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■ 6. 6. 2006 - Historie, současnost a budoucnost radovesické výsypky
(organizuje Bílinská přírodovědná společnost v Environmentálním cen-
tru v budově Gymnázia v Bílině)
■ 14. 6. 2006 - Historie Bíliny z knihy PhDr. Květoslavy Kocourkové
v klubovně městské knihovny
■ 17. a 18. 6. 2006 - Tradiční česká kuchyně v restauraci Husitská bašta
23. 6. 2006 - Vernisáž výstavy 4. Salonu výtvarníků ČR v lázních 
■ 24. 6. 2006 - Vernisáž výstavy 4. Salonu výtvarníků ČR 

■ 24. 6. 2006 - Jarmark na Mírovém náměstí (pořádaný u příležitos-
ti pořádání Sympozia cestovního ruchu, pouťové atrakce, loutkové
divadlo, historické stránky, tradiční řemesla, křest DVD města Bíli-
ny)
■ 23. - 25. 6. 2006 - Fotbalový turnaj (děti z Dippoldiswalde a Bíliny)
■ 24. 6. 2006 - Oslavy 50. výročí založení volejbalu v Tyršově zahradě,
organizuje SK SIAD Bílina
■ 24. 6. 2006 - Sympozium cestovního ruchu v KD Fontána

Bílina - Centrum cestovního ruchu a lázeÀství

Bílina Saeby Crailsheim Kelme Dippoldiswalde Stropkov Bilgoraj NowowoliÀsk

VÍTÁME VÁS - WILLKOMMEN SIE - WELCOME WILL BE

V rámci tohoto setkání budou pozváni místní podnikatelé a sponzoři na různá setkání, kde budou mít možnost navázat obchodní styky
s představiteli těchto partnerských měst.  Tento projekt se podařil za podpory EU Ústeckého kraje, ale i zásluhou podnikatelských subjek-
tů, které se nacházejí v našem regionu. Tajemník MěÚ L. Kvěch

Budoucnost radovesické v˘sypky
Součástí projektu Bílina - cen-

trum cestovního ruchu a lázeňství
financovaného Evropskou unií
a Ústeckým krajem byla přednáška
na téma Historie, současnost a bu-
doucnost radovesické výsypky,
kterou organizovala Bílinská příro-
dovědná společnost a která probě-
hla 6. 6. 2006 na bílinském gym-
náziu. Přednáška, vedená ing. K.
Machem podrobně rozebrala příči-
ny vzniku radovesické výsypky,
historii jejího budování se všemi
složitostmi a unikátní technicko-
geologickou problematikou. 

Největší zájem se týkal části
přednášky věnované budoucnosti
výsypky, rekultivacím a  jejímu
otevření veřejnosti.

Zdánlivě atraktivní téma přilá-
kalo do přednáškové síně sice mé-
ně než 20 lidí, o to obsáhlejší pak

ale po více než hodinu a půl trvají-
cí přednášce mohla být závěrečná
diskuze. 

Přednáška má formu počítačové
prezentace, a proto není problé-
mem ji zopakovat pro libovolnou
skupinu lidí i v budoucnu.

Ing. Karel Mach
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F. HORÁČKOVÁ,
70 let, důchodkyně:

„Určitě půjdu na
Jarmark. Ten si nene-
chám ujít a už se na
něj moc těším. Snad
bude pěkné počasí.
Možná se zastavím
i na některé vernisáži
výtvarníků.“

E. ŠTOLPOVÁ, 
66 let, důchodkyně:

„O červnové akci
v rámci partnerských
měst v Bílině jsem sly-
šela. Chystám se jen
na Jarmark a možná
taky na nějakou výsta-
vu pěkných obrazů.“

L. SVOBODA,  
35 let, mistr výroby:

„Nenecháme si ujít
například Jarmark, kde
mají být i pouťové
atrakce a historické
stánky. Se synem se
chystám i na fotbalový
turnaj dětí z Bíliny
a Německa.“ 

V. KURNOTOVÁ,
22 let, na mateřské: 

„Neslyšela jsem nic
o žádné červnové akci
v Bílině, ale šla bych
s dětmi asi na náměstí
na Jarmark, kde budou
asi zase houpačky
a stánky.“

M. VLACHOVÁ, 
32 let, barmanka: 
„S holkou určitě pů-

jdu na Jarmark, je to
asi nejzáživnější akce,
kterou radnice v rámci
červnového centra ces-
tovního ruchu a lázeň-
ství v Bílině uspořáda-
la.“

P. URBAN, 
29 let, zdravotník:
„Rád bych se zasta-

vil na některé z výstav
výtvarníků, pokud mi
to čas umožní a dceru
vezmu určitě na Jar-
mark, kde budou pou-
ťové atrakce a podobná
lákadla hlavně pro dě-
ti.“

Nav‰tívíte nûkterou z akcí v rámci konference partnersk˘ch mûst v Bílinû?
Na bílinském Mírovém náměstí se ptal a fotografoval JAN VRANÝ

P¤ÍZEMNÍ OZON ZNOVU AKTUÁLNÍ
Teplé slunečné počasí s sebou

opět přináší nebezpečí zvýše-
ných koncentrací přízemního
ozonu, který zapříčiňuje vznik
tzv. letního smogu.

Přízemní ozon vzniká v ovzduší
reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku
při intenzivním slunečním záření.
Je především důsledkem rostoucí
automobilové dopravy. Na rozdíl
od troposférického ozonu, který se
nachází ve výšce 10 až 12 km nad
zemským povrchem a který vytvá-
ří pro Zemi ochrannou vrstvu, je
tento typ ozonu pro lidský organis-
mus nebezpečný.

Ekologické centrum Most, které
monitoruje čistotu ovzduší, s ná-
stupem teplých slunečných dnů za-
znamenalo vzrůst koncentrací pří-
zemního ozonu. „Zvláštní hodino-
vý imisní limit pro tuto škodlivinu
je 180 mikrogramů na metr krych-
lový vzduchu. V Mostě byl 14.
června překročen a v Tušimicích
se koncentrace limitní hodnotě blí-
žily,“ sdělila Soňa Hykyšová, ve-
doucí Ekologického centra. Při
takto vysokých koncentracích se u
rizikových skupin obyvatelstva
mohou objevovat bolesti hlavy, dý-
chací potíže, pálení očí a podobně.
Nejrizikovější skupinou jsou malé
děti, starší lidé, těhotné ženy, aler-
gici a astmatici. Zvýšené koncent-
race byly zaznamenány také na
horské měřicí stanici v Rudolicích
v Horách a v Teplicích. Obecně
platí, že koncentrace jsou nejvyšší

v odpoledních hodinách, pokud
jsou tropické teploty, mohou přetr-
vávat nadlimitní hodnoty ještě ve
večerních hodinách.

Mezi veřejností je stále malá in-
formovanost o zdravotních rizicích
vystavení nadlimitním koncentra-
cím této škodliviny. Negativním
následkům lze přitom v mnoha pří-
padech předejít. Měli bychom se
snažit omezit pobyt venku, ob-
zvláště v centrech měst v době nej-
vyšší dopravní špičky. Doporučuje

se také omezit fyzické aktivity
venku. Místnosti je lépe větrat
krátce a intenzivně. „Zásadním ře-
šením, které by problém letního
smogu eliminovalo, je výrazné
omezování automobilové dopravy
ve prospěch městské hromadné do-
pravy. Toto řešení je ale těžko pro-
saditelné,“ dodala Hykyšová. 

Informace o překročení limitů
škodlivin v ovzduší, a tedy i pří-
zemního ozonu, je možné zaslech-
nout ve vysílání Rádia Most, které
Ekologické centrum Most v tako-

výchto případech upozorňuje, ane-
bo je možné využít bezplatné linky
800 195 342. Centrum vydalo k té-
to problematice letáky, ze kterých
je možné dovědět se více informa-
cí. I když bílinská měřicí stanice
nefunguje, dispečeři vám poskyt-
nou informace o rozptylových
podmínkách a imisní situaci na
nejbližších stanicích.

Ekologické centrum Most 
pro Krušnohoří

Ing. Soňa Hykyšová,
vedoucí Centra

Historie Bíliny z knihy PhDr. Kvûtoslavy Kocourkové
Dne 14. 5. 2006 v 17.00 hodin proběhlo v klu-

bovně městské knihovny setkání s PhDr. Květosla-
vou  Kocourkovou,  spoluatorkou  knihy  Bílina
v zrcadle staletí a zároveň ředitelkou Státního
okresního archivu v Teplicích.

Paní ředitelka s sebou přivezla objemnou Kroniku
města Bíliny, kterou si mohli přítomní prohlédnout.
Jinak je tato kronika a ostatní materiály z nejstarších
dob až po rok 1945 k dispozici případným zájemcům
ve studovně Okresního státního archivu, který sídlí ve
Školní ulici v Teplicích. Byli jsme seznámeni čtenou
formou s podrobnou historií Bíliny, kdy v opravdu
teplém odpoledni bylo přítomno asi 20 návštěvníků.
Akce se zúčastnil i starosta Josef Horáček, místosta-
rosta Roman Šebek a tajemník MěÚ Ladislav Kvěch.
Dozvěděli jsme se mimo jiné o zemětřesení, které po-
stihlo město v roce 1590 nebo o velkých podnicích,
které zde prosperovaly. Byl to cukrovar založený roku
1835 a patřil mezi největší v českých zemích, sklárna
Engels r. 1893, huť v Chudeřicích 1913, továrna na
kameninové zboží, továrna na koberce, pivovar, stá-
čírna minerální vody na Kyselce, továrna na mýdlo,

továrna na nábytek, mlékárna atd. Při následné bese-
dě s místními patrioty  se debatovalo o původu názvu
Žižkovo údolí, kdy bylo vysvětleno, že v Bílině Jan
Žižka nikdy nebyl, ale název vznikl z původního po-
jmenování V Čistcích (rostlina čistec se zde hojně vy-
skytovala) a následně koncem 17. století v období roz-
šíření němectví byl tento název zkomolen na Czist-
ka,Tczitska foneticky vyslovováno čiška a následně
do dnešní doby Žižkovo údolí. Dále se hovořilo
o třech hřbitovech, přičemž původní se rozkládal
v okolí kostela sv. Petra a Pavla, poté se pohřbívalo
u kostela sv. Štěpána naproti dnešní škole Lidická. To-
to malé prostranství bylo však brzo zaplněno obzvláš-
tě po morové epidemii v letech 1582, 1599 a 1680, ná-
sledně vypukla také cholera, a tak byl v roce 1866 vy-
svěcen nový hřbitov na místě současném. Zajímavé
bylo zejména komentování a znalosti místních patrio-
tů, kteří se zapojovali do diskuze a vysvětlovali zále-
žitosti, které se možná dnes už dozvíme pouze dů-
kladným zkoumáním historických materiálů.

Výklad a beseda byly jistě obohacením znalostí
všech zúčastněných.                                          (ab)
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SEVEROČEŠI SI MOHOU
NALADIT DIGITÁLNÍ
TELEVIZI

Karneval začal  na severu Čech
nabízet služby digitální televize.
Digitální TV nabízí vysokou obra-
zovou kvalitu. Součástí jsou i služ-
by, jako elektronický programový
průvodce, rodičovský zámek a di-
gitálně šířené rozhlasové progra-
my. Nový systém vysílání nahradí
do roku 2012 současné analogové
vysílání.

„Zájemci mohou vyzkoušet di-
gitální televizi od Karnevalu bez
jakéhokoli rizika. Pokud jim nebu-
de vyhovovat, mohou během prv-
ního měsíce službu kdykoli odhlá-
sit a nezaplatí ani korunu,“ řekl Jan
Hlaváč, tiskový mluvčí Karnevalu.

Karneval pro zájemce o digitální
televizi otevřel informační a před-
váděcí centra v Teplicích, Mostě,
Kralupech a plánuje další severo-
česká města. Pro bližší informace
volejte 844 111 116 nebo
www.karneval.cz.                 (red)

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
Na čtvrtém jednání projednali

jednotliví zástupci oblast bezpeč-
nosti, sociální problematiky a pro-
blematiky bydlení v Bílině. Město
plánuje do budoucna zřídit rekvali-
fikační kurzy pro nezaměstnané,
především pro řemeslné profese
a nespoléhat se jen na státní politi-
ku zaměstnanosti. „Podle mého
názoru stát nabízí rekvalifikace,
ale praxe je jiná. Chtěli bychom
zapojit do pracovního procesu pře-
devším ty skupiny lidí, kteří jsou
dlouhodobě nezaměstnaní a nema-
jí žádnou kvalifikaci. Do budoucna
bychom chtěli zřídit v Bílině uči-
liště pro některé učební obory. Ne-
ní to otázka jednoho roku, ale je
potřeba tento problém řešit,“ řekl
místostarosta Milan Pecháček.
Podle jeho slov by zvýšení kvalifi-
kace přispělo ke snížení nezaměst-
nanosti. Problematické sociální
prostředí a nezaměstnanost snižuje
kvalitu bydlení a celkové prostředí
bydliště.

Pro seniory by se měl kompletně
zrenovovat dům s pečovatelskou
službou a v časovém horizontu 10
až 15 let se počítá s výstavbou do-
mova důchodců. „Značná část dů-
chodců, kteří jsou původně z Bíli-

058/tp

Dnešním dnem
začíná  v Bíli-
ně Konference
partnerských
měst, která bu-
de  trvat  do 25.
6. 2006. Tato
událost je pro

naše město velmi významná,
protože se poprvé koná v Bílině.
Tuto výsadu zatím mělo pouze
družební město Dippoldiswalde.

Do Bíliny přijedou představitelé
ze sedmi partnerských měst z celé

Evropy, a to ze Slovenské republi-
ky, Německa, Polska, Dánska,
Ukrajiny a Litvy. Představitelé
z Francie se omluvili s tím, že na-
še město navštíví v měsíci září to-
hoto roku. Pro hosty máme připra-
ven zajímavý program, například
výlet na Komáří vížku nebo pro-
hlídku krajského města Ústí nad
Labem. Není to jen setkání určené
pro podnikatele nebo pracovníky
Městského úřadu, ale také pro vás
občany. Je to důležitý krok pro
další vývoj turistiky u nás. Velmi

zajímavou a ojedinělou akcí, na
kterou bych chtěl upozornit, je
prodejní výstava „100“ malířů, fo-
tografů a řezbářů z celé České re-
publiky. Vystavovat se bude nejen
ve všech výstavních síních města,
ale i v pavilonu bývalých lázní na
Kyselce. 

Záštitu nad tímto projektem pře-
vzalo Ministerstvo kultury. Věřím,
že výstava Sdružení výtvarníků
ČR zaujme širokou veřejnost a vý-
razně obohatí kulturní aktivity
v našem regionu.

Slovo starosty mûsta

Rada mûsta Bíliny na své 13. schÛzi konané dne 14. 6. 2006 mimo jiné
ULOŽILA:
■ Vedoucímu odboru nemovitostí
a investic (ONI) zadat provedení
projektové dokumentace na oplo-
cení vchodu u ZŠ Aléská.  
■ Vedoucímu ONI připravit
s městským architektem různé ná-
vrhy kompletní obnovy obřadní sí-
ně radnice a předložit je na říjno-
vém zasedání RM.

SCHVÁLILA:
■ Navýšení celkového počtu za-
městnanců Městského úřadu Bíli-
na na odboru dopravy od 1. 8.
2006  o celkový úvazek 2,0.
■ Poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10 tis. Kč organizaci Korf-
balový klub Kaskáda Bílina na
mezinárodní turnaj v Holandsku.
■ Finanční  příspěvek   ve   výši
10 tis. Kč organizaci Velosport
TEAM  Bílina na zakoupení dresů. 
■ Finanční dar pro p. Evu Horáko-

vou  za ocenění kronikářské práce
v uplynulém období.
■ Udělení výjimky nad počet dětí
do výše hygienické kapacity MŠ
Síbova, MŠ M. Švabinského  a MŠ
Čapkova, v souladu s § 23 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů,  dle žádostí
ředitelek mateřských škol pro škol-
ní rok 2006/2007.
■ Ukončení smlouvy o výpůjčce
mezi městem a Junákem - svazem
skautů a skautek ČR, uzavřené dne
2. 5. 2005  - zapůjčení nebytových
prostor v přízemí pavilonu č. 5
Teplická 555,  k 15. 6. 2006.
■ Uzavření nájemní smlouvy mezi
městem a společností Člověk v tís-
ni, společností při České televizi
o.p.s. na pronájem přízemí pavilo-
nu č. 5 na Teplickém předměstí 30.
11. 2007, za účelem využití pro-
stor jako nízkoprahového centra
pro děti a mládež. 

VZALA NA VĚDOMÍ:
■ Žádost ředitelky ZŠ Aléská o ře-
šení vandalismu u objektu Základ-
ní školy Aléská.  
■ Zápis z komise pro životní pro-
středí, dopravu a výstavbu ze dne
5. 6. 2006.   Ing. Ladislav Kvěch,

tajemník městského úřadu Bílina

S úplným zněním usnesení RM
se lze seznámit na úřední desce
MěÚ Bílina nebo v sekretariátu
starosty města a dále i na webo-
vých stránkách města (www.bili-
na.cz).

■ UPOZORNĚNÍ 
PRO OBČANY:

Upozorňujeme občany, že v pá-
tek  dne 7. července 2006 (po
dvou předcházejících státních
svátcích), bude Městský úřad
Bílina pro veřejnost uzavřen.

Jarní záchrana obojÏivelníkÛ - Doly Bílina
Ve spolupráci s Doly Bílina pro-

vedla Bílinská přírodovědná spo-
lečnost  v sobotu 20. května již tra-
diční jarní akci na záchranu oboj-
živelníků v ohrožených lokalitách
předpolí Dolu Bílina a jeho výsy-
pek. Úspěch akce je zásluhou pře-
devším dětského oddílu společnos-
ti - Bílinských sojek. Na čtyřech
lokalitách se podařilo nachytat cel-
kem kolem 2000 žabích pulců ně-
kolika druhů žab. V předpolí vý-
sypky Pokrok na pasece po býva-
lém  vlhkém lese odchytili 3 sko-
kany štíhlé - to je velká novinka -
ještě zde při záchranné akci nebyli
zaregistrováni. Na severních sva-
zích lomu Bílina pak bylo zachrá-
něno 41 čolků obecných, 21 čolků
velkých, 4 kuňky obecné a mnoho
exemplářů vodního hmyzu. Od-
chyt byl zakončen vypouštěním
obojživelníků na rekultivované vý-

sypce u Ledvic. Celá událost měla
i svou ornitologickou dimenzi díky
kroužkovací akci M. Horáka
v předpolí Dolu Bílina. Na
vypouštění  okroužkovaných  pta-

čích krasavců se pak podíleli
všichni účastníci akce. Jako vždy,
ani letos se akce neobešla bez hu-
morných příhod a několika holínek
plných vody.

Zachráněný skokan štíhlý.
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ny tráví svůj život mimo „své“
město. Jsou umístěni v Bystřanech
nebo v Dubí u Teplic. Pokud by
byl domov důchodců přímo v Bíli-
ně, nebylo by to  pro seniory tak
psychicky náročné,“ uvedl místo-
starosta a následně dodal, že se po-
čítá i s poliklinikou, i když to při-
nese městu velké finanční zatížení. 

Poliklinika zaměstnává cca 100
lidí, kteří pracují za špatných fi-
nančních podmínek. Mzdy za-
městnanců  se neslučují se mzdo-
vým vývojem, který je v České re-
publice v současné době prezento-
ván.                                      (lal)

ODPAD MŮŽE BÝT
V BUDOUCNU DRAŽŠÍ

Město s největší pravděpodob-
ností zřídí druhý Sběrný dvůr.
Usnesli se na tom zástupci pro
zpracování Strategického plánu
rozvoje města.

Třídění a ukládání odpadů je je-
den z největších problémů, se kte-
rým se město potýká. V Bílině za-
tím funguje jeden Sběrný dvůr
v bývalých kasárnách na Teplic-
kém předměstí. Pro zkvalitnění
služeb je Sběrný dvůr otevřen
i v sobotu a v neděli. Kdo nevlast-
ní vůz, na kterém by mohl objem-
ný odpad nebo suť odvézt, má
možnost využít vozu technických
služeb, který za paušální poplatek
potřebný odpad odveze.

„V současné době jsme uzavřeli
smlouvy se třemi firmami, které
pro nás odpad likvidují. Princip je
takový, že pokud třídíme odpad
my a dodáváme odpad již roztřídě-
ný, tak tyto firmy nám to zaplatí.
Není to zanedbatelná částka, za
rok činí 100 až 200 tisíc korun a za
tyto peníze pořizujeme kontejnery
na separovaný sběr,“ vysvětlil mís-
tostarosta Milan Pecháček.

Dále město rozšířilo kontejnero-
vá stání na separovaný sběr. Tyto
kontejnery se umisťují co nejblíže
k bydlišti. 

„Občané si musí uvědomit, že
odpady budou stále dražší a jediná
cesta jak množství narůstajícího
odpadu předejít, je třídění odpadu.
Nikomu určitě není jedno, jestli
zaplatí za svoz odpadu 470 Kč,

V˘znamné stromy 6 - Jasan ztepil˘ - pfievisl˘ kultivar
Jasan ztepilý (Fraxinus excel-

sior) je běžným stromem v okolí
Bíliny, smuteční (převislý) kulti-
var (F. excelsior ‘Pendula’) se
však nachází pouze v parčíku
u bývalého kostela Sv. Štěpána
(zbořeného v 80. letech minulého
století)  naproti budově Základní
školy Lidická a je reminiscencí
na původní účel parčíku - kostel-
ní hřbitov. 

Zdravotní stav stromu je relativ-
ně dobrý, stáří se pohybuje kolem
60 let. Mírné prosychání drobných
vnitřních větví strom vyrovnává
novými výhony. Ve 2,5 m nad zemí
se větví na dvě výrazné poloviny,
které dodávají stromu zajímavý
nepravidelný vzhled. Obvod kme-
ne činí 220 cm, výška 11 m, šířka
koruny 6 a 9 m. Strom pravidelně
plodí.

Jasan ztepilý   (Fraxinus excel-
sior)  je v naší oblasti domácí
strom. Nejlépe se mu daří v živina-
mi bohatých, vlhkých a svěžích
hlubokých půdách, je výrazně
světlomilný. Kultivar „pendula“-
smuteční je menšího vzrůstu než
základní druh, protože větve se
kaskádovitě sklánějí k zemi. Vy-
tvářejí tak širokou fontánovitou
korunu. 

Listy jasanu jsou složené - li-
chozpeřené 20 - 25 cm dlouhé. Pu-
peny jsou nezaměnitelným pozná-
vacím znakem jasanu i v zimě -
jsou uhlově černé, vrcholový pu-

pen je veliký ze stran jakoby stla-
čený, takže tvoří jakýsi černý je-
hlan na konci větvičky.

Kvetení probíhá ještě před nasa-
zením listů koncem dubna. Květy
mají podobu přisedlých chomáčků
blizen nebo tyčinek, opylení se dě-
je větrem. Květy mohou být obou-
pohlavné i jednopohlavné tzn., že
někteří jedinci nemusí během své
existence vůbec plodit. Plodné
stromy mají hojnost  okřídlených
kopinatých nažek, hrozny plodů
visí na stromech často až do nasa-
zení nových květů. Kůra je v mlá-
dí hladká, šedá. K stáru se tvoří po-
délně rozpraskaná až 2 cm tlustá
borka nabývající spíše černé barvy.

Dřevo je světlé, pevné a pružné,
má zřetelné letokruhy obyčejně až
několik mm široké. Pro své vlast-
nosti má široké použití například
v nábytkářství.

Náš zmiňovaný exemplář je po-
zoruhodný svojí ojedinělostí ve
městě a spolu se dvěma historický-
mi sochami je významnou připo-
mínkou historie místa, na kterém
stojí. Jasan ztepilý v tomto seriálu
zmíníme ještě jednou v souvislosti
s jiným vzácným kultivarem.

Rod Fraxinus je nalézán v třeti-
horních usazeninách mostecké
pánve v podobě listů, plodů
a vzácně  pylu. 

K. Mach a J. Boršiová

Bílinské sojky úspû‰nû reprezentovaly Bílinu
Bílinské sojky výborně zvládly

sezonu jarních přírodovědných
soutěží. Po dalším roce přípravy
členové přírodovědně dětského
oddílu Bílinské přírodovědné spo-
lečnosti  L. Musilová, M. Machová
a J. Täuber  zcela ovládli stupně ví-
tězů v okresním kole biologické
olympiády v Teplicích. Titíž spo-
lečně s K. Trang, L. Hoškem a A.
Krupkovou, M. Machem, J. Pro-
cházkou, J. Chrastinou,  L. Täube-

rem  a L. Koktovou potvrdili loň-
ský výsledek, když družstva v kate-
gorii mladších i starších shodně ob-
sadila druhé místo v krajském kole
přírodovědně-ochranářské soutěži
Zelená stezka - Zlatý list. Soutěž se
jako obvykle konala v krásném
prostředí Českého Švýcarska 5. - 7.
května. O měsíc později se v Krás-
né Lípě na základně ČSOP Buk ko-
nalo krajské kolo soutěže Indián-
ská stezka. Bílinské sojky se zú-

častnily čtyřmi dvoučlennými hlíd-
kami a opět velmi úspěšně.  Hlídka
mladších chlapců ve složení M.
Mach a J. Procházka vyhrála svou
kategorii s velkým náskokem a za-
jistila si tak postup do národního fi-
nále, které se koná začátkem září
ve Ždánicích na jižní Moravě. Za
pozornost stojí i „skoro první“ mís-
to hlídky starších děvčat ve složení
A. Krupková,  M. Machová   a  tře-
tí   místo J. Täubera a L. Hoška
v kategorii starších   hochů.   Čtvr-
tá    hlídka (J. Chrastina, F. Klíma)
bohužel díky omylu v trase nabrala
příliš mnoho časové ztráty a skon-
čila ve své kategorii na pátém mís-
tě, uprostřed startovního pole.
Zkušenosti potřebné v soutěžích
sojky získávají nejen na schůzkách
v klubovně, ale i během výprav do
okolí Bíliny či putovního tábora
a během akcí na ochranu přírody,
jako je pravidelná jarní záchrana
obojživelníků v prostorách Dolů
Bílina nebo péče o lokalitu Kostr-
lík.                              K. MachZ výpravy na Vlčí horu - České Švýcarsko.
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v budoucnu by to mohl být i dvoj-
násobek,“ dodal místostarosta.

Město  do budoucna uvažuje
o rozšíření sběru bioodpadu na ce-
lé město.                                 (lal)

POPLATKY ZA ODPADY 
Upozorňujeme občany, že ter-

mín splatnosti poplatku za odpady
na I. pololetí 2006 je k 30. 6. 2006.
Poplatek bude dne 30. června vy-
bírán pokladnou MěÚ Bílina do 13
hodin. Lze jej uhradit též složen-
kou, nejpozději však s datem podá-
ní  30. června  2006 nebo pře-
vodem  z účtu   na   účet   města
19-060440379/0800 s uvedením
variabilního symbolu 1337 a spe-
cifického symbolu, který v sobě
obsahuje rodné číslo plátce. V pří-
padě pozdní úhrady poplatku bude
proveden výpočet sankcí ve formě
50% zvýšení poplatku, a to násle-
dující den po dni splatnosti.
Finanční odbor místní poplatky 

POZVÁNKA ZUŠ
V pondělí 26. června 2006 od 18

hodin se koná v Bílině, v kostele
sv. Petra a Pavla koncert dvou pě-
veckých těles, žákovského sboru
Základní umělecké školy v Bílině
a pěveckého sdružení Schola Viva.

V programu zazní písně T. Mor-
leyho, F. Mendelssohna-Barthol-
dyho, Bedřicha Smetany, Jaroslava
Ježka, A. Lloyda Webbera a dal-
ších. Jako zvláštní host vystoupí
trumpetista Jakub Fischer za kla-
vírního doprovodu Jiřího Kopy.

Výtěžek dobrovolného vstupné-
ho bude věnován na obnovu kul-
turních památek a výzdoby kostela
sv. Petra a Pavla.                   (jm)

ANGLIČTINA 
PRO NEJMENŠÍ

Již druhým rokem funguje
v Teplicích výuka angličtiny pro
nejmenší. Je to jediné zařízení
tohoto druhu v České republice.

„Naše centrum je výjimečné
tím, že vyučuje děti anglickému ja-
zyku již od jednoho roku věku na-
prosto přirozenou metodou, která
je podobná způsobu, jakým se dítě
učí mateřský jazyk od své matky.
Metodu vyvinula a před dvaceti le-
ty patentovala lingvistka Helen
Doron. Dnes se touto metodou vy-
učuje v mnoha zemích světa a je
označována za nejúčinnější meto-
du výuky angličtiny jako druhého
jazyka,“ vysvětlila vedoucí centra
Iva Jonášová.

Touto metodou se lze učit ang-
ličtinu až sedm let, přičemž per-

ST¤ÍPKY
Z BÍLINYFinále soutûÏe Dûti fitness

V sobotu 20. 5. a v neděli 21. 5. 2006 proběhlo
v Praze finále soutěže Děti fitness. Tato soutěž pro-
bíhá semifinálovými koly na více místech naší re-
publiky. V sobotu jsme do Prahy přijeli se sedmi
družstvy, která postoupila ze semifinálového kola,
které se konalo v Kladně.

Taková soutěž je pro nás vyvrcholením naší aerobi-
cové sezony. Naše děti si mohou změřit síly s dětmi
z celé republiky. 

A jak jsme dopadli? Naše družstvo předškoláků Ci-
písek se svojí skladbou Obelixovo dobrodružství se
umístilo na 2. místě. Skupina Caviky získala, jak se ří-
ká, bramborovou medaili. Umístila se na čtvrtém mís-
tě, kde soupeřila s 16 týmy ve své kategorii do 11 let.
A další úspěch nám vybojovala skupina CIK - CAK,
se svojí skladbou Párty mix, která ve své kategorii nad
11 let získala 3. místo  ze 17 souborů. Myslím si, že

Bílina opět ukázala, že aerobic umí. Teď nás opět čeká
dlouhá příprava a dřina na další soutěžní sezonu, aby-
chom byli ještě úspěšnější. 

Trenérka družstev Věra Ryjáčková

Master aerobic pln˘ pfiekvapení
V bílinském Domu dětí a mládeže se opět naplno

rozjela oblíbená soutěž Master aerobic, ve které si
dívky a chlapci mohou vyzkoušet, co nového se na-
učili a co je třeba ve cvičení vylepšit.

Soutěže se zúčastnilo 52 dívek a dva chlapci. V ně-
kterých kategoriích je pořadí soutěžících stále stejné
a někteří soutěžící, kteří se pravidelně umisťují na
předních místech, se dají jen těžko překonat. V I. kate-
gorii 5 - 7 let ale s pořadím zamíchala Eliška Tunková,
která sice na první místo nedosáhla, ale její výkon ji
vynesl na krásné druhé místo. Ve II. kategorii  8 - 10
let zazářila doposud nevýrazná Nikola Baďurová, kte-
rá třetím místem zaznamenala výrazný posun a dala by
se tak označit za „skokana roku“ v aerobicu. Ve III. ka-
tegorii 11 - 13 let na předních místech kralují Míša Ry-
jáčková s Petrou Elischerovou a hned za nimi se netra-
dičně umístila Káťa Bendová, která nechala strach

a obavy doma, aby ukázala, že v aerobicu má velké re-
zervy a určitě ještě o ní uslyšíme.

Soutěž hodnotila  pětičlenná porota - Klára Paleč-
ková, Petra Rosenkranzová, Lada Laiblová, Simona
Hájková a Milana Tunková.

Výsledky: 
1 kat. - 5 - 7 let: 1. Míša Sedlmaierová, 2. Eliška

Tunková, 3. Janička Váňová, 4. Anička Tunková, 5. Na-
tálka Arpášová, 6. Klárka Kabourková. 2. kat. 8 - 10 let
- 1. Terezka Černá, 2. Eliška Zemanová, 3. Nikolka Ba-
ďurová, 4. Klárka Tučková, 5. Baruška Zdvíhalová, 6.
Kačka Jelínková, 3. kat. - 11 - 13 let. - 1. Míša Ryjáč-
ková, 2. Petra Elischerová, 3. Káťa Bendová, 4. Lucka
Váňová, 5. Míša Koubková, 6. Romana Málková. 4.
kat. - 1. Nikola Samohýlová,  2.  Nikola  Zdvíhalová, 3.
Nikola Michálková, 4. Lucka Bílková.               (lal)

Dûti  konají dobré skutky
Ve středu 24. května se v Domě dětí a mládeže v Bílině chys-

taly děti z kroužků aerobicu Emílci, Písmenka, Twister, Storm
a malé baletky vykonat dobrý skutek v podobě návštěvy domo-
va důchodců ve Mstišově. Tam se tento den pořádala pro babič-
ky a dědečky  grilovací party a děti z bílinského DDM jim zpest-
řily program svými vystoupeními. Největší úspěch sklidili malí
Emílci a holčičky z kroužku baletu, které zatancovaly babičkám
svou veselou školu zvířátek. Pro babičky a dědečky to byl velký
zážitek vidět děti v barevných dresech a slyšet jinou hudbu než
jejich tradiční dechovku. Děti sklidily velký potlesk a odvezly si
ze Mstišova hezké vzpomínky a pocit, že vykonaly krásný dob-
rý skutek. Pro velký úspěch se děti pojedou do Mstišova podívat
znovu o Vánocích a zpříjemní seniorům vánoční čas.  

Za DDM Bílina Klára Palečková 

Cik-cak

Vítězky II. kategorie.

Vítězky I. kategorie.
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fektně zpracovaná koncepce právě
na sedm let výuky je další výhodou
této metody. 

„Našim nejmladším studentům
byl necelý rok, když začínali do
kurzů chodit. Nejstaršímu je dva-
náct let. V současné době máme
stovku aktivních žáčků a několik
nových je už přihlášeno do kurzů
od září,“ dodala Iva Jonášová.

Další centrum, kde se bude vyu-
čovat touto metodou, se bude ote-
vírat i v Bílině na Podnikovém ře-
ditelství  Dolů.  Informace  lze  na-
jít na www.helendoron.com
<http://www.helendoron.com>,
stránky jsou i v českém jazyce ne-
bo na tel.čísle 774 12 85 13 u ve-
doucí centra Ivy Jonášové.    (red)

JÉ, NA CO JE TOHLE?
A K ČEMU JE TADY TO!

Znělo celým areálem teplických
hasičů. Společně s dětmi 2. třídy
MŠ Švabinského v Bílině jsme
koncem května navštívili Hasičský
záchranný sbor v Teplicích. Konal
se zde „Den otevřených dveří“.
Děti si mohly sáhnout na výstroj
i výzbroj, prolézt si hasičská auta,
sledovaly video se zásahy hasičů.

Den se nám vydařil a děti byly
plny nových zážitků.

DEN DĚTÍ U NÁS
Oslava dne dětí v naší „školce“

probíhala celý týden. Během týdne
jsme navštívili s dětmi Aquadrom
a Divadlo rozmanitostí v Mostě.
Společně s rodiči jsme se veselili
na školní zahradě a na závěr týdne
si předškoláci udělali „Pyžamové
party“. Spinkali v mateřské školce
bez maminky.

Byl to bezvadný týden.
E. Růžičková, 

ředitelka MŠ M. Švabinského

Den ochrany ãlovûka za mimofiádn˘ch situací na Z· Lidická
Pátek 2. 6. byl na ZŠ Lidická zasvěcen praktic-

kému naplňování tématu ochrany člověka za mi-
mořádných situací. 

Park na Kyselce a přilehlé okolí se proměnily ve vý-
cviková střediska, ve kterých  se připravovalo 38  se-
dmi až osmičlenných družstev. Byli v nich  rozlosová-
ni žáci různého věku od 3. - 9. tříd včetně dětí speciál-
ních tříd. Jejich úkolem bylo prokázat znalosti z oblas-
ti zdravovědy, požární ochrany, všeobecné výstrahy
a dalších. Každá skupinka měla svého určeného velite-
le ze 7. - 9. třídy, který odpovídal za svůj tým a splně-
ní všech úkolů. Všichni žáci tak prošli na jednotlivých
stanovištích  praktickým výcvikem v oblasti poskyto-
vání první pomoci, dopravní výchovy a mimořádných
situací, seznámili se s činností jednotlivých  zástupců
integrovaného záchranného systému - hasičský zá-
chranný sbor, policie, zdravotní služba (ZR - RT) a sa-
mi si pak v orientačním závodě v terénu vyzkoušeli své
teoretické i praktické znalosti na 25 úkolech.

Tento den měl   mezi žáky mimořádný ohlas.
K úspěšné realizaci nám napomohla svou aktivní
účastí Městská  policie Bílina, Hasičský záchranný
sbor Bílina a Záchranný tým - rescue team Děčín.
Každá z těchto složek měla přidělené stanoviště, na
kterém jednotliví členové více než tři  hodiny předvá-
děli ukázky své práce - zásahy se psem, policejní tech-
niku, požární techniku, poskytování zdravotní pomoci
a zejména ochotně odpovídali na všetečné otázky žá-
ků.

Tato rozsáhlá akce,  které se  celkově zúčastnilo ví-

ce než 300 žáků,  naplnila beze zbytku své poslání,
a to nejen v oblasti ochrany člověka za mimořádných
situací, ale zejména v oblasti osobnostní a sociální vý-
chovy žáků. Ti předvedli nejen své velmi dobré zna-
losti a dovednosti, ale také schopnosti  v náhodně slo-
žených skupinách úspěšně spolupracovat.

Chtěla bych tímto všem zúčastněným složkám, žá-
kům i pedagogům poděkovat za jejich obětavost
a vstřícnost. Zvláštní poděkování pak patří panu Davi-
du Tomešovi ze ZT - RT v Děčíně a Městské policii
v Bílině, která kromě praktických ukázek pomáhala
zajišťovat celý areál, v němž akce probíhala. Myslím,
že tento den byl pro nás velmi přínosný a obohatil nás
všechny o nové zkušenosti a zážitky. 

Mgr. Marie Sechovcová,
zást. ředitelky ZŠ Lidická, Bílina

Preventivnû hrou proti AIDS

23. 5. proběhla na ZŠ Lidická v Bílině primárně
preventivní aktivita Hrou proti AIDS, která byla
odborně zajištěna Státním zdravotním ústavem
Praha. Smyslem této aktivity bylo dát dětem mož-
nost jiným způsobem než přednáškami - tj. hrou -
zažít si základní znalosti o možnostech přenosu vi-
ru HIV a přemýšlet o vlastních postojích  v mož-
ných rizikových situacích.

Žáci 8. a 9. tříd, kteří byli rozděleni do skupin,  do-
šli  formou překonávání překážek na celkem 5 stano-
vištích  po 90 minutách  úspěšně k cíli.  Na každém
stanovišti 2 moderátoři (pracovníci SZÚ)  ohodnotili
výkon skupiny podle jejich znalostí, postojů, sponta-
neity a aktivity. Stanoviště byla  následující: Cesty
přenosu HIV, Láska, sexualita a ochrana před HIV,

Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenos-
ných infekcí a HIV, Sexualita řečí těla a Život
s HIV/AIDS. 

Moderátoři velmi pozitivně ohodnotili výkon všech
skupin. Tato akce byla pro všechny velmi přínosná,
protože si žáci mohli formou hry za přítomnosti   od-
borníků  v této oblasti ověřit své znalosti, ale také vy-
jádřit své názory a postoje. Děkujeme tímto pracovní-
kům Státního zdravotního ústavu Praha  za jejich
vstřícnost a zejména za  jejich  iniciativu  v oblasti ne-
tradičního způsobu prezentace této problémové oblas-
ti a těšíme se na další spolupráci.

Marie Sechovcová, ZŠ Lidická
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINYChlumiáda Za Chlumem

Žáci Základní školy Za Chlumem v Bílině oslavili
svůj svátek, Den dětí - bez tabáku, pohybem. Nálada,
síla, bojovnost, a dokonce i teplota vzduchu byly na
správném stupni, a tak mohl být slavnostně zahájen již
5. ročník Chlumiády. Soutěžilo se celkem ve třinácti
disciplínách, které se pokoušela zdolat družstva „šesťá-
ků až deváťáků“. Běhalo se, skákalo, házelo, střílelo na
branku a nechyběly otázky ze zdravovědy. Netradiční a
jistě nejlákavější disciplínou byl „Medvěd brtník“, ve
které si všichni vyzkoušeli, jaké to je, držet se kmene
stromu a nespadnout. Zatímco družstva zdolávala úko-
ly, které jim „nastražili“ jejich učitelé, zástupci jednot-
livých tříd proháněli své tenisové rakety na kurtech.

Po skončení sportovního klání však nebylo dobojo-
váno. O všem rozhodla, jak to tak na správných olym-
pijských hrách bývá, královská disciplína - maraton.
Všichni jako by nabrali novou energii a začalo se ze

všech sil fandit. Nebylo na hřišti živáčka, jenž by se
nenechal  strhnout a nezakřičel si „do toho“ .

Bylo vítězů a bylo i poražených, především však zů-
stala radost z pohybu a z příjemně prožitého dopoled-
ne.                                          Mgr. Věra Teršípová

V Kostomlatech pod Mile‰ovkou fiádily dûti
Nedělní ráno, 28. 5. 2006 bylo sice deštivé, ale dě-

tem počasí nevadilo. Do Kostomlat přijel každý, kdo si
rád hraje a soutěží. Děti si užily spoustu legrace, vy-
zkoušely si různé atrakce, jako například chůzi mezi

velbloudy, lezení po horolezecké stěně, prolézání tu-
nelem a mnoho dalších. Za každou splněnou atrakci
dostaly razítko do kartičky se skřítky Enery, ve které
musely vyplnit několik hádanek. Za správně vyplně-
nou kartičku si pak v Tržnici vyzvedly balíčky s cena-
mi. Mimo různého prolézání a skákání se také mohly
svézt na lodičkách, nechat si namalovat kamkoliv na
tělo obrázek skřítka Enera, zaskákat si v nafukovacím
hradu a zasoutěžit s příjemným panem moderátorem
na pódiu, kde dostávaly zajímavé ceny. Nechyběli ani
hasiči, kteří pro radost dětem a pro „zlost“ rodičům
nastříkali  na louku hasicí pěnu, ve které se mohly ne-
únavné děti do sytosti vydovádět. Nakonec se přece
jen počasí umoudřilo, ani vítr nikoho neodnesl a děti i
rodiče si mohli po příjemně prožitém dni opéct buřtí-
ky na velkém ohni. Z kostomlatského fotbalového
hřiště, kde se vše odehrávalo, odcházeli všichni spo-
kojení a s úsměvem na tvářích a s nafouknutým ba-
lonkem v ruce.                                                   (fan)

Mezinárodní den dûtí v Hrobãicích

POSLEDNÍ MĚSÍC
VE ŠKOLCE

Jako již tradičně je měsíc červen
před ukončením školního roku pl-
ný akcí. Také v mateřské škole
Žižkovo údolí - odloučené praco-
viště MŠ Síbova tomu není jinak.
Děti jely na poznávací výlet do Ús-
tí nad Labem na Větruš, kde nav-
štívily zrcadlové bludiště a vyhlíd-
kovou věž, ze které měly celé měs-
to a okolí jako na dlani. Prohlídku
ukončily radostným skotačením na
přilehlém dětském hřišti.

MDD oslavily děti ve své mateř-
ské škole velkým „REJEM MA-
SEK“. Karneval se spoustou soutě-
ží, tance a radostné nálady navští-
vil místostarosta Roman Šebek.
Jen počasí nám nepřálo a tak osla-
va nemohla proběhnout na naší
školní zahradě.

Na dalším výletě čekali na děti
indiáni v indiánské vesničce Růžo-
vá. Všem se tu moc líbilo a nové
poznatky děti radostně sdělovaly
všem okolo sebe. Ještě nás čeká
výprava za pohádkou s hledáním
pokladu a slavnostní rozloučení se
školním rokem „pasování školá-
ků“.          Jaroslava Pravečková,

Učitelka MŠ

DEN DĚTÍ V DDM
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KULTURNÍ SERVIS
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ

NA ČERVEN 2006
MĚSTSKÉ DIVADLO
■ Úterý 27. června
Tracy Letts: ZABIJÁK JOE
Hraje Bílinské divadelní minimum
Do 15 let nevhodné 
Vstupné: 49 Kč.

LETNÍ KINO KYSELKA 
vždy od 22.00 hodin

■ Pátek 23. června
Doo Woop
Fr. Příběh zmítaný v zajetí lásky,
přátelství, peněz a hudby.
Vstupné: 60 Kč.
■ Středa 28. června
Firewall
USA. Akční thriller. Vše co miluje,
může být použito proti němu! V
hlavní roli Harrison Ford.
Vstupné: 65 Kč. Nevhodné do 12
let.
■ Pátek 30. června
Zkrocená hora
USA. Drama. Největší silou přírody
je láska! Milostný příběh dvou mla-
dých mužů, kteří se stali přáteli na
celý život. Vstupné: 70 Kč. Nevhod-
né do 15 let.
■ Středa 5. července
Růžový panter
USA. Komedie.
Vstupné: 50 Kč.
■ Pátek 7. července
Bambi 2
USA. Animovaná pohádka.
Vstupné: 60,-Kč
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
■ Sobota 24. června
JARMARK ku příležitosti Konfe-
rence partnerských měst

KOUPALIŠTĚ ŽIŽKOVO 
ÚDOLÍ

■ Středa 28. června od 9.00 h.
Diskotéka a Karaoke.
Diskotéka s Vlastou Vébrem z Rádia
Most a Karaoke zpívání pro všechny
děti z MŠ a malé i velké školáky, na
závěr školního roku. Vstupné: 10
Kč. Veřejnosti přístupné.
■ Středa 28. června od 18.00 do
22.00 hodin
Country večer
Posezení na koupališti s country ka-
pelou Víprdek. Vstupné: 30 Kč.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
■ Sobota 24. června
Vernisáž výstavy „SALON“- obra-
zy. Sdružení výtvarníků z ČR Výsta-
va potrvá od 25. 6. do 31. 8. 2006.

GALERIE POD VĚŽÍ
■ Od 24.6. do 31.8.2006
„SALON“- výstava obrazů

HLAVNÍ BUDOVA 
LÁZNĚ KYSELKA

■ Pátek 23. června
Vernisáž výstavy „SALON“- ob-
razy.
Výstava potrvá do 31. 8. 2006.

Muzikál Kleopatra v bílinském divadle
Během „divadelního podzi-

mu“ v Městském divadle vystou-
pí žáci Základní umělecké školy
z Mostu s nastudovaným zná-
mým muzikálem Kleopatra.

Měl jsem tu  možnost shlédnout
premiéru muzikálu a musím říci,
že mě příjemně překvapila úroveň
celého vystoupení. Premiéry se
zúčastnil i autor muzikálu Michal
David a velmi kladně hodnotil ce-
lé provedení. Muzikál se hraje na
živo s mikrofony zvanými mikro-
porty, které mají protagonisté při-
pevněné na hlavě. Ozvučeno je to
samozřejmě hudebními podklady,
které poskytl Michal David. Před-
stavení má samozřejmě i své kuli-
sy a všichni účinkující hrají
v kostýmech. Vše tak, jako v ori-
ginále v Praze. Hlavní pěvecké ro-
le jsou obsazeny studenty ZUŠ,
kteří se již delší dobu věnují zpěvu
a jsou nositeli mnoha dětských pě-
veckých ocenění, takže pěveckou
úroveň má muzikál opravdu vyso-
kou.

Dle předběžné domluvy s ředite-
lem ZUŠ v Mostě bychom usku-

tečnili tento muzikál jak pro školy,
tak večerní představení pro dospě-
lé. Pokud vše vyjde a jednání
v Mostě dopadnou dobře, tak by-
chom bílinským divákům předsta-
vili muzikál Kleopatra již v měsíci
září.

MĚSTO BÍLINA BUDE MÍT
SVÉ PEXESO

Koncem měsíce června si budou
moci občané i návštěvníci města
a turisté zakoupit v Informačním
centru na Mírovém náměstí spole-
čenskou hru, zvanou pexeso. Jed-
notlivé obrázky této hry jsou po-
skládané z fotografií dominantních
míst našeho města. Pexeso čítá cel-
kem 32 barevných fotografií Bíliny
a ukazuje jakýsi celkový průřez
městem a nejvíce navštěvovaná
místa.

COUNTRY POSEZENÍ NA
KOUPALIŠTI V „ŽIŽKÁČI“

Kulturní centrum Kaskáda pořá-
dá ve středu 28. června country ve-
čer v areálu koupaliště v Žižkovo
údolí. Od 18 hodin se na pódiu

představí kapela Víprdek, která by
měla návštěvníkům této party hrát
až do 22 hodin. Vstupné je 30 Kč.

ČÁSTEČNÁ REKONSTRUK-
CE V MĚSTSKÉM DIVADLE
V BÍLINĚ

Městské divadlo projde přes let-
ní prázdniny částečnou vnitřní re-
konstrukcí. Návštěvníci hned při
prvním zářijovém představení
usednou v přízemí do nových se-
daček. Připravuje se i nový pod-
klad pod sedačky, zřejmě koberco-
vý. 

Strop divadla projde taktéž
opravou a vymalováním stěny
v divadle pokryté kobercem pro-
jdou důkladným čištěním. Myslím
si, že návštěvníci podzimních po-
řadů uvítají příjemnou změnu
a jsme rádi, že jim při vzrůstajícím
zájmu o divadlo můžeme prostředí
velmi zpříjemnit. Poděkování pat-
ří především vedení města, radním
a zastupitelům za uvolnění pro-
středků k této rekonstrukci.

Petr Mácha, KC Kaskáda

Program ãervnového Jarmarku:

V˘stava historick˘ch koãárkÛ jiÏ skonãila
Kočárky od roku 1880 až do nedávné současnosti

již opustily výstavní síň v Bílině po dvouměsíční ex-
pozici. Tato výstava přilákala nevídaný počet návštěv-
níků. Během dvou měsíců shlédlo výstavu 1180 ná-
vštěvníků (jen pro srovnání loňský celý rok navštívilo
výstavní síň asi 600 návštěvníků). Výstava to byla ve-
lice ojedinělá a originální. V plánu Kulturního centra
Kaskáda je přivést opět nějakou velmi zajímavou vý-
stavu, která by potěšila návštěvníky i v budoucnu.

MUZEUM V BÍLINĚ
Před nedávnem jsem si přečetl v Bílinském zpravo-

daji otázku, zda bude v Bílině muzeum. Chtěl bych
částečně reagovat na tento podnět. V měsíci březnu
jsem navštívil ředitele Oblastního muzea v Teplicích,
se kterým jsem probíral mimo jiné i otevření jakési
malé expozice s muzejními předměty, které mají jaký-
koliv vztah k městu Bílina. Moje představa je tuto ex-
pozici vytvořit v Galerii Pod věží, kde provozujeme i
Infocentrum. Tím by to bylo dostupnější jak pro míst-
ní občany, tak i pro turisty, kteří navštíví Informační
centrum. Bohužel tento rok se již toto uskutečnit ne-
podaří, jelikož teplické muzeum má již výstavy na ce-
lý rok naplánované a připravit výstavu není jednodu-

ché. Exponáty se musejí vyhledat, zrestaurovat, udělat
popisky atd. Pan ředitel však přislíbil jednání na pod-
zim, kde budeme v této otázce dále diskutovat a sna-
žit se  v příštím roce připravit expozici muzea v Bíli-
ně.                                    Petr Mácha, KC Kaskáda

8.30 orchestr Bíliňačka
9.45 loutkové divadlo z Litoměřic

10.00 hudební série kapela Barevná hudba
(Mar. Lázně)

10.30 vystoupení dělostřelců + šermířů
10.45 národopisný soubor Formani
11.00 vystoupení Sokolníků

11.15 kapela Barevná hudba
11.30 loutkové divadlo
11.45 kapela Barevná hudba
12.00 vystoupení šermířů + dělostřelců
12.15 kapela Barevná hudba
Časy jsou pouze orientační, během různých vystou-
pení může dojít k časovému posunu.

Záběr z úspěšného představení „Chvála bláznovství“.
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Z DENÍKU MùSTSKÉ POLICIE BÍLINA
„VANDAL POD KAMEROU“

Na základě oznámení občana
byla hlídka MP Bílina vyslána do
prostoru sídliště Pražské předměstí
II, kde neznámý vandal poškozuje
veřejný telefonní automat. Strážní-
ci, kteří se na místo dostavili, za-
jistili tři mladistvé osoby, z nichž
jedna měla dle oznamovatele tlou-
ci pěstí a posléze i kopat do tele-
fonního automatu. Mladík, který
byl označen jako pachatel, se ke
svému „hrdinskému činu“ vyjádřil
tak, že i když do automatu vhodil
mince, tak se z něho nedovolal.
Chtěl tedy peníze zpět a proto do
automatu tloukl. Mladík své cho-
vání „omlouval“ i tvrzením, že mu
přijde jako zcela normální do auto-
matu tlouci a kopat, když jej auto-
mat „okradl“. Jednání vandala bu-
de projednávat přestupková komi-
se MěÚ Bílina, které k náležitému
potrestání pachatele zcela jistě po-

MùSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Jak je naprosté většině občanů již známo,

od 1. 7. 2006 vstupuje v platnost novela zá-
kona o provozu na pozemních komunika-
cích. Kromě  tolik diskutovaného bodového
systému a dalších zpřísnění pravidel, přiná-
ší zákon i výrazné zvýšení pravomocí stráž-
níkům městských a obecních policií. 

Patrně nejvýraznější změnou bude umožnění
měřit rychlost jízdy vozidel a pokud dojde
k překročení rychlostních limitů, vozidla i za-
stavovat. Ostatně pravomoc zastavit vozidlo,
budou mít strážníci vždy, když budou řidič, ne-
bo přepravované osoby podezřelí ze spáchání
přestupku v souvislosti s bezpečností provozu.
Nově budou moci strážníci také vyžadovat od
řidičů předložení řidičského průkazu a osvědče-
ní o registraci vozidla. Strážníci budou také
v zákonem určených případech oprávněni zaká-
zat řidičům další jízdu. 

Zároveň s novelou tohoto zákona došlo lo-
gicky i k novele zákona, kde se zpřísňují sank-
ce za přestupky. Strážníci, stejně tak jako poli-
cisté již nebudou disponovat „výchovným“ in-
stitutem, kterým byla domluva. Nebude dále již
možno udělit nižší, než zákonem přesně urče-
nou výši pokuty za jednotlivé dopravní přestup-
ky. Doba, kdy strážník, či policista mohl udělit
pokutu ve výši „Od - Do“, je nenávratně pryč.
I za drobný přestupek musí strážník udělit po-
kutu od 1000 Kč výše! U většiny přestupků se
však pokuty pohybují od 2000 Kč výše! 

Mnohé přestupky ani strážníci a policisté ne-
budou moci řešit na místě. U těchto dojde ze zá-
kona k zahájení správního řízení vždy! Pokud
však dojde ke správnímu řízení o přestupku,
musí účastníci silničního provozu, tedy nejen ři-
diči automobilů a motocyklů, ale i cyklisté
a chodci, počítat s daleko citelnější sankcí. Zde
se částky za pokuty pohybují nejčastěji od 2500

může i záznam z kamery MKDS. 

„ČISTOTNÍ ZLODĚJI“
Žádost o pomoc přijalo operační

středisko MP Bílina z jedné z bí-
linských čerpacích stanic. Drzý
zloděj přímo před očima obsluhy
odcizil v „shopu“ benzínky  něko-
lik kusů šamponů a dal se s nimi na
útěk. Operátorka MP přijala popis
a směr pohybu pachatele. Hlídka
MP Bílina po krátkém pátrání
spatřila pachatele na místě spolu-
jezdce v osobním motorovém vo-
zidle. Řidič vozidla na výzvy k za-
stavení nereagoval a naopak se
snažil hlídce ujet. Vysokou rychlo-
stí „kličkoval“ mezi chodci a sna-
žil se strážníkům zmizet. Bezús-
pěšně. Vozidlo bylo zastaveno a
oba „výtečníci“ zadrženi. Ukázalo
se, že řidič vozidla je celostátně
hledán Policií ČR a i druhý z dvo-
jice nebyl žádný „andílek“. Proč

na „benzínce“ kradli právě šampo-
ny však patrně zůstane předmětem
diskuzí. Oba byli předáni policii.

„DILETANTI“
Skupina několika osob se poku-

sila vloupat do rodinného domu v
Bílině. Počínali si však při tom tak
diletantsky, že se nechali překvapit
majitelem, který je při vloupání
vyrušil. Zloději vzali do zaječích,
avšak majitel předal popis osob
hlídce MP Bílina. Strážníci zaháji-
li pátrání po zlodějích a po chvíli je

spatřili, jak si v klidu vykračují uli-
cí, jako by se nechumelilo. Všichni
byli ihned zadrženi a pro podezře-
ní ze spáchání trestného činu pře-
dáni do rukou Policie ČR k další-
mu opatření. 

„SPRINTER“
Při kontrole dodržování

veřejného pořádku v okolí prodejny
PLUS v Bílině spatřila hlídka MP
muže, který s batohem na zádech
vyběhl z prodejny a „pelášil“ pryč.
Měl k rychlému vzdálení z místa
pádný důvod. V prodejně kradl a
přes veškerou snahu personálu se
mu podařilo utéct. Ne však daleko.
Neuplatnil se ani jako zloděj, ani ja-
ko běžec na krátké tratě, neboť byl
záhy dostižen, zadržen a rovněž tak i
odcizené zboží v batohu, kterého se
pachatel při útěku snažil zbavit, by-
lo zajištěno. Zadrženého pachatele
strážníci předali policii.      (JFK)

Kč a za nejzávažnější provinění hrozí přestup-
cům od 25 000 Kč do 50 000 Kč. U profesioná-
lů až 100 000 Kč. K pokutám uděleným ve
správním řízení, si přestupce ještě musí přičíst
náklady za správní řízení. Nezřídka jsou pře-
stupky kromě pokuty a bodové ztráty, spojeny
ještě se zákazem řízení. U těch nejzávažnějších
přestupků zákaz řízení až na 10 let, nebo do-
konce s odnětí svobody a to až na 3 roky! 

Kupříkladu, pokud řidič poruší povinnost vy-
plývající z dopravní značky „Pěší zóna“, nebo
„Obytná zóna“, přijde o jeden bod. K tomu do-
stane blokovou pokutu ve výši 2000 Kč, nebo
ve správním řízení až 2500 Kč plus náklady za
správní řízení. Ty se rovněž pohybují řádově
v tisících korun. 

Pokud strážník u řidiče zjistí dechovou
zkouškou alkohol v krvi  (strážníci MP  již  od
1. 1. 2006 disponují pravomocí provádět decho-

vé zkoušky na alkohol a nařizovat kontrolní od-
běr krve), který bude nižší, nebo roven 0,3 pro-
mile, nemůže uložit blokovou pokutu, neboť je
v takovém případě  povinen oznámit přestupek
správnímu orgánu. Za tento přestupek přijde ři-
dič o 3 body, dostane pokutu v rozmezí od 25 ti-
síc do 50 000 Kč a dále zákaz řízení od 1 roku
do 2 let!

I když se sankce zdají být na první pohled
zbytečně přísné, je třeba si uvědomit, že ke
zpřísnění zákona donutili zákonodárce  svým
agresivním, arogantním a mnohdy smrtelně ne-
bezpečným chováním na silnicích sami řidiči.
Bohužel se zpřísnění dotkne i slušných řidičů,
kteří se přestupků dopouštějí jen zcela ojedině-
le a to ještě pouze těch nejméně závažných. I za
tyto drobné přestupky však hrozí velmi citelné
sankce a je tedy třeba se od července vyvarovat
i těch.     (JFK)
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MLADÍ RYBÁ¤I OSLAVILI SVÒJ DùTSK¯ DEN TRADIâNù V BEZOVCE
Místní organizace Českého rybářského svazu

v Bílině uspořádala 4. 6. ke Dni dětí tradiční zá-
vod v lovu ryb v bílinské Bezovce. I přes dlou-
hodobou nepřízeň počasí se závod vydařil. Sou-
těžilo se o největší délku nachytaných ryb v cm.

Děti měly možnost vlastnoručně chyceného
kapra odnést si domů. Na závěr dopoledne při-
šly na řadu opečené vuřty a úplně nakonec
vyhodnocení a předání velmi pěkných rybář-
ských cen. Vítězem se stal Michal Herzog,

který nachytal ryby v celkové délce 1705 cm.
Za MO ČRS děkuji všem spoluorganizáto-

rům a rozhodčím za hladký průběh závodů.
Miroslav Zaťko, 

vedoucí mládeže MO ČRS

RC-RALLY Championship 2006
Dne 11. 6. 2006 se v Bílině

uskutečnil další závod RC-RAL-
LY Championship 2006 - závod
RC modelů aut řízených  rádiem.

2. RC Rally Show Bílina byla
po loňském úspěchu  situována do
bikrosového areálu. Letošního zá-
vodu se zúčastnilo 28 jezdců z
Čech. Z domácího SIK RACING
TEAMU Bílina se zúčastnili Petr
Tušinský, Michal Koželuh,  Luděk
Koželuh, Milan Kraus, Tomáš
Kraus a Radek Fedák.

Závod byl zajímavý a napínavý
až do samotného konce. Trať byla
skutečně rallyová, kde auta do za-
táček pěkně sviští. Závodilo se na
8 RZ a po loňském úspěchu byla
do jedné z RZ opět  začleněna klo-
pená dráha.

Domácím jezdcům se bohužel
nepodařilo obhájit loňské prven-
ství.

Konečné pořadí: 1. místo Jiří
Bistiak  - Hrádek nad Nisou,
2. místo Martin Vorlíček - PRA-
HA, 3. místo DJW - PRAHA.

Pořadí domácích jezdců: 
7.  Michal Koželuh - SIK RA-

CING TEAM Bílina, 15. Petr Tu-
šinský.

Počasí nám přálo, elán a chuť
do závodění máme stále. Těšíme se
za rok na 3. ročník RC RALLY
SHOW Bílina.

První muÏstvo
povede Jifií Engl

Bílina - Nepovedené jaro
fotbalistů SK SIAD Bílina  vy-
ústilo v odstoupení trenéra La-
dislava Erbena, který vedl
mužstvo dvě sezony od sestupu
z krajského přeboru.  „Oficiál-
ně to oznámil  na výboru. No-
vým trenérem se stal  dosavad-
ní asistent Jiří Engl. Za tu
dvouletou práci u áčka bych
chtěl Láďovi poděkovat, pomo-
hl nám i ekonomicky,“ řekl
prezident klubu Petr Arpáš.
Dodal, že před tím vedl Erben
úspěšně dorostence a v Bílině
působí od svých žákovských
let.  Engl přišel do Bíliny
v zimní přestávce z Milešova.
Již v zimě hovořil o výborných
tréninkových podmínkách, kte-
ré zde našel, ale slabší to bylo
s tréninkovou morálkou hráčů.
„Jediným naším cílem musí
být v nové sezoně návrat do
krajského přeboru. Engl si
chce pohovořit s každým hrá-
čem a motivovat je k vytyčené-
mu cíli.  Hrát budou ti, kteří do
kraje postoupit chtějí,“ dodal
Arpáš.  Do funkce vedoucího
mužstva by se měl vrátit Miro-
slav Spáčil, který nyní hledá
pro mužstvo posily.  „Zdravé
jádro tady je, jsou tady i naděj-
ní dorostenci, potřebujeme tak
čtyři hráče doplnit, aby byla
i kvalitní lavička. Podmínky
dobré jsou, ale mužstvo je mo-
mentálně zdevastované a musí
se dát dohromady,“ vidí per-
spektivu Engl.                  (ob)

Hokejbalov˘ turnaj
O volební sobotu pořádali bílinští Buldoci ho-

kejbalový turnaj v Tyršově zahradě. Čtyři místní
týmy doplnili Draci z Ústí nad Labem.  Vítězem se
stal přesvědčivě Lhotka tým. Druhé místo si od-
vezli ústečtí Draci a třetí byli pořádající Bulldogs.
Na čtvrtém místě skončil hokejový Sláča team. Ten
prohrál jeden zápas v prodloužení a jeden o bran-
ku. „Je to úplně něco jiného než na ledě, trvá než si
na to běhání člověk zvykne,“ svěřil se Miroslav
Slačík. Na pátém místě skončil Sportclub. Nejlep-
ším brankařem se stal buldok Radek Čermák,
obráncem Martin Záhorec ze Sportclubu a nejpro-
duktivnějším hráčem Marcel Hájek také ze Sport-
clubu. Nejvíce branek vstřelil Zdeněk Šikl z Lhot-
ka týmu. Závěr turnaje obstaralo opékání selátka
a oslava narozenin několika buldoků. 

Text a foto: Oldřich BUBENÍČEK
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Skvûlá reprezentace Bíliny v Rakousku
Bílina/Salcburk - Výborně si

vedla počátkem června Fotbalová
škola Bílina na turnaji v Rakousku.
Ze  Salcburku si přivezla bronzové
medaile. „V pěti věkových katego-
riích startovalo 92 týmů z Němec-
ka, Rakouska, Maďarska, Itálie
a České republiky. 

Mezi nimi v kategorii U11, tedy
ročník 1995 a mladší, starší pří-
pravka Fotbalové školy Bílina,“
uvedl asistent trenéra a hráč bílin-
ského áčka Petr Procházka. Dvacet
mužstev bylo rozděleno do čtyř
skupin. Bílina porazila rakouské
celky Lieferinger SV 1:0 a ASK
St. Valentin 4:0 a remizovali s ně-
meckým SC Pollantem 0:0.  „Po-
stupovali vítězové skupin a tři nej-
lepší na druhých místech. My byli

z druhých nejlepší.“ Ve čtyřčlenné
skupině hrál opět každý s každým.
Bílina porazila německý SV Loh-
hof 5:0, remizovala s rakouským
ASK Maxglan  1:1 a nešťastná po-
rážka od maďarského Videoton
Labdarugo 0:1 ji odsunula  k utká-
ní o třetí místo. „Naše hráče to ale
zdravě nabudilo a na těžkém teré-
nu, za vytrvalého deště, se dočkali
vítězné branky s rakouským SC
Himberg,“ dodal Procházka s tím,
že počasí nepřálo po celý turnaj.
Hlavním trenérem bílinských žáč-
ků byl Martin Köhler.  „Domů se
vraceli s krásným pohárem a me-
dailemi na krku, které nechtěli
sundat ani v autobuse,“ prozradil
Procházka.                        

Oldřich BUBENÍČEK

Mužstvo na oficiální turnajové fotografii: dole zleva - Jakub Čermák, Pa-
vel Figr, Ondřej Ouřada, Denis Podaný, Lukáš Katrenič, Olga Vrajová.
Stojící zleva: Petr Procházka, Matěj Kozler, Dominik Říha, Rostislav Ře-
richa, Jaroslav Kovačka, Rudolf Baláž, Milan Májovský, Daniel Grozík,
Sára Vratová, Martin Köhler. 

MFK Trmice - SK SIAD Bílina  3:2 (0:2)

SK SIAD Bílina - TJ  Oldfiichov  3:1 (1:1)
Bikrosové závody
v Milovicích

Oddíl bikrosu BMX Bíli-
na se zúčastnil víkendových
závodů v Milovicích s 10 zá-
vodníky různých věkových
kategoriích.
■ Sobota 27. 5. 2006 - 

Milovice
Českomoravský závod 
v bikrosu BMX
2. místo   kategorie 16 let
Michal Minařík
3. místo   kategorie 12 let
Matěj Chalupný

■ neděle 28. 5.  2006
Český pohár 
v bikrosu BMX
2. místo     kategorie 16 let
Michal Minařík
3. místo     kategorie   7 let
Adéla Špetová

Za oddíl bikrosu 
BMX Bílina

předseda AVZO/trenér
BMX Zdeněk Chalupný

Trmice - Předposlední kolo 1. A třídy přivedlo Bí-
linu na  hřiště zachraňujících se Trmic.  A v prvním
poločase  měla jasně navrch. Již ve 2. min. zahrál Šu-
lek trestný kop po zemi před branku a Novák s pře-
hledem zavěsil. Vzápětí hlavičkoval Hasal vedle. Po
čtvrt hodině  měl dvě obrovské šance Truneček. Bě-
žela 25. min. Šulek zahrával trestný kop pro změnu
zleva, ale přesně na hlavu Nováka a byla z toho druhá
branka. V závěru poločasu stříleli Truneček, Novák,
Moravec a Christov, ale branka již nepadla. Ale fotbal
to byl ze strany Bíliny parádní. Domácí byli rádi, že
se píská poločas.  

Do druhého nastoupila úplně jiná Bílina. Domácí
byli aktivnější a hosté začali hrát to, co většinu jara.
Fotbal se z hřiště vytratil a domácí slavili úspěch bo-
jovností. Ještě v 65. min. měli bílinští dvě šance. Nej-

dříve střelu Spáčila vyškrábl brankař nad a potom Ha-
salovu hlavičku vykopl obránce z brankové čáry. Po-
tom přestala Bílina definitivně běhat a domácí rychle
srovnali. Až v posledních deseti minutách hosté tro-
chu přitlačili. Šulek opět centroval na hlavu Nováka
a míč dorazil do branky Christov.  Ale pomezní mával
ofsajd. 

Ve třetí minutě nastavení rozhodl hlavou Petera.
„V prvním poločase byl vidět jasný rozdíl v kvalitě
obou mužstev, ale ve druhém jsme přestali hrát,“ hle-
dal slova bílinský prezident Petr Arpáš. 

Branky: 72. Rutar, 77. Mikeš. 90.+3 Petera - 2., 25.
Novák.

Sestava: Pohl - Mašata, Šulek, Hasal, Bartl -
Mergl, Spáčil, Christov, Novák - Moravec (52. Josef
Seidl), Truneček.                  Oldřich BUBENÍČEK

Bílina - Po čtyřech porážkách se
Bílina dočkala vítězství.  První po-
ločas příliš fotbalové krásy nepři-
nesl. Hosté spoléhali na rychlé
protiútoky, ale vše končilo u velké-
ho čtverce. Bílina se dočkala v 28.
min. Novák poslal na milimetr
přesný centr na hlavu Trunečka a
bylo to 1:0. Domácí si vytvořili
mírný tlak, ale závěr poločasu pat-
řil Oldřichovu. Z dobrých 20 met-
rů rozehrál do strany trestný kop
Záruba a Bikár trefil přesně k tyči
- 1:1.  

Ve druhém poločase se hra
zrychlila a také se začalo více stří-
let. Nejdříve vystřelil Truneček a  v
54. min. byli hosté blízko vedení.
Klocovu hlavičku vytáhl reflexem
nad břevno Pohl. Hosté přitlačili,
ale   do vedení šla Bílina brankou
Hasala.  V 70. min. vykopával Tru-
nečkovu hlavičku z brankové čáry
Bikár.  Další velkou šanci měl Mo-

ravec, ale brankař Mach mu míč
ukopl. Potom přišel lehký centr
Šuleka a Novák hlavou rozhodl zá-
pas. V poslední minutě ještě Mergl
přiťukl Moravcovi, ale oldřichov-
ský brankař Mach střelu vyrazil.
„Po dlouhé době jsou tři body, mo-
hla by být spokojenost.  Ale když
budeme takhle hrát, tak budou na
dlouho poslední. Tak se o druhé
místo hrát nedá,“ nebyl s výkonem
domácích spokojen trenér Ladislav
Erben.  „Fotbal to nebyl nic moc.
První poločas byl úplně špatný.
Obrana si nedokázala zorganizovat
hru a kdyby za nimi nebyl Pohl,
tak to bylo úplně špatné. Záloha si
sbíhala jen pro míče a nic nevy-
myslela. Útok neexistoval. Druhý
poločas již byl lepší.  Podržel nás
Pohl a  hodně toho naběhal Trune-
ček a taky Novák s Moravcem,“
dodal bílinský prezident Petr Ar-
páš.    

Hovoří se o tom, že se v kraj-
ském přeboru uvolní jedno místo a
to byla další motivace pro Bílin-
ské. „Museli jsme vyhrát, pokud
bude šance postoupit z druhého
místa, tak nic jiného nezbývá.
Dnes se nám dařily po dlouhé do-
bě standardky,“ uvedl obránce Ra-
dim Šulek, který přihrával na třetí
branku. Mezi tyčemi se hodně roz-
čiloval kapitán Klaus Pohl  a tak
jsme se zeptali na příčinu. „Nemě-
li jsme hlavně ve druhém poločase
pokryté hráče. Z toho si soupeř vy-
pracoval tři šance, naštěstí je ne-
dal.  Náš cíl je  druhé místo udr-
žet.“ 

Branky: 28. Truneček, 66. Ha-
sal, 86. Novák - 45. Bikár.

Sestava: Pohl - Mašata, Hasal,
Šulek, Procházka - Mergl, Chris-
tov, Moravec, Novák - Truneček,
Picka (46. Laibl).

Oldřich BUBENÍČEK
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Bílin‰tí karatisté na mistrovství Evropy
Na Mistrovství Evropy JKA

v Maďarsku se do reprezentace
České republiky nominovalo
osm závodníků z našeho klubu
SKM Bílina - Filip Schafer (9
let), Petr Šroubek (10 let), Filip
Frýdl (14 let), Jarmila (14 let)
a Jan (17 let) Masopustovi
z Duchcova, Barbora Šindelářo-
vá (9 let) z Mirošovic, Miroslav
Prchal (10 let) z Razic a Bui
Mong Diep (11 let) z Bíliny. Spo-
lu s reprezentací ČR a svým sen-
seiem Romanem Masopustem
odcestovali v pátek 26. 5. v čas-
ných ranních hodinách z Prahy
do maďarské Budapešti, kde se

27. 5. konalo ME JKA mládeže
a juniorů. V sobotním závodě
bylo ve velké konkurenci prvot-
ním cílem probojovat se do po-
stupové „osmičky“.

Závodů ME se zúčastnily počet-
né výpravy 10 států Evropy, které
je možné považovat na poli karate
ke špičce. Za každou věkovou ka-
tegorii reprezentantů ČR byl zod-
povědný jeden z týmu reprezentač-
ních trenérů JKA ČR ve složení:
Eva Buzková 4. Dan, Richard Rů-
žička 4. Dan, Josef Pěknic 4. Dan
a Roman Masopust 2. Dan. Ti z na-
šich závodníků, kteří se poprvé
účastnili tak velké soutěže, pociťo-

vali značnou nervozitu, ale přesto
bojovali za výbornou. V prvním
závodě nastoupil náš 9letý závod-
ník Filip Schafer a probojoval se
do finále, kde skončil na velice
krásném 4. místě. Další závodnicí
byla Barbora Šindelářová, která
nám všem v tom nejlepším slova
smyslu vyrazila dech. Stala se
mistryní Evropy JKA v kata a dru-
hou vicemistryní Evropy JKA
v kumite. Závodníci Petr Šroubek,
Miroslav Prchal, Bui Mong Diep,
Filip Frýdl a Jan Masopust svým
soupeřům podlehli. Přesto však za
svůj velmi dobrý výkon a solidní
reprezentaci naší země zaslouží
veliké poděkování.

Pro Jarmilu Masopustovou bylo
toto mistrovství nebývalou vý-
zvou, protože v její obrovské sbír-

ce úspěchů doposud chyběl nej-
cennější kov z ME a titul mistryně
Evropy. Nad naše očekávání v sou-
těži kata porazila jasnou favoritku
ze Srbska a vybojovala 1. místo
a titul mistryně Evropy JKA a již
svou úplnou sbírku cenných kovů
z ME ještě rozšířila o bronzovou
medaili a titul druhé vicemistryně
Evropy JKA v kumite. V kategorii
kata teamů vybojovali Petr Šrou-
bek, Miroslav Prchal a Bui Mong
Diep krásné 2. místo a titul vice-
mistrů Evropy JKA a stejný tým
završil velký úspěch našeho klubu
na ME ziskem bronzové medaile
v kategorii kumite teamů. Celkem
si náš klub Shotokan Karate do
Masopust Bílina přivezl dva tituly
mistra Evropy, jeden titul prvního
vicemistra Evropy a tři tituly dru-
hých vicemistrů Evropy JKA. 

Rádi bychom ze srdce poděko-
vali všem závodníkům a vyjádřili
velkou hrdost nad jejich úspěchy
a předvedené výkony. Velký dík
patří i rodičům našich závodníků
za dlouhodobou podporu a samo-
zřejmě bychom též rádi poděkova-
li sponzorům našeho klubu Městu
Bílina, MUDr. Jaromíru Vitnerovi
a firmě Texbo Bílina.

Věříme, že podobných úspěchů
dosáhnou naši závodníci i na blíží-
cím se světovém poháru v karate
ve Švédsku. 

Lenka a Roman Masopustovi,
Zdeněk Svoboda

Z Maìarska do Bíliny putuje celkem ‰est medailí a dva tituly mistra Evropy

Mistryně Evropy - Jarmila Maso-
pustová a B. Šindelářová.

Výprava Shotokan karate Do Masopust Bílina (chybí Petr Šroubek).


