáct let. Bývalí spolužáci se na ně sjíždějí z blízkého 
okolí i ze zahraničí.
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Mladí lidé se snaží změnit Bílinu

Psovodi v mateřské školeZávody dětí na kolech v Bílině 

Dne 6. 5. 2014 naši mateřskou školu navštívili psovodi 
Policie ČR.

Pejskové dětem předvedli 
poslušnost (zvládli pokyny 
sedni, lehni, vstaň…) a také 
zásah při zadržení zločince. 
Děti měly možnost pohladit si 
fenku Zuzanku a všechny byly  

z akce nadšené. Děti si vzaly 
od pejsků ponaučení, že by 
měly být také poslušné, aby 
jim nehrozilo žádné nebezpečí.

Kolektiv  
MŠ M. Švabinského 664

Cyklistický oddíl Velosport Team Bílina za podpory Domu dětí  
a mládeže Bílina a Městského úřadu Bílina pořádá 4. ročník 
cyklistických závodů pro děti do 10 let (ročníky 2004 a mladší). 

Závody proběhnou na in line 
dráze v DDM Bílina 8. června 
2014. Start první kategorie je  
v 10 hodin. Přihlášky je možné 
zasílat pomocí formuláře na strán-

kách www.velosportbilina.cz do  
6. června. První tři v každé kate-
gorii obdrží věcnou cenu, ostatní 
dostanou něco na zub. 

Karel Schön

„Nejsme v tísni“, tak se jme-
nuje skupina mladých lidí ve 
věku 13–20 let, která nechce 
jenom přihlížet a nadávat na 
to, co se jim ve městě Bílina ne-
líbí, ale rozhodla se s tím také 
něco udělat. Chtějí dokázat, 
že se opravdu něco změnit dá. 
Tím inspirovat další lidi, kte-
ří jim při jejich práci mohou 
pomoci a budou se chtít při-
pojit k jejich myšlence zlepšit 
město Bílina. Aktivity skupiny 
vychází z mezinárodního pro-
jektu s názvem MOJE.TVO-
JE.NAŠE.MĚSTO. 

V letošním roce připravují web 
„Let’s meet new friends“, který 
by měl sloužit ke komunikaci se 
skupinami mladých lidí z celého 
světa. V posledním červnovém 
týdnu uspořádají „Den úklidu 
města“, protože se jim nelíbí, 
jaký je ve městě nepořádek. 
Chtějí žít v čistějším prostředí a 
přejí si, aby si i mladí lidé uvě-
domili, že odpadky patří do koše 
a ne na zem. Při úklidu budou 
spolupracovat se základními 
školami, s technickými služba-
mi a městskou policií pro případ 
nebezpečného odpadu. 

Jako slavnostní ukončení školní-
ho roku pro vás připravují festival 
„Tóny mládí“, na kterém vystoupí 
děti, mladiství i dospělí se svými 
talenty. „Tóny mládí“ se rozezní 
na Mírovém náměstí v Bílině dne 
28. 6. 2014. 
Doposud skupina „Nejsme v tís-
ni“, natočila krátký poučný film 
o zadlužení lidí s názvem “Story 
paní Králové“. Letos chtějí v pří-
běhu pokračovat v profesionálněj-
ší podobě. Film je možné nalézt na 
webových stránkách organizace 

Člověk v tísni, o. p. s. nebo you-
tube.com. V jednom dubnovém 
odpoledni byl zpříjemněn život 
seniorů v Pečovatelském domě  
v Bílině velikonoční besídkou.
Skupina „Nejsme v tísni“ naváza-
la v letošním roce spolupráci s or-
ganizacemi Člověk v tísni, o.p.s., 

Fido Dido, z. s., KC Kaskáda 
Bílina, White light, o. s. Tep-
lice, Městské technické služby 
v Bílině, Pečovatelský dům  
v Bílině a Městský úřad Bílina. 

Romana Šťastná
medailistka skupiny

 „Nejsme v tísni“ 
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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.

LETNÍ AMFITEÁTR
KYSELKA BÍLINA

Středa 4. červen od 20:00 hodin 
PARTIČKA NA VZDUCHU

 TOUR 2014
Partička na vzduchu je živé 
improvizační představení  

v letních kinech a amfiteátrech 
napříč Českou republikou.
Hrají: Michal Suchánek, 

Richard Genzer, Ondřej Sokol, 
Igor Chmela, Daniel Dangl 

a Marián Čurko.
Vstupné: 480,- Kč

LETNÍ AMFITEÁTR
KYSELKA BÍLINA

7. 6. od 14:00 hodin
NEJEN DěTI NEJEN DěTEM

5. ročník
charitativní akce
pro děti a rodiče. 

Vstupné dobrovolné 

MěSTSKÉ DIVADLO

Úterý 27. květen 
od 10:00 a 17:00 hodin

KAM CHODÍ SLUNCE SPÁT
Základní umělecká škola  

Gustava Waltera 
a MŠ Čapkova
Dětský muziká 

o zvědavé berušce, zvířátkách, 
putování za sluníčkem a o naději; 
v produkci ZUŠ Gustava Waltera 

a MŠ Čapkova.
Autor hudby je pan Jiří Kopa, 

libreto a scénář napsala 
Lenka Výborná. 

Pátek 23. květen od 17:30 hodin
THE AMAZING 
SPIDER-MAN 2 – 3D
Francie/Kanada/Akční/Dobro-
družný/. 
Český dabing.
Odjakživa všichni víme, že nej-
větší konflikt, kterému Spider-
-Man kdy čelil, se odehrává v jeho 
nitru: střet obyčejných povinností 
Petera Parkera s výjimečnou zod-
povědností, kterou na svých bed-
rech nese Spider-Man. 
V českém znění: Matouš Ruml, 
Kateřina Peřinová, Lukáš Hlavi-
ca a další.
Vstupné: 130,- Kč/142 minut 
P-12

Pátek 23. květen od 20.00 hodin
BONY A KLID 2 – 2D
ČR/Drama/. 
České znění.
Pokračování filmu Bony a klid. 
Ve filmu Bony a klid se loučíme 
s hádající se partičkou veksláků, 
kterou policejní anton odváží do 
vězení. Co je čekalo pak? 
Hrají: Jan Potměšil, Veronika Je-
níková, Roman Skamene, Jakub 
Prachař….
Vstupné:110,- Kč/100 minut 
P-15

Sobota 24. květen od 17.30 hodin
X- MEN:  
BUDOUCÍ MINULOST – 3D
USA/Akční/Fantasy/. 
Český dabing.
Ve filmu X-Men: Budoucí mi-
nulost bojuje kompletní sestava 
X-Men ve válce o přežití svého 
druhu. 
Hrají: Hugh Jackman, Michael 
Fassbender, James McAvoy, Ja-
son Flemyng …
Vstupné: 150,- Kč/114 minut 
P-12

Sobota 24. květen od 20.00 hodin
GODZILLA – 3D
USA/Akční/Dobrodružný/Sci-fi/
Thriller/. 
České titulky.
Nejznámější impozantní monst-
rum na světě se ve filmu postaví 
proti zlým nestvůrám ohrožu-
jícím samou existenci lidstva, 
kterým vdechla život vědecká 
arogance lidí.
Hrají: Aaron Taylor-Johnson, 
Bryan Cranston, Elizabeth Ol-
sen, Juliette Binoche …
Vstupné: 140,- Kč/119 minut 
P-15

Neděle 25. květen od 15.00 hodin
KHUMBA – 3D 
Jižní Afrika/Animovaný/Kome-
die/. 
Český dabing. 
Z poloviny pruhovaná zebra, ob-
viněná z období sucha, opustí své 
stádo a vydá se nalézt své ztrace-
né pruhy. Na cestě potká přehnaně 
starostlivého pakoně a okázalého 
pštrosa. Společně se pokusí pora-
zit tyranského leoparda a zachrá-
nit své stádo.
Film bude uveden v českém zně-
ní.
Vstupné: 130,- Kč/85 minut 
MP

Pátek 30. květen od 17.30 hodin
X- MEN:  
BUDOUCÍ MINULOST – 3D
USA/Akční/Fantasy/. 
Český dabing.
Ve filmu X-Men: Budoucí mi-
nulost bojuje kompletní sestava 
X-Men ve válce o přežití svého 
druhu. 
Hrají: Hugh Jackman, Michael 
Fassbender, James McAvoy, Ja-
son Flemyng …
Vstupné: 150,- Kč/114 minut 
P-12

Pátek 30. květen od 20.00 hodin
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ 
VYPADL Z OKNA A ZMIZEL – 2D
Švédsko/Komedie/Drama/. 
České titulky. 
Jonas Jonasson ve svém románu 
vypráví o jednom veselém útěku 
a také o šíleném životním pří-
běhu svéhlavého muže, který se 
sice nikdy nezajímal o politiku, 
ale přesto byl vždy nějak zaple-
ten do velkých historických udá-
lostí 20. století. 
Hrají: Robert Gustafsson, David 
Wiberg, Mia Skäringer, Alan 
Ford ….
Vstupné: 110,- Kč/114 minut 
P -12

Sobota 31. květen od 17.30 hodin
BONY A KLID 2 – 2D
ČR/Drama/. 
České znění.
Hrají: Jan Potměšil, Veronika Je-
níková, Roman Skamene, Jakub 
Prachař….
Vstupné:110,- Kč/100 minut/
zvuk DD 5.1/P-15/
Videoukázka: http://www.
youtube.com/watch?feature=-
player_deta i lpage&v=30O -
gw4d0HNI

Sobota 31. květen od 20.00 hodin
SOUSEDI - 2D
USA/Komedie/. 
České titulky.
Bláznivá komedie o mladém 
páru, který je po narození dítěte 
nucen snášet jako své sousedy 
partu příšerných fracků.
Hrají: Zac Efron, Seth Rogen, 
Rose Byrne, Dave Franco…
Vstupné: 110,- Kč/97 minut 
P-15

Neděle 1. červen od 15.00 hodin
KHUMBA – 3D 
Jižní Afrika/Animovaný/Kome-
die/. Český dabing. 
Film bude uveden v českém zně-
ní.
Vstupné: 120,- Kč/85 minut 
MP

GALERIE 
POD VĚŽÍ

Otevírací doba: 
po – čt: 8.00 – 12.00 hodin
 12.30 – 17.00 hodin
pá: 8.00 – 12.00 hodin 
 12.30 – 15.00 hodin
so – ne: zavřeno

6. únor – 30. květen 2014
LETECKÁ VÁLKA  

V SOUVISLOSTECH 
ANEB PLASTIKOVÉ 
MODELY LETADEL 

NEJEN Z 2. SVěTOVÉ 
VÁLKY

Modely letadel z 2. světové 
války, dobových materiálů 
a knih vystavuje litvínov-
ský spisovatel, sběratel  
a modelář Radovan Helt.

Vstupné zdarma
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Dotace sportovním organizacím v roce 2014

Poděkování
Dům dětí  
a mládeže v Bí-
lině děkuje fir-
mě Pneuservis 
Soukup za 

bezplatné přezutí letních 
pneumatik.

Kolektiv  
DDM Bílina

Město Bílina dlouhé roky finančně podporuje sportovní organizace působící ve městě. Rozdělíme-li tyto příspěvky dle mechanismů, na základě 
kterých jsou poskytovány, zjistíme, že způsoby, jakými sportovní organizace mohou získávat a získávají od města provozní dotace, jsou tři.

Tím prvním je přímá dotace po-
skytovaná z rozpočtu města na 
daný rok. Tyto příspěvky jsou 
poskytovány na základě indi-
viduálních žádostí sportovních 
organizací a v rozpočtu na rok 
2014 bylo takto rozděleno celkem  
2 897 000 Kč.
Druhým zdrojem dotací je Program 
podpory sportu ve městě Bílina. 
Dle tohoto programu je pro podpo-
ru sportu vyčleněna každý rok část-
ka rovnající se 1 % plánovaných 

příjmů rozpočtu, což pro rok 2014 
činí 2 234 000 Kč. Rozhodující část 
dotací z tohoto programu (80  % 
uvedené částky, tj. 1 787 000 Kč  
v roce 2014) je pak sportovním 
organizacím rozdělena v poměru 
registrovaných členů s místem by-
dliště v Bílině nebo ve spádových 
obcích Bíliny do 19 let věku; v pří-
padě vysokoškolských studentů do 
26 let věku. Kritériem pro výše do-
tace z uvedeného programu je tedy 
počet registrované mládeže.

Třetím způsobem, jakým spor-
tovní organizace mohou získat od 
města finanční podporu, je použití 
zbývajících 20 % prostředků z Pro-
gramu podpory sportu ve městě 
Bílina, které tvoří tzv. rezervu pro 
sportovní organizace. O postup-
ném přidělování prostředků z této 
rezervy rozhoduje v průběhu roku 
rada města, a to opět na základě 
individuálních žádostí sportovních 
organizací. Pro rok 2014 činí cel-
ková částka rezervy 447 000 Kč 

a ke dni psaní tohoto článku z ní 
bylo přiděleno 154 500 Kč.
Během roku 2014 tedy budou po-
skytnuty městem Bílina sportov-
ním organizacím finanční příspěv-
ky v celkové výši 5 131 000 Kč,  
z toho k dnešnímu dni bylo roz-
hodnuto o přidělení 4 838 500 Kč.
Přehled celkových příspěvků 
sportovním organizacím s nej-
vyššími a naopak s nejnižšími 
příspěvky je uveden v následující 
tabulce:

Komentář k příspěvku – dotace sportovním organizacím v roce 2014

Poř. Sportovní organizace Počet registrované mládeže Celková výše příspěvku
1. Draci Bílina 49 2 551 723 Kč
2. Fotbalový klub Bílina 165 716 210 Kč
3. atletický klub Bílina 209 496 533 Kč
4. sHOtOKaN KaRate-DO masOpUst BÍLINa 114 289 927 Kč
5. Klub rybolovné techniky Bílina 40 111 202 Kč
13. avZO bikros + lodní modeláři 10 27 801 Kč
14. sK Favorit Bílina 8 18 241 Kč
15. spORt team Bílina 6 13 681 Kč

Zajímavé je pak ještě kromě celkové výše dotace seřazení organizací podle výše příspěvku připadajícího na jednoho registrovaného mládežnického sportovce:

Poř. Sportovní organizace Počet registrované mládeže Výše příspěvku na 1 mládež.sportovce
1. Draci Bílina 49 52 076 Kč
2. sportovní kuželkářský klub Bílina 7 10 280 Kč
3. sK sIaD Bílina 15 6 213 Kč
4. san Do mon Bílina 8 4 780 Kč
5. Fotbalový klub Bílina 165 4 341 Kč

13.-15. Lawen tenis Klub Bílina 30 2 280 Kč
13.-15. sK Favorit Bílina 8 2 280 Kč
13.-15. spORt team Bílina 6 2 280 Kč

Příspěvky organizacím se přidělují na základě jejich jednotlivých požadavků, které se předkládají před sestavováním rozpočtu na 
následující kalendářní rok.

V požadavcích jsou většinou zahr-
nuty akce a činnosti, které oddíly  
a kluby budou pořádat v uvedeném 
roce, včetně provozních nákladů na 
tyto sportovní akce bez ohledu na 

počet registrovaných členů oddílu, 
klubu, popřípadě dalších účastní-
ků těchto akcí. Většinou sportovní 
organizace v těchto žádostí zohled-
ňují i finanční náročnost při finan-

cování svého klubu či oddílu v prů-
běhu kalendářního roku bez ohledu 
na počet členů registrovaných 
či hostujících závodníků, hráčů.  
K těmto požadavkům se vyjadřuje 

rozpočtová komise, která sestavu-
je návrh rozpočtu na uvedený ka-
lendářní rok a po té předkládá ke 
schválení ZM.

Finanční odbor Město Bílina

Cílem tohoto článku není hod-
notit, zda je celková částka 
poskytovaná sportovním or-

ganizacím velká či malá, ani to, 
zda jsou příspěvky poskytovány 
spravedlivě či nikoliv, ale pouze 

poskytnout informaci, jakým 
způsobem a v jaké výši jsou 
tyto finanční prostředky posky-

továny.
Petr Rosenkranz, 

zastupitel

AGC Automotive z Chudeřic vyrábí zadní skla pro Porsche 918
Na výrobě hybridního modelu Porsche 918 Spyder s řadou technických novinek a vymožeností 
se podílí také firma AGC Automotive z Chudeřic na Bílinsku. 

Do supersportovních vozů, 
kterých vznikne jen 918, 
dodává extrémně lehké spe-
ciální zadní sklo ve tvaru 
trojúhelníku. Informaci po-
tvrdil mediální zástupce spo-
lečnosti Martin Jonáš. Hod-

notu zakázky firma nezveřejní. 
„Technické nároky na výrobu 
tohoto skla, přestože je malé, 
byly extrémně vysoké. Jde o re-
lativně malou sérii skel, ale o to 
větší nároky kladla automobilka 
na preciznost zpracování,“ řekl 

generální ředitel AGC Au-
tomotive Jiří Markuci. Chu-
deřická firma vedle zadního 
skla pro Porsche 918 Spyder 
finálně dokončuje také boční 
skla, která vyrábějí jiné závo-
dy skupiny AGC.
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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 10. schůzi konané 14. května mimo jiné:

Program na výměnu kotlů byl zahájen

Schválila:
■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace ve výši 20 000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytova-
telem a Historickým spolkem 
města Bíliny jako příjemcem na 
branný den III. – Pomsta velitelů 
– soutěže pro děti, konané 17. 5. 
2014 a uzavření smlouvy o po-
skytnutí dotace ve výši 20.000 Kč 
mezi městem Bílina jako posky-
tovatelem a Bílinským gymnázi-
em, o. p. s., jako příjemcem na 
poznávací zájezd do Vídně, vše 
z programu podpory společen-
ských a zájmových organizací. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 20 000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytovate-
lem a Historickým spolkem města 
Bíliny jako příjemcem na slavnosti 
komína II. – bál pod širým nebem, 
konané 17. 5. 2014, z programu 
podpory kultury a literární fond. 

■  Přesun finančních prostředků  
v rámci schváleného rozpočtu 
odboru nemovitostí a investic ve 
výši 98 000 Kč na akci oprava zdi 
u parkoviště – Žižkovo údolí.

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 50 000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytova-
telem a Římskokatolickou far-
ností – arciděkanství Bílina jako 
příjemcem na zabezpečení kon-
strukce klenby historické vstupní 
brány do města. 

 ■  Uzavření darovací smlouvy o po-
skytnutí finančního daru ve výši 
20 000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a panem Ja-
kubem Jaklem, jako příjemcem 
na Setkání přátel vozů Citroën, 
které se uskuteční 11. až 13. 7. 
2014 v Bílině. 

■  Uzavření nájemní smlouvy na pro-

stor sloužící podnikání v přízemí 
objektu Mírové náměstí 71/3, Bí-
lina mezi městem Bílina jako pro-
najímatelem a obchodní firmou 
PAJAK, s. r. o., se sídlem J. Skupy 
2317, Most 434 01, zastoupenou 
Ing. Janou Kuchařovou , jako 
nájemcem, pro účel využití jako 
provozování občerstvení a doplň-
kového sortimentu za nájemné dle 
platné směrnice o nájmu z prostor 
sloužících podnikání. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s 3 měsíční výpovědní 
lhůtou, s platností od 1. 6. 2014. 

■  Uzavření nájemní smlouvy  
s platností od 7. 6. 2014 na pro-
stor sloužící podnikání na adrese 
Bílina, Kyselka čp. 131, Lesní 
kavárna mezi městem Bílina jako 
pronajímatelem a panem Václa-
vem Šottou, bytem Bílina, jako 
nájemcem pro účel využití jako 
restaurace za nájemné dle platné 
směrnice o nájmu z prostor slouží-
cích podnikání. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou 
s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 

■  Zveřejnění záměru pronájmu 
prostoru sloužícího podnikání  
v přízemí objektu na adrese Tyr-
šova 320, Bílina, o celkové vý-
měře 145,51 m2 pro využití jako 
kanceláře a skladové prostory, za 
nájemné dle platné směrnice o ná-
jmu prostor sloužících podnikání.

■  Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina jako nabyvatelem  
a KASYJA – Petr Janouch jako 
převodcem, kdy předmětem 
smlouvy je převedení movitého 
majetku – mikrovlnného spoje, je-
hož pořizovací cena činí 50 000 Kč. 

■  Výzvu, zadávací podmínky, návrh 
smlouvy o dílo, jmenování členů  
a náhradníků komise pro otevírání 

obálek s nabídkami a komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek 
a návrh na oslovení pěti firem  
k podání nabídky na veřejnou za-
kázku ve zjednodušeném podli-
mitním řízení podle § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách, na stavební práce „Rege-
nerace panelového sídliště Bílina, 
Teplické předměstí III. etapa“.

Stanovisko bytové komise 
dle zápisu z 5. 5. 2014.

Rozhodla:
■  Vypsat výběrové řízení na veřej-

nou zakázku malého rozsahu dle 
směrnice č. 01/2007 na akce:
●  „Generální oprava hlavního 

výtahu v HNsP, s.r.o., Bílina ,
●  „Výstavba chodníku pro pěší 

v areálu HNsP, s. r. o., Bílina“,
●  „Regenerace panelového sídli-

ště Bílina, Teplické předměstí 
III. etapa“ dle § 38 zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách.

Odvolává:
■  Paní Petru Zaťkovou z funkce 

členky redakční rady Bílinského 
zpravodaje.

Jmenuje:
■  Pana Karla Schöna a paní Mgr. 

Zdenu Jílkovou členy redakční 
rady Bílinského zpravodaje.

Vzala na vědomí:
■  Informaci starosty města o jed-

nání s ministrem vnitra ohledně 
situace na Červeném Újezdu.

■  Informaci ředitelky MŠ Bílina, 
Síbova 332, příspěvková orga-
nizace, k otevření třídy pro děti 
mladší tří let do počtu nejvýše 
15 dětí v místě poskytovaného 

vzdělání Mateřská škola Síbova 
332, Bílina.

Zápis ze zasedání sociálně 
zdravotní komise z 23. 4. 2014.

Projednala a doporučuje
ZM schválit

■  Přesun finančních prostředků  
v rámci schváleného rozpočtu od-
boru nemovitostí v celkové výši 
487 000 Kč na akci „Rekonstruk-
ce objektu integrovaného centra 
prevence“.

■  Uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o dílo mezi městem Bílina 
jako objednatelem a Stavební  
a obchodní společností Most, s. r. o.,  
jako zhotovitelem na akci „Re-
konstrukce objektu integrované-
ho centra prevence“. Předmětem 
dodatku je navýšení ceny díla  
o vícepráce. 

Projednala a doporučuje
ZM rozhodnout:

■  Vystoupit z obecně prospěšné 
společnosti TERRA NATURA 
se sídlem v Hrobčicích č. p. 41, 
417 57 Hrobčice, IČ 25488601, 
v souladu s článkem 21 zakláda-
cí smlouvy.

Projednala a doporučuje
ZM vzít na vědomí:

■  Informaci společnosti Seve-
ročeské doly, a. s., Chomutov,  
o vystoupení z obecně prospěšné 
společnosti TERRA NATURA. 

Kvěch Ladislav
tajemník MěÚ 

Rada Ústeckého kraje schválila Společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu 
výměny kotlů. Příjem žádostí bude zahájen v pondělí 12. května 2014 v 8 hodin. Posledním dnem, kdy bude možné žádost podat, je 
31. červenec 2014, pokud nebude do té doby vyčerpaná alokace 30 milionů korun. 

„Cílem programu je snížení zne-
čištění ovzduší z malých zdrojů, 
tedy konkrétně z lokálních tope-
nišť na tuhá paliva. O předchozí 
výzvu byl velký zájem, připra-
vené finanční prostředky byly 
vyčerpány za měsíc. Letos jsme 
navýšili částku o deset milionů, 
proto jistě uspokojíme ještě více 
zájemců,“ řekl hejtman Oldřich 
Bubeníček s tím, že veškeré 
formuláře, podmínky a zásady 

budou zveřejněny na webových 
stránkách Ústeckého kraje v pátek 
9. 5. 2014.
Žádost o dotaci včetně příloh lze 
podat v jednom podepsaném origi-
nále v českém jazyce pouze osobně 
v úředních hodinách na podatelně 
Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
Výzva má pořadové číslo 5, i když 
se v Ústeckém kraji bude jednat o 
druhou výzvu (pořadové číslo se 
odvíjí od pořadí výzev v celé ČR).

Spolu s novou výzvou budou zve-
řejněny také aktualizované ostatní 
dokumenty (žádost, Zásady pro 
poskytování podpory z Fondu ži-
votního prostředí Ústeckého kraje 
a Přílohy XIII Směrnice Minister-
stva životního prostředí o posky-
tování finančních prostředků ze 
Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Společného programu 
na podporu výměny kotlů účinné 
od 9. 5. 2014). Žadatelé tedy ne-

mohou použít staré formuláře 
žádostí ani informace obsažené 
ve starých Zásadách či Přílo-
hách XIII.
Kontaktními osobami pro věcné 
vyřízení jsou za Ústecký kraj 
Dagmar Cettlová (tel.: 475 657 
162, e-mail: cettlova.d@kr-ustecky.
cz) a Jana Šeflová (tel.: 475 657 
576, e-mail: seflova.j@kr-ustecky.
cz), za sFŽp Gabriela Sedláková 
(tel.: 267 994 127, e-mail: gabriela.
sedlakova@sfzp.cz).
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V derby zvítězili hosté z Krupky

Krajský pohár Ústeckého svazu karate JKA

Bílina – Krupka 1:2 (0:1)
Branky: pavlíček (p.) - Hlísek, al-eraidi
Sestava domácích: vondráček - Žemba (36. Bečvařík), pavlíček, 
mergl (72. Ročenovič), Baran - vlasák, Záhradský, Levý (46.
masopust), augusta, schuhardt (64. Říha), Kotěšovský (70. Katrenič)

Další derby Teplicka viděli diváci v sobotu v Bílině, která hostila ambiciozní tým z Krupky. Ten se netají touhou postoupit do divize. 
Rušné,vyrovnané utkání nakonec pro sebe rozhodli šťastnější a zkušenější hráči hostí, kterým se podařilo udržet těsné vedení až 
do konce utkání.

Zápas začal svižně, šance se 
střídaly na obou stranách.  
Z těch opravdu brankových 
je třeba zmínit prostrčení do-
mácího záložníka Záhradské-
ho na „rychlíka“ Kotěšovské-
ho, který z úhlu trefil spojnici 
tyče a břevna, hlavičku domá-
cího Augusty z vyložené po-
zice nad a postup hostujícího 
Hlíska na domácího brankáře 
– střela těsně minula pravou 
tyč. V poslední minutě prv-
ního poločasu domácí bran-
kář Vondráček skvěle vyrazil 
gólovou střelu na roh. Po 
jeho zahrání se ocitl znovu v 
dobré pozici hostující Hlísek 

a tentokrát nezaváhal. Gól do 
šatny bývá velmi nepříjemný, 
ale Bílina tentokrát odpověděla 
hned v úvodu druhého poločasu. 
Schuchardt neohroženě pronikl 
do pokutového území, pokryl si 
míč tělem a byl sražen – jasná 
penalta. Exekutor Pavlíček ne-
zaváhal, poslal krupského bran-
káře na druhou stranu a zavěsil. 
Remiza bohužel vydržela jenom 
8 minut. Po zmatcích domácí 
obrany přišla standardka hostí 
a nabíhající hráč Krupky pouze 
doklepl míč do sítě. Z pohledu 
diváka se zdálo, že domácí bran-
kář si mohl bez problému pro 
centr vyběhnout. Hráči Krupky 

od této chvíle bránili nejtěsnější 
výsledek a pomocí aktivní hry 
se jim to podařilo. Snaha Bíliny  
o vyrovnání byla víceméně 
platonická, spousta přihrávek 
skončila v sítích kvalitní obrany 
hostů.
„Dnešní utkání se divákům muse-
lo líbit. Hrálo se v dobrém tempu  
a k vidění byla řada pěkných fotba-
lových akcí. Vytvořili jsme si něko-

lik brankových příležitostí, kte-
ré jsme ale neproměnili. Hosté 
skórovali dvakrát po standartní 
situaci. Je to jejich veliká zbraň, 
což opět dokázali. Náš tým  
v porovnání s jedním z adeptů 
postupu ukázal svůj potenciál. 
Všichni věříme, že má před se-
bou solidní budoucnost“, zhod-
notil utkání prezident FK Bílina 
Petr Procházka.

V sobotu 17. 5. 2014 se konal 
krajský pohár v Kadani. Tyto 
závody byly první v tomto 
roce, kdy se spojil Ústecký 
svaz karate s Karlovarským 
krajem. Pohár se tak stal za-
jímavějším pro naše závodní-
ky, kteří si tak mohli porovnat 
svoje umění i ze závodníky 
druhého kraje.

Přebor kraje je zároveň postupová 
soutěž na mistrovství republiky, tak-
že naši svěřenci museli zabojovat  
a vystoupit až na nejvyšší stupeň a 
získat titul krajského přeborníka.
Musím říci, že jsme se na to ve-
lice důsledně připravovali a tré-
nink byl veden tak, abychom nic 
nepodcenili a hlavně zapracovali 
na psychice a trošku i na cílevě-
domosti jednotlivých závodníků.
I když někteří na tomto poháru star-
tovali poprvé, zhostili se úkolu veli-
ce dobře. Samotné zápasy jak v kata 
tak i kumite byly strhující a donuti-
ly rodiče k fandění nejen svých dětí, 
ale i ostatních členů klubu. Pro mě 
to byl moc dobrý pocit, že v našem 
týmu SKM Bílina to takto funguje 
a doufám, že to tak bude i nadále. 
Jelikož jsem neměl možnost vidět 
jak si děti vedou, protože jsem dělal 
rozhodčího, tak mě velice překvapil 
konečný součet získaných cenných 
kovů.
Na tomto závodu nás reprezentovalo 
od mini žáků až po dospělé celkem 

17 svěřenců. Samotná soutěž pro-
běhla velice hladce a co hlavně bylo 
důležité bez zranění jednotlivých zá-
vodníků, protože mezi námi jsou ni 
reprezentanti České republiky, kteří 
nás budou ve dnech 24. -.25.5.2014 
zastupovat na Mistrovství Evropy 
JKA, které se koná v Praze.
Tento pohár je pro náš oddíl tako-
vou prestižní záležitostí, je tomu 
již osm let co se držíme na prvním 
místě klubů našeho kraje.
No a tak na závěr jak jsme si vedli 
v tomto roce 2014. Celkem si náš 

oddíl odvezl 15 zlatých, 4 stříbrné,  
4 bronzové medaile a skončil na 
prvním místě pořadí úspěšnosti 
klubů Ústeckého svazu karate JKA.
K tomuto ocenění si ještě odvez-
li 5 pohárů za kombinaci v tomto 
složení ( Vovčičková A., Skýva 
B., Masopustová J. a Engler D. ). 
Moc všem děkuji za reprezenta-
ci SKM , za kaučování Jarmile  
a Danovi našich nejmenších, rodi-
čům, kteří si udělali čas a dopro-
vázeli nás na závodech.
Další akce před námi - ME JKA 

SKM Bílina Novotný K., Kovařík J., Bureš F., Sadílek K., Pokoš J., 
Hung M., Kačírková M., Vavřík J., Ptáčník M., Vovčičková A., Kunz 
M., Plass D., Marvan D., Masopust R., Skýva B., Masopustová J., 
Masopust J., Engler D.

Bronz z turnaje 
rozhodčích míří 
do Bíliny

V Bílině se setkali spor-
tovní rozhodčí z celého 
Ústeckého kraje na bow-
lingovém turnaji. V silné 
konkurenci se neztratili 
ani zástupci města Bíliny, 
kteří v kategorii kolektiv 
získali bronzové medaile.

Výsledky:
Jednotlivci
1. Ústí - Řežábek tomáš
2. Ústí - Biedermann michal
3. Děčín - Štěpán petr

Kolektivy
1.  Děčín ( Štěpán, Hynčica, 

toman, mašek)
2.  Ústí 

(Komár,Biedermann,Zítka, 
Řežábek)

3.  Bílina 
(Jirkovská,Šrámek,Uher, 
prokopová)

4.  teplice 
(Flesar,moudrá,moudrý, 
Haraštová)

mládeže, MČR národní liga druž-
stev, 2.kolo Přátelského poháru, 
zkoušky a vystoupení v Teplicích 
na základní škole.

Hlavní trenér SKM Bílina
R. Masopust
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Bílinská trofej kendó 2014
V sobotu 26. 4. se opět po roce do tělocvičny ZŠ Za Chlumem 
sjeli účastníci Bílinské trofeje – turnaje kendó pro děti a mládež,  
organizovaný Domem dětí a mládeže v Bílině a oddílem SanDó-
Mon Bílina. Bílinská trofej je jediný mezinárodní turnaj pro děti 
v ČR. Letos přijeli účastníci dokonce až z Frankfurtu nad Moha-
nem (GE). Pro české kendisty to byla obrovská zkušenost a inspi-
race mít možnost takové lidi potkat a s nimi zápasit.

Dopoledne jsme zahájili 2 hodi-
novým tréninkem pod vedením 
pana Jindřicha Ziegelheima (6.dan 
kendó – nejvyšší stupeň v ČR), 
kdy dospělí účastníci sloužili jako 
motodachi (učitelé) juniorům a 
dětem. Trénink probíhal ve velmi 
svižném tempu a děti si mnoh-
dy sáhly na dno svých sil, ale po 
krátké přestávce zase byly schop-
né ve cvičení s vysokým nasaze-
ním pokračovat a po přestávce na 
oběd následovaly závody. Závody 
probíhají tak, že jsou děti rozloso-
vány do skupin po 3 až 4, kdy ze 
skupiny do KO systému postoupí 
vždy 2 nejlepší. 
Na turnaj se přihlásilo 35 dětí  
z oddílů z Prahy, Hradce Králové, 
Německa a Bíliny.
Soutěžilo se v kategoriích: 
•  kihon - bez bógu (brnění) od 

6–16 let pro cvičící méně nežrok
•  šiai (zápas) - ve věkových katego-
riích 6–9, 10–12, 13–14 a 15–17 let

• šiai týmy – 5ti členné týmy slo-
žené z výše uvedených katego-
rií+jeden dospělý na konci

Ve všech kategoriích kromě nej-

mladší a nejstarší byla navíc udě-
lena cena za nejlepšího bojového 
ducha (Best Fighting Spirit), kdy 
rozhodčí hodnotí nasazení v boji  
a celkový dojem ze závodníka.
Celé závody probíhaly ve velmi 
přátelském duchu, děti si užívaly 
zápasy, dospělí buď rozhodovali 
nebo pomáhali s organizací. Děti 
si mezi sebou vzájemně pomáhaly, 
fandily a staraly se o sebe navzá-
jem. Bílinští borci se v závodech 
velice slušně umístili a to i ti, kte-
ří cvičí teprve krátkou dobu. První 
místo v kategorii kihon získal Ma-
těj Laube, 3. místo Jan Neumann  
a cenu Best Fighting Spi-
rit si odnesl nejmladší účast-
ník Daniel Nikiforof. Kategorii  
6-–9 let zvítězil Petr Hegenbart, 
na 2. místě Jiří G. Ziegelhiem, 
na 3. Matěj Laube. V kategorii 
10–12 let kraloval Vít Máliš, na 
3. místě se umístil Matěj Vitouš. 
V kategorii 13-14 let po perfekt-
ním výkonu a krásném semi-
finálovém i finálovém zápase 
obsadil Martin Dunka 2. místo.  
V nejstarší kategorii Daniel Kodad 

obsadil 2. místo, kdy ho porazil 
jen týmový kolega Lukáš Ha-
velka z Hradce Králové. Kate-
gorii týmy si užili všichni účast-
níci nejvíce, zvítězil přesvědči-
vě tým ve složení: Ziegelheim 
jr., Eichlerová V., Li Fonti jr., 
Kodad, Ziegelheim. Celkové 
výsledky jsou uvedeny níže.
Je radost se podívat, jak se rok 
od roku zvedá úroveň napříč 
kategoriemi, v kategorii kihon 
mají všichni obrovské nasaze-
ní, všichni se v šiai kategoriích 
snaží ze sebe dát to nejlepší. Na 
turnaj přijeli nejzkušenější roz-
hodčí z ČR a tím velmi zvedli 
úroveň zápasů. Se zvyšujícími 
se kategoriemi se zvedá i úroveň 
jednotlivých zápasů. Zápasy Li-
Fontiho, Havelky či Kodada si 
v ničem nezadaly s nejvyššími 
soutěžemi v Evropě, pro všech-
ny přítomné to byla obrovská 
škola.
Přípravy probíhaly pod ve-
dením paní Věry Ryjáčkové  
z DDM Bílina, členové oddílu 
kendó SDM Bílina organizo-
vali technické věci na místě. 
Bohaté občerstvení a ceny 
měly pod palcem maminky 
paní Málišová a Fizková. 
Některé věcné ceny poskytly 
Severočeské doly a.s.. Ceny 
za první místa nám laskavě 
darovala cukrárna Větrník. Bí-
linská Kyselka věnovala vodu. 
Turnaj probíhal za podpory 
Historického spolku města Bí-
liny. Dovolujeme si jim vyjád-
řit poděkování.

Celkové výsledky:
Kiho n: 1. matěj Laube, sDm Bílina, 

2. Johana matyáštíková, 
Nozomi dojo HK, 3. Jan 
Neumann, sDm Bílina a vít 
matyáštík, Nozomi dojo HK, 
BFs: Daniel Nikiforof, sDm 
Bílina

Šiai  6–9 let: 1. petr Hegenbart, 
2. Jiří Ziegelheim, 3. matěj 
Laube všichni sDm Bílina, 3. vít 
matyáštík, Nozomi dojo HK

Šiai  10–12 let: 1. vít máliš, sDm 
Bílina, 2. viktorie eichlerová, 
Nozomi dojo, 3. tomáš 
Lohnický, Nozomi dojo HK, 
matěj vitouš, sDm Bílina, BFs: 
Johana matyáštíková, Nozomi 
dojo HK

Šiai  13–14 let: 1. Claudio Li Fonti, 
Katana Frankfurt,  
2. martin Dunka, sDm Bílina, 
3. anthony Rebel, sDm Bílina, 
Ondřej Havelka, Nozomi dojo 
HK, BFs: anthony Rebel, sDm 
Bílina

Šiai  15–17 let: 1. Lukáš Havelka, 
Nozomi dojo,  
2. Daniel Kodad, sDm Bílina, 
3. miroslav Štefka, Nozomi 
dojo HK, tomáš malík, Kacubó 
KenriKai, BFs: Daniel Kodad, 
sDm Bílina

Týmy:
1. m ísto: Ziegelheim jr., eichlerová 

v., Li Fonti jr., Kodad, Ziegelheim

2. m ísto: matyáštíková, Rebel, 
Dunka, malík, Štěpán/
Ziegelheimová

3. m ísta: Laube, vitouš/eichlerová 
N., Hadinec, Štefka, Li Fonti, 
Hegenbart, máliš jr., Bartošek, 
Korbel, máliš

Bílinští střelci ovládli Labský pohár
Obnovený závod O Labský 
pohár ve střelbě z libovolné pis-
tole na 50 m, proběhl v neděli  
11. května na střelnici  
ústeckého klubu 0038 na Ma-
riánské skále.

Zůčastnilo se i trio libovolká-
řů (Filipovský ml., Hubáček 
a Zábranský) z bílinského 
klubu 0715 MTs. A dařilo 
se jim více než dobře. Milan 
Zábranský zvítězil slušným 
nástřelem 518 b. před Jiřím 
Filipovským ml. s 516 b. a 
„bednu“ doplnil Pavel Hubá-
ček s 512 b. (viz.foto). Pod 
stupni vítězů tentokrát necha-

li zkušené střelce z Děčína, 
Teplic, Duchcova i Loun.

Milan Zábranský
dopisovatel SSK MTs Bílina
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