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Dva svátky 
ve dvou 
dnech

Bíliňan Jiří Kalous vydal knížku 
Hraběcí roky o známém básníkovi

Před týdnem si děti přinesly vysvědčení

Spousta lidí ho zná osobně – 
pražský rodák Jiří Kalous žije 
v Bílině od roku 1965. Byl uči-
telem na ZŠ Lidická, knihkup-
cem, tajemníkem městského 
úřadu a stál u zrodu Bílinského 
zpravodaje. 
Nyní, již jako 76letý penzis-
ta, napsal knihu Hraběcí roky 
o známém českém básníkovi, 
se kterým ho během studií na 
vysoké škole pojilo úzké přá-
telství – o Václavu Hrabětovi, 
jehož básně, i díky jejich roc-
kovým verzím, dodnes pro-
mlouvají.
Jak sám Jiří Kalous říká, tento 
spisek je jeho první a zároveň 
poslední dílo, o to více potěšil 
fakt, že knihu vydalo známé 
nakladatelství TORST, a radost 

udělaly i příznivé recenze... 
„Díky Kalousovým vzpomín-
kám jej [Hraběte] vidíme ko-
nečně jako živoucí postavu, 
plnou rozporů, zmatků, ale také 
jako mladého člověka plného 
touhy poznávat, vstřebávat. 
Přestože vypráví velice střízli-
vou formou, všechny dosavadní 
práce o Hrabětovi lehce odsu-
zuje k zapomnění,“ uvedl na-
příklad publicista Josef Rauvolf 
ve své recenzi na stránkách 
České televize.
V rozhovoru pro Bílinský zpra-
vodaj vypráví Jiří Kalous o mo-
tivech sepsání svého díla, o díle 
samotném, ale také o svém sou-
časném vztahu k Bílině.

Rozhovor s Jiřím Kalousem 
naleznete na straně 4

Komu by neudělaly radost dva 
volné dny po sobě (pokud zrov-
na nevycházejí na víkend). Vět-
šina lidí i přesto, že letos první 
ze svátků připadá na neděli, 
jistě uvítala alespoň jednodenní 
prodloužený víkend. Nedělní 
svátek, 5. července, znamená 
příchod Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu, druhý, 6. čer-
vence, upálení mistra Jana Husa. 
Od jeho smrti právě letos uplyne 
přesně 600 let. Jan Hus naroze-
ný v Husinci u Prachatic ovlivnil 
široké vrstvy obyvatel a svým 
kázáním ohrožoval především 
moc církve tak, že se mocní jeho 
vlivu začali obávat a zbavili se 
ho. Odůvodnili to Husovým 
údajným kacířstvím a 6. červen-
ce 1415 vzplála hranice, na které 
byl připoután. Cyril a Metoděj 
se do dějin zapsali asi o 600 let 
dříve než Jan Hus. Na Velkou 
Moravu přišli z řecké Soluně  
a do církevních bohoslužeb 
vnesli slovanský jazyk, vytvořili 
písmo a učili obyčejné lidi psát  
a učit se křesťanství v jejich 
vlastním jazyce. JaS

Děti si před týdnem, v pátek 
26. června, přinesly vysvědčení  
a nyní si už užívají dvouměsíční 
volno, kdy si budou moct užívat 
různých dětských radovánek, 
táborů, které pro ně různé bí-
linské organizace pořádají, her, 
pohody i prostého nicnedělání. 
Přejeme jim pěkné počasí, hod-
ně zajímavých zážitků a nových 
kamarádů, ať si příjemně od-
počinou a prázdniny si užijou. 
Nový školní rok začne v úterý 
1. září. JaS

Jiří Kalous se svou knížkou 
Hraběcí roky

Paní učitelka Trubačová předává vysvědčení Ivance 
Pavlisové z 1. B Foto: Václav Weber

Jan Hus

Cyril a Metoděj

Michaelka a Karolínka Aubrechtovy
 Foto: Václav Weber



Co dělat když...

Sbor Melodica ze ZŠ Aléská křtil CD „Popelka“
Ve čtvrtek 25. června patřilo divadlo  
ZŠ Aléské. Kromě závěrečné akademie se ten 
den pochlubil svým úspěchem dětský pěvec-
ký soubor Melodica, který založila a vede už 
třetím rokem Hana Ježková.
Soubor natočil spolu s teplickou rockovou 
kapelou Normal CD, jehož obsahem je pro-
jekt Popelka a jež bylo v divadle pokřtěno  
1. místostarostkou Veronikou Horovou.
Popelka obsahuje čtyři skladby bez účasti 
kapely Normal a stěžejní skladbu Popelka 
natočenou skupinou Normal a nazpíva-
nou dětmi. Jako bonus je na CD videoklip 
Popelka natočený na pěti místech přímo  
v Bílině. Hudbu k písním složila Hana Jež-
ková s kapelou Normal a slova s druhým 
hlavním organizátorem a současně se svým 
manželem Radkem Ježkem, který zároveň 
napsal scénář k videoklipu.
K hotovému CD vedla půlroční cesta. Podílelo 
se na ní 14 dětí od 5. do 9. třídy. „Dělali jsme 
to hlavně pro děti. Chtěli jsme, aby zažily něco 
neobvyklého, měly za sebou nějaký hmatatel-
ný výsledek a měly se čím prezentovat,“ řekl 
basista kapely Normal Pavel Holakovský.

„Natáčení videoklipu bylo opravdu ná-
ročné. Výhodou bylo, že děti byly oprav-
du dobře herecky připravené. S tím mi 
pomohlo hodně lidí, včetně kapely Nor-
mal. A s výsledkem jsme velmi spokoje-
ni. Teď už „jen“ toto dílko propragovat, 
což máme rozjednané s několika rádii,  
a videoklip je také na yutube,“ zhodnotila 
Hana Ježková.
Natáčení provázely i občasné problémy  
a „bouřky“: „Měli jsme velký problém 
skoro na konci, když jsme natáčeli na 
Kyselce. Děti se sekly, že nebudou na-
táčet. Prostě odešly do lesa, že nebudou 
nic dělat. To, co jsme si mysleli, že bude 
nejjednodušší a jdeme to jen dodělat, tak 
bylo nakonec nejtěžší,“ vyprávěl už se 
smíchem Radek Ježek.
Soubor se s kapelou Normal pravděpo-
dobně neviděl naposled, jak prozradil 
Pavel Holakovský: „Nejspíše to není naše 
poslední spolupráce. Jako rocková kapela 
vystupujeme na festivalech a i tam by-
chom mohli pomoci a soubor Melodica 
zviditelnit.“ JaS

Když máme starosti s dětmi
„Linka duševní tísně, dobrý 
den...“ „Dobrý den... já nevím, už 
si vážně nevím rady... Syn má stá-
le větší problémy ve škole, pořád 
něco zapomíná, nevnímá, co se 
děje... A doma je divný, vzteká se, 
jindy je lítostivý.“
Pracovník u sluchátka se patrně 
zeptá na věk dítěte. Malý žáček 
může být pro školu nezralý. 
Umí třeba už číst, ale mohla se 
zpozdit jiná dovednost, takže je 
moudré dát jeho nervové sousta-
vě ještě rok klidu. Také se mohla 
začít projevovat lehká mozková 
dysfunkce, kterou má mnoho 
lidí. Po příčinách je užitečné pá-
trat i v rodině: partnerské nesho-
dy, příchod sourozence, odchod 
milované babičky...
U starších dětí je třeba zkou-
mat další příčiny. Dospívající 
se musí vyrovnat s velkými 
tělesnými i duševními změna-
mi. Hledá své místo ve světě. 
Kromě obtíží s učením a pro-
spěchem se často musí poprat 
i s nepřijetím kolektivu. Vžij-
me se do situace, že se musíme 
denně vracet do prostředí, kde 
nejsme oblíbeni, nebo nás do-
konce čeká šikana, kterou ve 
škole údajně zažije každé třetí 
dítě! Změny chování u dospíva-
jících bohužel mohou souviset  
i se závislostí.

Jak můžeme postupovat, když 
chceme pomoci?
Nedělme problémy na malé a vel-
ké. Leckterá dětská trápení nám 
připadají „malá“, ale pro dítě jsou 
velká. Snažme se být dítěti vrbou 
i pilířem. Dokážeme-li odložit 
žehlení nebo sledování televize  
a uděláme-li si na dítě čas ve 
chvíli, kdy nám chce něco vyprá-
vět, jsme na správné cestě. Čím 
víc si budeme s dítětem povídat, 
tím více se dozvíme o jeho světě, 
kamarádech, snech i trampotách.  
O vzniklou důvěru se budeme 
moci opřít i až bude těžko.
Vyhledávejme příležitosti, jak 
děti chválit a povzbuzovat, a 
přemýšlejme, jak ubrat kritiku. 
Milujeme své děti, přesto jim 
dokážeme nevědomky ublížit: 
srovnáváme-li je s někým úspěš-
nějším, vytýkáme-li chyby bez 
současného povzbuzení. Pokud 
dítěti dáváme nálepku „hlupák“, 
„lajdák“, „líný“, „nevděčný“, 
„zlomyslný“, tak místo aby se 
dítě snažilo označení vyhnout, 
sžívá se s ním, bere ho jako ne-
změnitelnou nutnost. Zatímco 
když svou výtku formulujeme 
jako svůj pocit („Mrzí mne, že se 
ti nedaří udržet v pokojíčku po-
řádek, nenapadá tě, jak by se to 
dalo zlepšit?“, „Ta pětka z češti-
ny tě asi taky štve, doučil ses to 

už nebo s tím chceš pomoci?“, 
„Je mi líto, žes sestře řekl..., ráda 
bych věděla, co se mezi vámi sta-
lo, že ses takhle rozčílil?“ apod.), 
dáváme najevo, že chceme hledat 
a pomáhat řešit příčiny problé-
mů. A tím vlastně i posilujeme 
schopnost dítěte s obtížemi kon-
struktivně bojovat.
A protože žádný problém není 
„malý“, není hanba poradit se s 
odborníky. Ti mohou postřehnout 
i třeba drobnost, která zapříči-
ňuje nežádoucí chování dítěte. 
Podívají se na věc z odstupu, 
který my sami mít nemůžeme, 
protože jsme do situace vtaženi. 
Můžeme se obrátit na výchov-
ného poradce, který je na každé 
škole, některá škola má i vlast-
ního psychologa. Navštívíme-li 
pedagogicko-psychologickou 
poradnu, dostane se nám rady 
jak od speciálního pedagoga, 
tak od psychologa. Výsledkem 
vyšetření žáka selhávajícího ve 
škole jsou konkrétní doporučení 
pro rodiče i pro učitele dítěte, 
která se týkají chování i učení. 
O vyšetření v poradně může po-
žádat škola i sám rodič. Jsou tu 
Střediska výchovné péče, která 
nabízejí diagnostiku a psychote-
rapii. V případě potřeby dětský 
lékař zprostředkuje pro pacienta 
psychiatrickou péči. A samozřej-

mě je tu Linka důvěry (nejbližší 
je mostecká Linka duševní tísně  
s nepřetržitým provozem na čís-
le 476 701 444), kde pracovníci 
mohou nabídnout kontakty na 
řadu odborníků. I odborník je ale 
jen člověk a může se zmýlit nebo 
vzbudit nedůvěru. V takových 
případech se ptejme a vyžadujme 
odpovědi, případně požádejme  
o názor ještě jiného odborníka.
Určitě je však něco, co by mělo 
každé dítě doma cítit a být si 
tím jisto. A to je bezpodmí-
nečná láska. Vědomí, že dítě 
milujeme stále, bez ohledu na 
to, že něco provedlo (pozor na 
ono kruté „nemám tě ráda, pro-
tože...“, „jsi ošklivá, nemám tě 
ráda“). Dítě potřebuje vědět, 
že ho milujeme bez podmínek. 
Což neznamená, že nemá stano-
veny hranice, že ho nevedeme 
a nesnažíme se ovlivňovat jeho 
chování! Ale dobrého, zralého 
a citlivého člověka vychováme 
jen současným vlivem bezpod-
mínečné lásky a klidné výchov-
né pevnosti.

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

1. místostarostka Veronika Horová (vlevo) pokřtila 
CD dětského sboru ze ZŠ Aléské Foto: Václav Weber
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně 
tak ulevila dopadům na životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyk-
laci 473 televizí, 127 monitorů  
a 5 623,98 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat 
staré a nepoužívané elektrospo-
třebiče se již několik let vyplácí. 
Naše obec obdržela certifikát vy-
povídající nejen o přínosech třídě-
ní televizí a počítačových monito-
rů, ale také o velkém významu 
sběru drobných spotřebičů, jako 
jsou mobilní telefony. Díky envi-
ronmentálnímu vyúčtování spo-
lečnosti ASEKOL můžeme nyní 
přesně vyčíslit, o kolik elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních su-
rovin či vody jsme díky recyklaci 
vysloužilého elektra ušetřili eko-
systém Země.
Víme také, o jaké množství jsme 
snížili produkci skleníkových ply-
nů CO2 nebo nebezpečného odpa-
du. Informace vycházejí ze studií 
neziskové společnosti ASEKOL, 
která s obcí dlouhodobě spolu-
pracuje na recyklaci vytříděných 
elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL 
vyplývá, že občané naší obce v 

loňském roce vytřídili 473 televizí, 
127 monitorů a 5 623,98 kg drob-
ných spotřebičů. Tím jsme uspořili 
228,94 MWh elektřiny, 11 440,05 
litrů ropy, 991,70 m3 vody a 8,46 
tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise sklení-
kových plynů o 49,95 tun CO2 
ekv., a produkci nebezpečných 
odpadů o 195,76 tun.

Výsledek studie jednoznačně 
prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Když si uvě-
domíme, že recyklace běžných 
100 televizorů uspoří spotřebu 
elektrické energie pro domácnost 
až na 4 roky, nebo ušetří přibliž-
ně 400 litrů ropy potřebných až 

k sedmi cestám do Chorvatska, 
jsou to impozantní čísla. Pozitiv-
ní zprávou pro uživatele počítačů 
také je, že odevzdání 10 vyslou-
žilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod note-
booku po dobu necelých 5 let. 
Všichni ti, kteří tříděním takto 
zásadně přispívají k ochraně ži-
votního prostředí, si zaslouží ob-
rovský dík.
Studie LCA posuzuje systém 
zpětného odběru CRT televizorů, 
počítačových monitorů a drob-
ného elektrozařízení. Hodnotí 
jejich sběr, dopravu a zpracování 
až do okamžiku finální recyklace 
jednotlivých frakcí vyřazených 
spotřebičů do nového produktu. 
Pro každou frakci byly vyčísleny 
dopady na životní prostředí. Vý-
sledky studie jsou prezentovány 
jako spotřeba energie, surovin, 
emise do ovzduší, vody a pro-
dukce odpadu. Konečná bilance 
vyzněla pro zpětný odběr elektro-
zařízení jednoznačně pozitivně,  
a to ve všech aspektech.

Ing. T. Pulchart 
vedoucí OŽP

Doplatek na bydlení s novými pravidly

Platíte parkovné na náměstí?
V Bílině jsou dvě parkoviště, na 
nichž se za parkování platí – na 
Mírovém a Žižkově náměs-
tí. Mnoho lidí to však nechává  
v klidu a parkovací automat mi-
nou bez povšimnutí.
Provozovatelem parkovišť jsou 
Městské technické služby Bí-
lina a výše parkovného je dána 
jejich směrnicí. Půlhodina stojí 
6 korun, hodina 12 korun, dvě 
hodiny 24 korun a tři hodiny  
34 korun. V době od 18 do 8 ho-
din, o sobotách nedělích a svát-
cích je parkovné zdarma. Místo 
si lze také předplatit, jeden rok 
stojí 2000 korun.

Kontrola, jestli řidiči platí, je 
malá. Na parkovišti „hlídkuje“ 
zaměstnankyně MTSB a na pla-
cení upozorňuje. Když někdo 
nezaplatí, může zavolat stráž-
níky městské policie. „Občas 
se stávalo, že nás pracovnice 
městských technických služeb 
zavolala nebo šli strážníci par-
koviště zkontrolovat, ale letos 
se tak zatím nestalo ani jednou. 
Hlídky jsou raději v sídlištích,“ 
řekl tiskový mluvčí městské po-
licie František Krejčí.
„Samozřejmě když není dohled, 
řidiči se placení vyhýbají. Měli 
jsme zájem na parkoviště umís-

Doplatek na bydlení je dávka 
pomoci v hmotné nouzi, která 
společně s vlastními příjmy ob-
čana a příspěvkem na bydlení ze 
systému státní sociální podpory 
pomáhá uhradit odůvodněné ná-
klady na bydlení, kterými jsou 
například nájem, služby spojené 
s bydlením a náklady za dodávky 
energií.

Nárok na tuto dávku bude v Bílině 
posuzován pro ubytovny s dlou-
hodobým pobytem podle nových 
kritérií, které schválila rada města 
na své 13. schůzi konané v úterý 
26. května. Žadatelé, kteří bydlí ve 
správním území obce právě v uby-
tovnách s dlouhodobým pobytem, 
budou muset splňovat kritérium mi-
nimálně pětiletého trvalého pobytu v 

tit malou pojízd-
nou buňku s jed-
nou pracovnicí, 
aby dohlížela na 
zaplacení par-
kovného. Buňku 
jsme však muse-
li okamžitě od-
stranit,“ uvádí 
ředitelka MTSB 
Olga Roučková 
a pokračuje s dalším záměrem, 
„do budoucna připravujeme do 
rady města materiál k vybudo-
vání elektronické závory na Mí-
rovém náměstí. Je to asi milio-
nová investice.“

Kapacita parkoviště na Mírovém ná-
městí je 90 míst, na Žižkově náměs-
tí 20 míst. Před nedávnem zmizel  
z parkoviště na Mírovém náměstí  
i pojízdný přívěs, který zabíral mís-
ta, ale k ničemu nesloužil. JaS

obci, aby město předešlo obcházení 
tohoto kritéria tím, že si někdo při-
hlásí pobyt ke známému, a dávku 
tak bude čerpat. Dále musí spolupra-
covat se sociálními pracovníky obce 
a být bezúhonný v rámci opakova-
ného řešení v přestupkovém řízení.
Nárok na doplatek na bydlení má 
vlastník bytu nebo jiná osoba, která 
bydlí v bytě na základě smlouvy či 

jiného právního titulu, a po splně-
ní stavebně technických standar-
dů kvality bydlení vlastník stav-
by pro individuální či rodinnou 
rekreaci, jejichž příjem či příjem 
společně posuzovaných osob je 
po úhradě odůvodněných nákladů 
na bydlení nižší než částka jeho 
živobytí či částka živobytí společ-
ně posuzovaných osob. JaS

Ilustrační foto

Mírové náměstí Foto: JaS
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Jiří Kalous: s Václavem Hrabětem 
jsme vedli nekonečné debaty
Pokračování ze strany 1

Proč jste zvolil právě téma Vác-
lav Hrabě a proč až tak pozdě, 
když vyprávíte už o dávných stu-
dentských létech?
Pro napsání knížky mluvilo mé 
životní přátelství s tragicky ze-
snulým básníkem, ale na druhou 
stranu čin dlouho neutralizovala 
má spisovatelská nulová ctižá-
dost. Kolegové a kolegyně ze 
studií mě však přece jen donutili 
a přesvědčili, i dost drsně, že Vác-
lav Hrabě by měl mít jako určitou 
dokumentaci zpracovaný svůj ži-
votní příběh, když se stal součástí 
naší literatury.
K vytvoření spisku jsem se dobral 
až takhle pozdě, neb jsem při svých 
zaměstnáních nestíhal a až do roku 
1989 také nebyla po tomto autoro-
vi tzv. společenská poptávka.

Kdy jste se seznámili a jaký byl 
vašima očima Václav Hrabě?
Poznali jsme se první den studií na 
někdejší VŠ pedagogické v Praze. 
Byli jsme ve stejné studijní sku-
pině čeština – dějepis. Sešli jsme 
se, ačkoliv to není zrovna příklad-
né, sami s cigaretou u popelníku 
na chodbě školy a nějak jsme si 

měli co říci. O zájmech, o muzice, 
o knížkách. Asi nejvíc nás spojila 
muzika, i když Václav Hrabě byl 
v praxi vysoko nade mnou. 
A jaký byl? Vašek byl kamarád, 
vždy a zásadně. Celá škola naše 
přátelství brala a respektovala, 
dokonce i pedagogové.

Jak je vaše knížka dějově situována?
Logicky respektuje časový prů-
běh školy, ale zároveň jsem se 
snažil podchytit i podstatné vý-
vojové záležitosti. Nebylo nut-
né zmiňovat všechny zkoušky  
a zápočty, spíš ty v začátku studií. 
Navíc jsme spolu trávili i odpo-
ledne a večery – koncerty, filmy, 
divadlo i třeba jen nekonečné de-
baty. A že jich bylo! Mluvím stále 
samozřejmě o čtyřech rocích vy-
soké. Na vojně i v době po ní už 
jsme byli odděleni, ale ve styku 
stále, v nouzi alespoň písemně.

Tedy je to obyčejné vyprávění  
o obyčejných věcech, nebo je poznat 
i určitá básníkova výjimečnost?
Řekl bych, že první možnost je 
správně. Básnická tvorba je u Vaš-
ka spojena až s vojnou a dobou 
následující. To už bych vyprávěl 
jaksi z druhé ruky, což jsem ne-

chtěl. Mé podání je naprosto oči-
té, tudíž i málo senzační. Na Vác-
lava Hraběte se totiž asi zejména 
díky jeho tragické předčasné smr-
ti snesl nádech tajemna, od drog 
přes sebevraždu až po likvidaci 
básníka tajnou službou... To ale  
u mne nehledejte.

Co říkáte příznivým recenzím, 
které na vaši knížku vyšly?
Samozřejmě potěšily. Vždyť má 
první knížka je zároveň i poslední, 
na nějakého spisovatele si hrát ne-
mohu a nebudu. Ale jsou i recenze 
záporné až odsuzující – je to názor, 
můžeme s ním nesouhlasit, ale to je 
všechno, co s tím můžeme dělat, jak 
říká Jára Cimrman. Jak jsem uvedl, 
zklamal jsem příznivce tajemna, 
senzací, záhad, bulváru. Na druhou 
stranu mi stačí, že knížku vydalo 
skutečně renomované nakladatel-
ství TORST, že ji přivítali mí přáte-
lé ze studií či Hrabětův propagátor 
a recitátor Miroslav Kovářík, který 
tohoto básníka recitoval i v Bílině, 
a že jsem třeba jen trochu potěšil ty, 
na kterých mi záleží.

A co vy a Bílina dnes – městský 
úřad, Bílinský zpravodaj?
Jako někdejší tajemník městské-

ho úřadu jsem hluboká minulost, 
ale pokud v Bílině jsem, což bývá 
v zimě, rád zajdu na radnici po-
zdravit. Ještě tu mám někdejší 
spolupracovníky. Potkávám se  
s nimi rád, neloučili jsme se přece 
ve zlém. Bílinský zpravodaj stále 
hlídám a sleduji, teď už také v sou-
vislosti s vnoučaty a pravnoučaty...
Ale hlavně před osmi lety jsem 
si pořídil dost závažné zdravotní 
problémy. A povbuzení v těch ne-
milých chvílích právě od někdej-
ších spolupracovníků, samozřej-
mě v režii dam ze sekretariátu, 
bylo milé, vítané a vrcholně účin-
né. A vzpomínat proto budu rád  
a vděčně. JaS

Přispějte do významného výzkumu 
české společnosti, za rozhovor odměna 

Město nabízí na webu 
videa z dění v Bílině

Vybrané domácnosti naší obce bu-
dou přizvány k účasti na význam-
ném vědeckém výzkumu, který 
přinese dosud neznámé pohledy na 
život české společnosti. Výzkum 
Proměny české společnosti připra-
vili odborníci z Akademie věd ČR  
a Masarykovy univerzity a bude v něm 
osloveno 10 000 náhodně vybraných 
domácností z celé ČR. Dotazování 
realizují vyškolení tazatelé společ-

nosti MEDIAN. Vybrané domácnosti  
v naší obci by měli navštívit v termínu  
7. 7. – 31. 7. 2015. Účast v šetření 
bude spojená s finanční odměnou. 
Domácnost si za hodinu až dvě vy-
plňování dotazníků v jednom roce 
vydělá 500 – 1100 korun (v závislos-
ti na typu domácnosti). Do výzku-
mu může navíc svými odpověďmi 
opakovaně přispět v následujících  
4 letech. Výzkum je anonymní  

a pořádají ho renomované vědecké 
instituce. Poznatky budou slou-
žit českým i zahraničním vědcům  
a mohou být základem pro zlepšo-
vání sociální politiky. Nové šetření 
Proměny české společnosti přinese 
odpovědi na otázky jako např.: 
●  Co brání českým matkám vrátit 

se po rodičovské dovolené do 
zaměstnání a je možné jejich 
situaci nějak zlepšit? 

●  Jak dopadají ekonomické krize 
na životní úroveň domácnos-
tí, koho zasáhnou nejvíce a na 
které skupiny obyvatel by se tak 
měla zaměřit sociální politika?

●  Jak rychle se daří čerstvým 
absolventům najít zaměstnání  
a s jakými problémy se při tom 
potýkají?

●  Potřebují se Češi stěhovat za 
prací a jak jim to usnadnit?

Na webových stránkách měs-
ta mohou lidé najít videa na 
různá témata. Mohou se tak  
i obrazem přenést přímo do 
dění ve městě a něco se do-
zvědět. Například poslední 
video informuje obyvatele  
o nových posilovacích strojích 

v HNsP, ale také třeba o stužko-
vání školáků či kácení stromů  
a také o životních situacích, 
jako například jak vyřídit trvalý 
pobyt, řidičský průkaz, zeregis-
trovat vozidlo či co to je institut 
zvláštního příjemce dávky dů-
chodového pojištění. JaS

Vzpomínka
Kdo byl milován, není zapomenut.

Dne 4. 7. 2015 si připomeneme 
7. výročí úmrtí

našeho syna
PETRA TRUNEČKA

Vzpomínají rodiče a bratr s rodinou
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Doporučení veřejného ochránce práv pro přístup 
vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor
Chceme Vás tímto se-
známit s doporučením 
veřejného ochránce 
práv vydaným v roce 

2010 v Brně  
k otázkám sou-
visejícím s dis-

kriminací. 
Ve zkoumané pro-
blematice práv 
zdravotně postiže-

ných osob zajištění 
rovnosti znamená 
zabezpečení rov-
ných příležitostí, 

aby tyto osoby měly 
možnost aktivně se 

účastnit na životě spo-
lečnosti. Osoby se 

z d r a v o t n í m 
p o s t i ž e n í m 
mají právo na 
osobní nezá-
vislost a sa-
mostatnost ve 
stejné míře, 
jako je tomu 

u nepostižených. Doporučení je 
určeno úřadům, zdravotnickým 
zařízením, školám, zaměstna-
vatelům, dopravcům, zařízením 
poskytující služby veřejnosti  
a dalším dotčeným subjektům. 
Sekundární cílovou skupinou 
jsou zdravotně postižení vyu-
žívající ke kompenzaci svého 
znevýhodnění psa se speciálním 
výcvikem. Z obecných doporu-
čení ochránce je možné jmeno-
vat např. výjimku z povinnosti 
opatřovat psy náhubkem, jejich 
držení na vodítku, jinak by byla 
značně omezena funkce psů,  
k níž byli vycvičeni, a tím by 
došlo i k znevýhodnění zdravot-
ně postižených osob ve srovná-
ní s osobami bez postižení. 
Dalším pozitivním opatřením je 
snadná identifikace psů se spec. 
výcvikem, pravidelné proško-

lování zaměstnanců a dalších 
osob, které mají oprávnění či 
možnost vyloučit psa z budov, 
dopravních prostředků či jiných 
veřejných míst. Zákaz diskrimi-
nace z důvodu zdravotního po-
stižení jsou povinny respekto-
vat i obce při vydávání obecně 
závazných vyhlášek (tzn. pře-
devším při úpravě pohybu psů 
na veřejných prostranstvích, 
hřbitovech apod.). Pes vycvi-
čený k doprovodu osob se zdra-
votním postižením by měl být  
z výše uvedených míst vylučo-
ván pouze v objektivně odůvod-
něných případech. 
Znění celého doporučení lze 
nalézt na webových strán-
kách www.ochrance.cz nebo  
www.nrzp.cz.

Městský úřad Bílina, 
odbor životního prostředí

Posilování na polikliniceŽáci ZŠ Lidická na 
jazykově poznávacím 
zájezdu v Londýně

Šest zbrusu nových posilova-
cích strojů se může pochlubit 
HNsP Bílina. Jako první je 
přišli vyzkoušet členky Senior 
klubu Bílina. „Je to perfektní 
a jsem moc ráda, že sem bude-
me moci chodit,“ uvedla Eliška 
Fialová. „Musíme ocenit inici-
ativu vedení naší HNSP a pana 
doktora Herzingera, protože to 

nemají ve všech nemocnicích. 
Nová zařízení nejsou jenom 
pro klienty bílinské nemocnice, 
ale sloužit budou i pro návštěv-
níky a děti. Když sem přijdou 
za dědečkem a za babičkou se 
podívat, tak tady mají možnost 
hezkého sportovního vyžití,“ 
uvedl starosta města Oldřich 
Bubeníček. Karel Schön

V polovině května realizovala ZŠ 
Lidická jazykově poznávací zájezd 
do Velké Británie pro své žáky, ro-
diče a další zájemce. Po třech letech 
si tak zopakovala cestu do Londýna  
a Oxfordu, opět v počtu 56 osob. Prv-
ní den pobytu nám anglické počasí 
ukázalo, že dokáže být velmi nevlíd-
né, protože jsme zažili celodenní ne-
přetržitý déšť, ale ani ten nás neod-
radil od poznávání nejzajímavějších 
koutů Londýna jako je Westminster, 
Buckinghamský palác nebo Trafal-
garské náměstí. Zbývající dny nám 
bylo vše vynahrazeno krásným slu-
nečným počasím, a tak jsme si dosy-
ta užili procházek po Oxfordu a jeho 
studentských kolejích a poslední den 
opět po Londýně v oblasti kolem To-

weru a Greenwiche. Ačkoliv byl náš 
zájezd náročný i po fyzické stránce, 
protože jsme hodně chodili a málo 
odpočívali, všichni zájezd bez pro-
blémů zvládli. Velkou radost jsme 
měli z jazykových dovedností žáků, 
kteří byli schopni bez problémů 
komunikovat v běžných situacích  
v hotelu, restauraci, v obchodech  
i na trajektu. 
Jsem moc ráda, že se zájezd všem 
líbil a chtěla bych touto cestou po-
děkovat všem žákům za vzorné cho-
vání a reprezentaci školy. Už nyní 
se těšíme na další poznávací zájezd, 
tentokrát do Itálie. Do Londýna se 
určitě také zase vrátíme.

Marie Sechovcová
ZŠ Bílina, Lidická  Foto: Karel Schön

Ilustrační foto
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Akademie ZŠ Lidická rozesmála i rozplakala

Příběh adoptované 
holčičky na Čaji o páté

Pasování na čtenáře 2015

Závěr školního roku na naší ško-
le vyvrcholil slavnostní akade-
mií v Městském divadle v Bílině.  
V dvouhodinovém programu se vy-
střídaly všechny třídy s velmi pestrý-
mi a nápaditými vystoupeními, která 
si připravovaly se svými vyučující-
mi. Střídala se nejen taneční vystou-
pení, ale také pěvecká a dramatizace 
pohádek. Akademie vzbudila mi-
mořádný ohlas nejen mezi žáky, ale 

také mezi rodičovskou veřejností. 
Vzhledem k velkému počtu vystu-
pujících žáků , nebylo možné uspo-
kojit všechny zájemce o vstupenky 
, za což se všem, kteří se do divadla 
nedostali, moc omlouváme.
Všechna vystoupení byla moc krás-
ná a těžko se mezi nimi vybírá to 
nejlepší a nejpřitažlivější, ale jak 
již se stalo na naší škole tradicí, 
nejkrásnější tečkou celého pro-

gramu bývá vystoupení deváťáků, 
kteří se loučí se školní docházkou. 
Nejinak tomu bylo i letos, kdy žáci  
9. A nejprve navodili pocit prázdnin 
svižným Funky tancem a pak roze-
smáli až k pláči celé divadlo svým 
úžasným baletním představením 
pod názvem „Rockyho baletky“. 
Při dopolední generálce jsme si pak 
všichni společně s nimi poplaka-
li při jejich emotivním rozloučení  

s třídní učitelkou i dalšími vyuču-
jícími. Chtěla bych tímto poděko-
vat všem účinkujícím za nádherný 
výkon , všem vyučujícím, kteří je 
připravovali, za jejich skvělou práci  
a rodičům za příjemnou atmosféru, 
kterou nám svou přítomností vytvo-
řili. Všem přeji krásné léto a odpo-
činkové prázdniny. 

Marie Sechovcová
ZŠ Lidická, Bílina

Na tradičním posezení u Čaje 
o páté přišlo na počátku června 
na řadu vážnější téma. Povídat 
o svém příběhu přijela Martina 
Scharschmiedová, která si říká 
Helga, aby měla alespoň část 
jména stejnou jako její, až dávno 
v dospělosti poznaný, biologický 
otec Helmut.
Při popíjení čaje vyprávěla o své 
údajně nezákonné adopci, při níž 

se dostala do nevhodného prostře-
dí, které by legálně nikdy nepro-
šlo jako vhodné pro dítě. Setkala 
se s bitím, opíjením matky, agre-
sivitou otce... 
Její biologická matka odešla od 
otce, aniž by mu kdy v budoucnu 
řekla o svém těhotenství a o na-
rozené holčičce, a dala předběž-
ný souhlas k adopci. Nic však už 
dále nepodepsala, papíry se nedají 
dohledat, jméno holčičky, která 
šla z porodnice, do kojeneckého 
ústavu, na prohlídku k pediatričce 
i pak do nové rodiny bylo pokaž-
dé jiné. Její adoptivní otec prý dal 
úplatek a miminko si „koupil“.
Helga až v dospělosti vyhledala 
svého biologického otce, který 
do té chvíle nevěděl, že má dítě. 
Nyní se s ním pravidelně stýká  
a probíhají soudy o tom, aby byl 
zapsán do jejího rodného listu. 
Od vyprávění smutného dětství  
a podezřelé adopce se debata stočila 
k dalším aktuálním věcem a k dění 
ve světě jako imigrace, Evropská 
unie, školství... Byl to zase trochu 
jiný, vážnější, Čaj o páté... JaS

Slavnostní akt uvedení 
dětí z prvních tříd mezi 

zkušené čtenáře pod názvem „Pa-
sování na čtenáře“ proběhlo ve 
dnech 22. – 24. června jako tradiční 
akce Městské knihovny v Bílině na 
závěr školního roku.
Jde o dopolední setkání školáků se 
čtenářským programem naší knihov-
ny, jehož součástí je vědomostní  
a soutěžní část programu, složení 
slibu o vzorném zacházení s knihami  
a možností rok navštěvovat knihov-
nu a půjčovat si knihy bez poplatku.

Pasovat školáky na zkušené čtená-
ře přišel opravdový rytíř z „Krá-
lovství hravé abecedy“. Pokla-
dením meče na ramena prvňáků, 
ošerpováním bleděmodrou stuhou 
s nápisem a vlastním podpisem 
malých čtenářů do Pamětní knihy 
byl zpečetěn slavnostní slib. 
Do knihovny přišlo v tyto dny 
více než 200 prvňáčků ze všech 
základních škol a též praktické 
školy v Bílině. 
Věříme, že knihovna bude cílem 
jejich zájmu i v budoucnu.

Tanec Alibaba v podání 2.A Foto: Václav Weber

Helga Scharschmiedová
 Foto: MěK
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Za pacienty Hornické 
nemocnice přišli pejsci

Předškoláci slavnostně 
šerpováni na školáky

Zájezd Sokolů na Zbiroh a do plzeňské ZOO
V letošním roce slaví  
TJ Sokol Bílina výročí 120 

let od svého založení a na oslavu 
pořádal v sobotu 30.května zájezd 
na zámek Zbiroh a do ZOO Plzeň. 
Organizátorům se podařilo naplnit 
téměř celý autobus a to s námi vy-
dalo na výlet i deset dětí. Nejprve 
se vyrazilo směr zámek Zbiroh, kde 
bylo opravdu na co koukat. Větši-
na účastníků vyrazila na prohlíd-
ku interiéru zámku s průvodcem  

a zbytek si prošel naučnou stez-
ku kolem zámku a zámeckou 
zahradu. Poté se autobus vydal 
do plzeňské ZOO, kde jsme se 
nejprve naobědvali a pak vyra-
zili za zvířaty. Tato část byla ur-
čena zejména těm menším, ale  
i dospělí si to užili. Bylo tu  
k vidění mnoho zvířat, ale dětem 
se nejvíc líbil staročeský statek  
s koňmi, česká řeka, medvědi, ži-
rafy a velký úspěch měli zejména 

tučnáci. Celý výlet si všichni moc 
užili a nezbývá, než se těšit na další 
podobnou akci.

Nádvoří zámku ZbirohMedvědi v plzeňské ZOO

Obřadní síň MěÚ Bílina byla 
v úterý 16. června odpoledne 
svědkem slavnostního šerpová-
ní předškoláků z MŠ Čapkova 
Bílina. Popřát mnoho úspě-
chů před prvním školní rokem 
přišel dětem i starosta měs-
ta Bílina Oldřich Bubeníček. 
„Chtěl bych všem dětem popřát 
a zároveň vzkázat, aby se jim 

po prázdninách ve škole líbi-
lo, nalezly tam dobrý kolektiv  
a hlavně nezapomněly, že jsou 
Biliňáci,“ sdělil starosta města 
Oldřich Bubeníček. Celkem se 
slavnostního aktu zúčastnilo 
35 dětí, kterým mnoho úspěchů 
popřál i celý pedagogický sbor 
MŠ Čapkova.

Karel Schön

V Hornické nemocnici s poli-
klinikou spol. s r .o. se ve středu  
26. 5. uskutečnilo pro pacienty 
LDN canisterapeutické odpoledne 
pod vedením pana Václava Gaert-
nera. Slovo canisterapie můžeme 
ve volném překladu chápat jako 
terapii psem. Terapie využívá hlav-
ně pozitivní působení psa na zdraví 
člověka. Přitom je větší důraz kla-
den na řešení problémů psycholo-
gických, citových a sociálně-in-
tegračních a působení na fyzické 
zdraví člověka je druhotné. 
Pan Václav je již 4 roky členem ob-
čanského sdružení AAJA, které se 

mimo canisterapie zabývá i dalšími 
druhy animoterapie nebo-li léčbou 
zvířetem. Dorazil k nám se svými 
dvěmi grifonky Akinkou a Inuškou, 
jež mají obě složené canisterapeu-
tické zkoušky. Pro pejsky byla při-
pravena překážková dráha, na které 
předvedli svoji šikovnost, např. pře-
lezení žebříku, probíhání tunelem, 
udržení se na velkém míči. Poté 
pacienti mohli pejsky pochovat, 
pohladit, dávat granule. Věříme, 
že pro naše pacienty bylo prožité 
odpoledne příjemné a pomohlo 
alespoň na chvilku zapomenout na 
všechny jejich problémy a strasti.

TJ Sokol Bílina je finančně podporo-
ván Městem Bílina. Za tuto podporu 
moc děkujeme. Radek Nedbálek

inzerce 1015/Bzinzerce 0915/Bz

Jednoduché vyřízení žádosti
Transparentní podmínky
Splácení pod kontrolou
Peníze až k Vám domů nebo
na účet
Podání žádosti kdykoli
24 hodin/7 dní v týdnu 
Individuální přístup

Zavolejte nám a dozvíte se více
844 198 198

Půjčka 
bez rizika

GARANTUJEME:
 Výplatu provizí v hotovosti každý týden!

 Záštitu stabilní nadnárodní společnosti.

 Naši zkušení odborníci Vám předají potřebné vstupní informace.

 Stanete se profesionálem v oblasti fi nancí s možností profesního růstu.

Rosteme a posilujeme na celém území České republiky 
a potřebujeme právě VÁS!

844 666 777
Zavolejte nám a dozvíte se víc

Působení v místě 

bydliště!

Vlastní
časový harmonogram   

Týdenní výplataprovize

Hledáme 
obchodní 
zástupce!

5266_pf_naborove_materialy_inzerce_90x60mm_CZ.indd   1 17/06/15   16:46

Foto: Karel Schön
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Kulturní servis

Městská knihovna Bílina - Program akcí červenec a srpen 2015

Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání

Den dětí v Domě dětí a mládeže

Pátek 3. červenec od 22:00 hodin

ŽIVOT JE ŽIVOT – 2D
ČR/Komedie/
Vstupné: 110,- Kč/97 minut
Prodej vstupenek pouze na místě!

Sobota 4. červenec od 22:00 hodin

AVENGERS: AGE OF ULTRON – 3D
USA/Akční/Dobrodružný/Sci-Fi/. 
Český dabing.

Vstupné: 130,- Kč/150 minut
Prodej vstupenek pouze na místě!

Pátek 10. červenec od 22:00 hodin

TERMINATOR GENISYS – 3D
USA/ Sci-Fi / Akční / Thriller / 
Dobrodružný/. 
České titulky.
Vstupné: 150,-Kč/126 minut
Prodej vstupenek pouze na místě!

Sobota 11. červenec od 22:00 hodin

ANDÍLEK NA NERVY – 2D
ČR/Komedie/. /České znění/.
Vstupné: 100,-Kč/105 minut
Prodej vstupenek pouze na místě!

Pátek 17. červenec od 22:00 hodin

DOMÁCÍ PÉČE – 2D
ČR/Komedie/Drama/. České znění.
Vstupné: 120,-Kč/92 minut 

Sobota 18. červenec od 22:00 hodin

MÉĎA 2 – 2D
USA/Komedie/. Český dabing.
Vstupné: 120,-Kč/125 minut
Prodej vstupenek pouze na místě!

Pátek 24. červenec od 22:00 hodin

TEMNÉ KOUTY – 2D
Francie/ Drama /Thriller
Vstupné: 110,-Kč/104 minut

8. 7. středa 10:00 – 17:00 hodin
VÝKLAD KARET S KARTÁŘKOU 
pro veřejnost
REZERVACE ČASU NUTNÁ !
Pro velký ohlas veřejnosti opět 
nabízíme pro zájemce výklad 
karet s kartářkou Naďou Kučero-
vou. Rezervaci času výkladu ka-
ret objednávejte prostřednictvím 
našich stránek na www.knihov-
nabilina.cz nebo osobně (dětské 
oddělení). Ještě jsou volná místa. 
Platba individuální.
klubovna MěK
na Mírovém náměstí

29. 7. středa od 17:00 hodin
„Čaj o páté“
ZA ROK SE VRÁTÍM
beseda pro veřejnost
Populární baryton - to byl Milan 
Chladil. Vyprávění o člověku  
s velkým srdcem, který žil víc než 
na 150% procent. Byl sólistou or-
chestru Karla Vlacha a mužskou 
polovinou známého pěveckého 
dua Chladil a Simonová.
V pořadu zazní jeho nejznáměj-

ší písně Borůvkový vrch, Jak je 
krásné lásku dát, Za rok 
se vrátím, Granada, Děti z Pyrea, 
.... v podání Šimona Pečenky.
Délka pořadu cca. 70.minut.
klubovnMěK
vstupné: 30,- Kč

červenec – září
prázdninová LITERÁRNÍ SOU-
TĚŽ pro děti na téma:
„KOMIKSOVÝ PŘÍBĚH“
Objevte svůj dosud netušený ta-
lent na tvoření příběhů, uplatněte 
svoji fantazii 
a zúčastněte se nové literární sou-
těže. Vymyslete si kratičký příběh. 
Rozmyslete si, jak bude na sebe 
navazovat děj a převeďte ho do ko-
miksové tvorby. Příběh vyprávějte 
obrázkem s bublinami. Vaše práce 
může být černobílá nebo barevná.
Hraje se o knižní a další ceny pro 
autory nejzajímavějších prací. 
Všechny vaše práce rádi zveřej-
níme v prostorách knihovny na 
Mírovém náměstí.
Věkové kategorie:

do 9 let, 10 – 14 let, 15 – 19 let
Nezapomeňte každý příspěvek 
opatřit : jménem autora, datem 
narození, kontaktem 
a názvem práce.
Termín odevzdání : do konce září 
2015.

červenec – září
prázdninová VÝTVARNÁ SOU-
TĚŽ pro děti na téma:
„MOJE KNIŽNÍ OBÁLKA“
Knižní obálka je pro čtenáře jeden 
z důležitých prvků při samotném 
výběru knihy. Pokud rádi kreslíte, 
malujete a pokud rádi čtete, pak je 
tu soutěž právě pro vás. Vyberte si 
svoji oblíbenou knihu nebo vámi 
právě vytvořený komiks z letošní 
literární soutěže a vepište 
mu svůj rukopis.
Hraje se o knižní a další ceny pro 
autory nejzajímavějších výtvar-
ných prací. Všechny práce vysta-
víme v prostorách knihovny na 
Mírovém náměstí, aby si je mohli 
prohlédnout všichni návštěvníci.
Věkové kategorie:

do 10 let, 11 – 19 let
Nezapomeňte každý příspěvek 
opatřit : jménem autora, datem 
narození, kontaktem
a názvem práce.
Termín odevzdání : do konce září 
2015. 

červenec – srpen
ZMIZELÍ SOUSEDÉ
dokumentární výstava
Pátrání po lidech z nejbližšího 
okolí označených norimberskými 
zákony jako židé a jejich osudech 
před, během a těsně po 2. sv. válce. 
Jde o samostatný literárně - do-
kumentační projekt, který byl 
oficiálně vyhlášen pod záštitou 
Kanceláře prezidenta republiky  
v rámci Konference Fenomén ho-
locaust Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy v roce 
1999. Projekt vznikl ve Vzdělá-
vacím a kulturním centru Židov-
ského muzea v Praze.
1. patro centrální knihovny
na Mírovém náměstí
vstup volný

Dům dětí a mládeže při-
pravil pro děti bezvadné  

a příjemné odpoledne plné legrace, 

soutěží, tvořivých dílen, malování 
na obličeje i ukázek činnosti poli-
cie a hasičů. Děti si svůj den užily 

ve čtvrtek 11. června. Odpoledne 
provázel maskot Mimoně, k dispo-
zici byl oblíbený skákací hrad a na 

Kouzelném paloučku mohly děti 
strávit milé chvilky s Jů a Hele. 
Děti si svůj den náležitě užily.

Bližší informace na našich stránkách: www.knihovnabilina.cz
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Z deníku Policie ČR

Digitální kino otevřenoMimořádný úspěch 
bílinského recitátora 
Ondřeje Kvěcha

NePlatil, Co Měl
Až tříletý trest odnětí svobody 
hrozí 54letému muži, který v po-
zici jediného jednatele společnos-
ti z Teplicka úmyslně neodvedl 
pojistné na sociální zabezpečení 
a příspěvek na státní politiku za-
městnanosti, ačkoliv tyto srážky 
zaměstnancům prováděl a pro je-
jich odvod měla společnost dosta-
tek finančních prostředků. Kromě 
toho nezaplatil za zaměstnance 
pojistné na zdravotní pojištění, na 
neuhrazených povinných odvo-
dech tak způsobil celkovou škodu 
přes sto tisíc korun. Muž byl ob-

viněn z přečinu neodvedení daně, 
pojistného na sociální zabezpečení 
a podobné povinné platby, jeho vy-
šetřování probíhá na svobodě.

ŘíDil oPilý
Téměř 1,8 promile alkoholu v de-
chu naměřili policisté 22letému 
řidiči, kterého v pondělí 22. červ-
na kontrolovali v Bílině strážníci 
městské policie. Po půlnoci řídil 
motorové vozidlo, ačkoliv před 
jízdou požil alkohol. Muži byl za-
držen řidičský průkaz a vyslechl si 
sdělení podezření z přečinu ohro-
žení pod vlivem návykové látky. 

Kromě zákazu řízení motorových 
vozidel až na několik let může být 
odsouzen až k ročnímu vězení.

ReCiDivista KRaDl 
v oBChoDeCh
Z přečinu krádeže se bude zod-
povídat 25letý recidivista, který 
opakovaně kradl zboží v prodej-
nách. Koncem května se v růz-
ných obchodech nejméně ve třech 
případech dopustil krádeže zboží, 
zajímal ho hlavně alkohol a slad-
kosti. Celkem odcizil zboží za té-
měř tři a půl tisíce korun, v uply-
nulých dnech si převzal sdělení 

podezření z přečinu krádeže, za 
který mu hrozí až tříleté vězení.

ŘíDil, i KDyž to Má ZaKáZaNé
Z přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí a vykázání se bude zod-
povídat 47letý muž. Včera večer ho 
ve Rtyni nad Bílinou zastavili poli-
cisté a během kontroly zjistili, že má 
vysloven až do roku 2016 zákaz ří-
zení motorových vozidel. Muž, kte-
rý u sebe neměl občanský ani řidič-
ský průkaz, musel hlídku doprovodit 
na služebnu, kde si vyslechl sdělení 
podezření z přečinu, za který mu 
hrozí až roční trest odnětí svobody.

Velkého úspěchu dosáhl v polovi-
ně června mladý recitátor z Bíliny 
Ondřej Kvěch. Získal cenu poroty  

v 1. kategorii 58. Wolkrova Prostějo-
va. Ondřej se na celostátní přehlídku 
nejlepších recitátorů v ČR nomino-
val v březnu, kdy zvítězil v krajském 
kole soutěže, která proběhla v Lou-
nech. Ocenění obdržel za interpreta-
ci humorného textu od C.D.Payne/
Tamara Váňová: Mladík v odboji. 
Ondřej se recitaci věnuje od 1. třídy 
a v minulosti se zúčastnil i celostátní 
přehlídky Dětské scény sólových re-
citátorů ve Svitavách. Wolkrův Pro-
stějov je přehlídka nejinspirativněj-
ších vystoupení sólových recitátorů, 
recitačních souborů a divadel poezie 
v České republice.

V pátek 26. června bylo otevře-
no digitální letní kino v letním 
Amfiteátru Kyselka Bílina. Pá-
teční filmová zahajovací pro-
jekce byla animovaná komedie 
pro rodiče a děti MIMONI, která 
byla promítnuta ve 3D. Již po-
druhé v Bílině probíhá během 
letní sezóny promítání filmo-
vých projekcí ve 3D v příjem-
ném prostředí areálu Letního 
amfiteátru Kyselka v Bílině. Pro 
návštěvníky jsou po celou letní 
filmovou sezonu ( červenec, sr-
pen)připraveny žhavé novinky 
letošního filmového léta jako je 
akční film Terminator genisys, 
ANT- MAN dále Mission Im-
posible: národ grázlů nebo ko-
medie MÉĎA 2, BLÁZNIVÁ 

DOVOLENÁ, BEZ KALHOT 
XXL, nebudou chybět české 
komedie ŽIVOT JE ŽIVOT, 
DOMÁCÍ PÉČE í a nakonec  
i oblíbené horory. Filmové 
projekce v červenci jsou hra-
né od 22:00 hodin a v srpnu 
již od 21:30 hodin. Vstupenky 
jsou ke koupi pouze na místě,  
tel. 775 601 266 , pro návštěvníky je  
k dispozici občerstvení, program 
je k dispozici jak na místě tak 
na www.kckaskada.cz. Kapacita 
míst na projekce ve 3D v letním 
digitálním kině je 200 míst. Při 
nepříznivém počasí (trvalý déšť, 
bouřky) se nepromítá. 
Co dodat : NESEĎTE DOMA A 
PŘIJĎTE NA „LETŇÁK“, TĚ-
ŠÍME SE NA VÁS! 

Vyhlašujeme prázdninovou LITERÁRNÍ SOUTĚŽI pro děti na téma:

„Komiksový příběh“
Objevte svůj dosud netušený talent na tvoření příběhů, uplatněte svoji fantazii a zúčastněte se nové 

literární soutěže. Vymyslete si kratičký příběh. Rozmyslete si, jak bude na sebe navazovat děj 
a převeďte ho do komiksové tvorby. Příběh vyprávějte obrázkem s bublinami. 

Vaše práce může být černobílá nebo barevná.

Hraje se o knižní a další ceny pro autory nejzajímavějších prací. Všechny vaše práce rádi zveřejníme  
v prostorách knihovny na Mírovém náměstí.

Soutěže se může zúčastnit každé dítě a mládež do věku 19 let.
Věkové kategorie: do 9 let, 10 – 14 let, 15 – 19 let

Své práce odevzdávejte na dětském oddělení Městské knihovny na Mírovém 
náměstí, též v knihovně na pobočce Za Chlumem nebo v Panelovém sídlišti.

Nezapomeňte každý příspěvek opatřit: 
jménem autora, datem narození, kontaktem, názvem práce

Termín odevzdání : do konce září 2015
Autory nejzajímavějších prací oceníme při nejbližší kulturní akci knihovny, 

kam je rádi pozveme.

Městská knihovna v Bílině připravila pro děti a mládež prázdninovou 
VÝTVARNOU SOUTĚŽ s tématem: 

„Moje knižní obálka“
Knižní obálka je pro čtenáře jeden z důležitých prvků při samotném výběru knihy. Pokud rádi kreslíte, 

malujete a pokud rádi čtete, pak je tu soutěž právě pro vás. Vyberte si svoji oblíbenou knihu nebo 
vámi právě vytvořený komiks z letošní literární soutěže a vepište mu svůj rukopis.

Hraje se o knižní a další ceny pro autory nejzajímavějších výtvarných prací. 
Všechny práce vystavíme v prostorách knihovny na Mírovém náměstí, 

aby si je mohli prohlédnout všichni návštěvníci.

Věkové kategorie: do 10 let, 11 - 19 let

Obrázky odevzdávejte na dětském oddělení Městské knihovny na Mírovém náměstí, 
též v knihovně na pobočce Za Chlumem nebo v Panelovém sídlišti.

Nezapomeňte každý příspěvek opatřit: 
jménem autora, datem narození, kontaktem, názvem práce

Termín odevzdání : do konce září 2015
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schválilo:
■  Uzavření smlouvy o poskytnu-

tí dotace ve výši 350 000 Kč  
z rezerv města – přebytku hos-
podaření, mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a Pod-
krušnohorským gymnáziem 
Most, pracoviště Bílina, jako 
příjemcem, na provozní nákla-
dy budovy gymnázia v Bílině  
v roce 2015. 

■  Přijetí finanční dotace na akci:
●  „Sociální služby ICP“ ve výši  

1 225 000 Kč do rozpočtu města.
●  „Rekonstrukce technologie 

chlazení na zimním stadionu  
v Bílině“ ve výši 3 987 000 Kč 
do rozpočtu města.

●  „Rekonstrukce Zelené haly  
v Bílině“ ve výši 5 253 000 Kč 
do rozpočtu města.

Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání, které se 
uskutečnilo 18. června mimo jiné:

●  „Integrované centrum preven-
ce“ ve výši 12 000 Kč do roz-
počtu města.

●  Přijetí účelové neinvestiční 
dotace na činnosti vykoná-
vané obcemi s rozšířenou 
působností v oblasti sociálně-
-právní ochrany dětí, ve výši  
3 100 000 Kč.

■  Přijetí dotace na projekt „Zvy-
šování kvality základního vzdě-
lávání na Bílinsku“ ve výši  
2 369 000 Kč.

■  Provedení změn stavebních 
prací v pavilonu LDN A sou-
visejících se stavbou LDN 
A a B HNsP Bílina do výše  
1 010 000 Kč vč. DPH.

■  Uzavření veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí finanční dotace 
ve výši:
●  70 000 Kč mezi městem Bí-

lina jako poskytovatelem  
a Arkadií, o. p. s., Teplice, jako 
příjemcem, na pravidelnou do-
pravu osob se zdravotním po-
stižením v roce 2015. 

●  výši 450 000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem 
a SK HC Draci Bílina jako 
příjemcem, na provoz II. ligy 
včetně pronájmu ledové plo-
chy na rok 2015. 

●  výši 20 000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem  
a Motoklubem Bílina jako pří-
jemcem, na závody motocyklů 
a čtyřkolek. 

●  výši 30 000 Kč mezi městem 
Bílina a jako poskytovatelem 
Motoklubem Bílina jako pří-
jemcem, na mezinárodní šes-
tidenní motocyklový závod  
v roce 2015. 

●  150 000 Kč mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem  
a organizací Most k naději, o. s., 
se sídlem v Mostě, jako příjem-
cem, na službu Asistent pro te-
rénní program na rok 2015. 

●  25 000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a organi-
zací Most k naději, o. s., se síd-
lem v Mostě, na službu Linka 
duševní tísně na rok 2015. 

●  50 000 Kč mezi městem Bílina 
jako poskytovatelem a orga-
nizací White Light I., o. s., se 
sídlem v Ústí nad Labem, jako 
příjemcem, na projekt Terén-
ní program pro uživatele drog  
a osoby ohrožené závislostí. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí neinvestiční dotace ve výši  
960 000 Kč mezi městem Bí-
lina jako poskytovatelem a 

Hornickou nemocnicí s poli-
klinikou, spol. s r. o., Bílina, 
jako příjemcem, na provozová-
ní lékařské pohotovostní péče  
v roce 2015. 

■  Záměr prodeje nepotřebného 
movitého majetku – osobní-
ho automobilu Škoda Superb 
za odhadní cenu 450 400 Kč.  
V případě doručení více žádostí 
bude prodej uskutečněn formou 
obálkové metody. 

■  Rozdělení finančních dotací 
sportovním organizacím na čin-
nost na rok 2015 dle „Programu 
podpory sportu dětí a mládeže 
ve městě Bílina na rok 2015“, 
kde je v rozpočtu města vyčle-
něna částka ve výši 2 000 000 
Kč a zároveň schvaluje uzavře-
ní smluv o poskytnutí finanční 
dotace na činnost na rok 2015  
z Programu podpory sportu dětí 
a mládeže ve městě Bílina, mezi 
městem Bílina jako poskyto-
vatelem a těmito organizacemi 
jako příjemcem:

●  a) SanDoMon Bílina, o. s., ve 
výši 16 218 Kč,

●  b) Atletický klub Bílina ve výši 
534 666 Kč, 

●  c) AVZO – bikros + lodní mode-
láři ve výši 29 981 Kč,

●  d)Fotbalový klub Bílina ve výši 
378 704 Kč,

●  e) Draci Bílina, o. s., ve výši  
73 571 Kč,

●  f) Klub rybolovné techniky ve 
výši 103.396 Kč,

●  g) Lawen tenis klub Bílina ve 
výši 101 101 Kč,

●  h) Motoklub Bílina ve výši  
82 748 Kč,

●  i) Shotokan karate-do Masopust 
ve výši 183 694 Kč,

●  j) SK Favorit Bílina ve výši  
27 689 Kč,

●  k) SK SIAD Bílina ve výši  
91 924 Kč, 

●  l) Sport Bílina ve výši  
64 394 Kč,

●  m) Sportovní kuželkářský klub 
Bílina ve výši 23 100 Kč,

●  n)TJ Sokol Bílina ve výši  
119 455 Kč,

●  o) Velosport team Bílina ve výši 
32 278 Kč,

●  p) ŠSK při ZŠ Lidická Bílina ve 
výši 104 388 Kč, 

●  q) ŠSK při Gymnáziu Bílina ve 
výši 32 693 Kč. 

■  Závěrečný účet města Bíliny 
za rok 2014, včetně zprávy ne-
závislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření za 
rok 2014 a zároveň souhlasí  

s celoročním hospodařením bez 
výhrad. 

■  Účetní závěrku města Bíliny  
k 31. 12. 2014.

■  Činnost rady města v samostat-
né působnosti za období od 21. 
4. 2015 do 26. 5. 2015.

Zvolilo:
■  Pana Miroslava (ANO 2011)  

a pana Romana Sláničku (TOP 
09) členy Finančního výboru 
Zastupitelstva města Bíliny.

vydalo:
Obecně závaznou vyhlášku města 
č. 2/2015, o zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku  
a vzhledu města.
■  Obecně závaznou vyhlášku měs-

ta č. 5/2015, kterou se stanovuje 
systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se staveb-
ním odpadem na území města 
Bíliny. 

Zamítlo:
■  Žádost HC Draci Bílina o po-

skytnutí finanční dotace na pro-
nájmy, na provozní náklady, na 
hokejový turnaj ve Švédsku a na 
soustředění. 

■  Žádost „Historického spol-
ku města Bíliny“ o příspěvek 
ve výši 140 000 Kč na akci 
„Hřmění děl nad údolím řeky 
Labe“, která se koná ve dnech  
4. –  6. 9. 2015 v pevnosti König-
stein. 

■  Žádosti jednatele společnosti 
Hornická nemocnice s poliklini-
kou Bílina, s. r. o., o prominutí 
splátky dluhu půjčky ve výši  
1 000 000 Kč a o poskytnu-
tí neinvestiční dotace ve výši  
900 000 Kč na zajištění ostrahy 
areálu na rok 2015.

vzalo na vědomí:
■  Informaci společnosti BONVER 

WIN, a. s., o loterijním příjmu 
do rozpočtu města Bílina.

■  Informace Ing. Lucie Ječme-
nové, ředitelky společnosti 
SERVISO, o. p. s., týkající se 
členství města Bíliny v Místní 
akční skupině SERVISO.

■  Zápisy z jednání finančního vý-
boru a kontrolního výboru ze 
dne 15. 6. 

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se lze seznámit na 
úřední desce MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty města a dále i na webových strán-
kách města (www.bilina.cz)

PODěKOVáNí
Chtěl bych poděkovat, za pří-
kladnou pomoc paní Simo-
ně DRAHOKOUPILOVÉ  
z domácí péče Hnsp v Bílině  
a panu Jaromírovi KORFOVI 
při spolupráci v krizové zdra-
votní situaci ohledně mé matky.

s poděkováním
syn Jaroslav TVRDÝ

PODěKOVáNí
Chtěly bychom poděkovat 
doktoru Myronchukovi z LDN 
A za léčbu, ochotu, laskavost  
a milý přístup ke všem pacien-
tům na oddělení. Poděkování 
patří také sestřičce Brunzové 
za vše, co pro celé oddělení  
a nemocné lidi dělá.
Nemůžeme zapomenout ani na 
hodné a laskavé sestřičky, kte-
ré na tomto oddělení pracují,  
a děkujeme jim za jejich 
úsměv na tvářích a za to, jak 
ochotně všem pomáhají.
Všichni na oddělení jsou 
jedničky.

Miluška Dufková
Evženie Draksetová
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Mistrovství Evropy JKA mládeže a veteránů

Návrat miniházené

Volejbalový turnaj v Duchcově 

V posledním domácím zápase Bílina bez bodů

Házená se hrála na každé základní 
škole. Házení, chytání míče patří od 
počátku k přirozenému pohybu dětí. 
Postupem času se ale začala vytrá-
cet. Vznikl tak nový projekt, který 
se snaží o začlenění házené zpět 
mezi běžné sporty. Patronem jsou 
tzv. Černí Andělé z Mostu. Vznik-
ly nové kluby v Meziboří, v Bílině  
a v Chomutově. Zájem dětí o tuto 
hru postupně vzrůstá. Děti chodí na 
tréninky s radostí. Tréninky jsou ve-
dené zábavnou formou, pod vedením 
trenérek, většinou samotných býva-
lých hráček. I v Bílině vznikl tým 
přípravky a tým mini žákyň a žáků. 
Jedná se o holky a kluky z 1. – 5. třídy 

tzv. Bílinská Šídla. V sobotu 30. 5. se 
Bílinská Šídla, Ještěrky z Chomuto-
va, Čertíci z Meziboří a Černí andílci 
zúčastnili turnaje miniházené v areá-
lu Tyršovy zahrady. Hrálo se na dvou 
hřištích v kategorii přípravek a mini 
žáků a žákyň v počtu přes 65 dětí. 
Počasí nám zpočátku nepřálo. Byla 
zima a pršelo. Nikoho to neodradilo 
a hrálo se. Poté proběhly sportovní 
soutěže o ceny, opékání vuřtů a slav-
nostní ukončení letošní sezóny. Děti 
byly za svůj výkon oceněny medai-
lí. Cílem nebyl ani tak výsledek, ale 
hlavně radost ze hry. Během celého 
dne nechybělo ani občerstvení, včet-
ně domácích zákusků od maminek 

O víkendu 23. a 24. 5. se v Ně-
mecku ve městě Bochum kona-
lo ME JKA. Naše reprezentace 
se na tuto vrcholnou událost 
cíleně připravovala. Zúčastni-
li jsme se několika reprezen-
tačních tréninků pod vedením 
instruktorů a reprezentačních 
trenérů JKA ČR.
Z našeho klubu SKM Bílina nás 
a naše města spolu s Ústeckým 
krajem reprezentovali Daniel 
Plass a Lenka Weisová. Účast 
byla velká, přijelo 17 států Ev-
ropy s celkovým počtem přes  
600 závodníků.
Všechny věkové i závodní ka-
tegorie byly silně obsazeny 
dobrými závodníky a naši re-
prezentanti si nevedli špatně. 
Daniel Plass se v kata nepro-

bojoval do finálové čtyřky. Boj  
o finále prohrál se závodníkem 
z Ruska, který tuto kategorii vy-
hrál. Danek skončil na 6. místě, 
což je v Evropě super umístění. 
Lenka Weisová v nejnižší věko-

vé kategorii 9 let kata postou-
pila do finálových bojů, kde jí  
3. místo uteklo jen o jednu pou-
hou desetinu bodu, a tak zís-
kala tu „bramboru“ – 4. místo. 
Za to si vše Lenka vynahradila  

v kumite, kde si svojí bojovnos-
tí a touze po medaili ze svého 
prvního mistrovství Evropy vy-
bojovala 3. místo a stala se tak  
2. vicemistryní Evropy JKA.
Shrnuto a podtrženo – naše re-
prezentace si celkem vybojovala 
35 cenných kovů, z toho 8 zla-
tých, 8 stříbrných a 19 bronzo-
vých medailí.
Jménem oddílu SKM Bílina chci 
poděkovat našim závodníkům 
za reprezentaci a přeji jim hod-
ně úspěchů nejen ve sportu, ale  
i v osobním životě.
Zároveň patří poděkování i všem 
rodičům, kteří své děti podporují 
po všech stránkách a Ústeckému 
kraji za finanční pomoc.

Za oddíl SKM Bílina 
Masopust Roman

Třetí ročník volejbalového tur-
naje tajemníků MěÚ proběhl  
v Duchcově. 
Celkem přijelo ke sportovnímu 
setkání pracovníků MěÚ osm 
týmů z šesti měst: Duchcov, 
Bílina, Postoloprty, Roudnice 
(A, B), Litoměřice, Lovosice 
(A, B). Bílina se tohoto turnaje 

zúčastnila poprvé. Za bílinský 
MěÚ nastoupili hráči ve složení 
Bureš, Spáčil, Žofková, Kebrto-
vá a Hosnédlová.
„Cílem setkání je navázat přá-
telství mezi pracovníky měst 
Ústeckého kraje,“ prozradila 
za organizátory tajemnice MěÚ 
Duchcov Renata Kounovská. 

V posledním domácím zápase jarní 
části KP přivítala Bílina mužstvo 
Spořic a byla favoritem. Utkání 
potvrdilo jarní herní krizi domá-
cích, kteří ve vyrovnaném utkání 
prohrávali od 23. minuty, kdy po 
nedůsledném návratu do obrany 
dostali gól do prázdné branky. Vy-
rovnat se podařilo „do šatny“ ve 

43. minutě. Levý pěkným pasem 
uvolnil Katreniče a ten se sám před 
brankou nemýlil – 1:1. Bílina dala 
druhou branku v 73. minutě. Kat-
renič nacentroval přesně do pokuto-
vého území a střídající Kotěšovský  
v pádu hlavou dal pěkný gól od tyče. 
Hosté vyrovnali o čtyři minuty poz-
ději po krásné kombinaci středem.

Když už se zdálo, že utkání dospěje 
k pokutovým kopům, pustili roz-
hodčí hosty do útoku a ti z minimál-
ně metrového ofsajdu vsítili vítězný 
gól několik vteřin před koncem. Zá-
věrečné emoce byly v tu chvíli po-
chopitelné. Nespravedlnost koneč-
ného výsledku však nemůže zakrýt 
nepovedený výkon domácích.

Bílina – Spořice 2:3(1:1)
Branky domácích: Katrenič, Ko-
těšovský

Sestava: Kovačka-Žemba, Mer-
gl (46. Kotěšovský), Pavlíček, 
Bečvařík-Záhradský, Vlasák, 
Schuchardt (68. Procházka), Levý  
(82. Rokos), Augusta, Katrenič

Premiérový ročník volejbalo-
vého turnaje hostila Roudnice 
nad Labem, kde nápad vzni-
kl. Druhé klání se uskutečnilo  
v Litoměřicích. 
V pořadí čtvrtý ročník by se 
měl uskutečnit na podzim  
v Lovosicích.
  Karel Schön

Celkové pořadí: 

1. Litoměřice
2. Lovosice A
3. Roudnice A
4. Roudnice B
5. Bílina
6. Postoloprty
7. Lovosice B
8. Duchcov

a babiček Šídel. Počasí se nakonec 
umoudřilo a děti si celý den s chutí 
užily. Všem, kteří se na realizaci po-
díleli, děkujeme.
Pokud, milí rodiče, pořád váháte, 

zda dát své dítě na miniházenou, 
přijďte se podívat na tréninky. Ka-
ždé úterý a čtvrtek 15:00  – 16:30  
v areálu Tyršovy zahrady.Všichni 
jsou srdečně zváni. 

Mládež Bochum

Foto: Václav Weber
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Muži AK Bílina vedou po dvou kolech skupinu A 1. ligy 
Jako by se se slu-
níčkem vrátil našim 
mužským atletům 
vítězný úsměv na 

tváři. Vstup do ligového ročníku 
2015 se bílinským atletům vydařil. 
V krásném v lesním areálu Houš-
ťka ve Staré Boleslavi, kde Emil 
Zátopek překonával jeden světový 
rekord za druhým, přesvědčivě po-
razili ostatní týmy skupiny. Vyni-
kající základ pro vítězství postavili 
sprinteři, kteří získali hned na úvod 
soutěže výrazný náskok, který pod-
pořili mílaři, skokani, chodci a su-
verénní vítězství završili vrhači.
Výsledky bílinských atletů 1. kola 
v Houšťce: 100 m: 1. Benda 10,71,  
2. Jonáš 10,94, 3. Křížek 10,97,  
6. Nejedlý 11,25, 200 m: 1. Ben-
da 21,64, 6. Nejedlý 22,50, 400 
m: 3. Saleh 49,79, 800 m: 1. Saleh 
1:55,27, 1500 m: 4. Žižka 4:01,23, 
5. Hradil 4:06,39, 3000 m př.:  
3. Luč 9:37,96, disk: 4. Holovský 
43,20 m dálka: 3. Šroubek 6,45 m, 
5. Košťál 6,34 m, 8. Strnad 6,22 
m, trojskok: 1. Košťál 13,64 m,  
5. Šroubek 12,82 m, 6. Strnad 
12,80 m, kladivo: 6. Sekerák 44,76 
m, koule : Bařtipán 13,39 m, oštěp: 
3. Bařtipán 53,39 m 8. Sekerák 
46,39 m, 4x100m: 3. Bílina 43,82, 
4x400m 3. Bílina 3:28,68

Tabulka soutěže prvního kola :
 h.b. p.b.
1. AK Bílina 7 197
2. Spartak Třebíč 6 165

3. Slavoj St. Boleslav 5 160
4. AC Domažlice 4 159
5. AK Škoda Plzeň 3 157
6. Spartak Praha 4 2 144
7. SC Start K. Vary 1 50

Druhé klání proběhlo na atle-
tickém stánku v Třebíči. I zde 
naše družstvo bojovalo a nako-

nec podlehlo jen favoritu naší 
skupiny, s ambicemi postupu do 
extraligy, AK Škodě Plzeň. 
Na rozdíl od prvního kola 
ovlivnily výsledky poryvy vě-
tru, které vedlo k předčasné-
mu ukončení ve skoku o tyči 
a některým větrným časům  
v bězích. 

Výsledky bílinských atletů  
2. kola v Třebíči: 100 m: 1. Ben-
da 11,02, 3. Křížek 11,11, 200 
m:. 1.Benda 21,87, 11.Křížek 
22,64, 400 m: 3. Saleh 49,71, 
800 m: 1. Saleh 1:51,57, 1500 
m: 2. Žižka 4:05,97, 6. Hra-
dil 4:13,38, 5000 m: 2. Luč 
16:01,89, 7. Coufal 16:33,66, 
disk: 4. Holovský 42,93 m,  
9. Bařtipán 35,34 m, dálka:  
3. Šroubek 6,56 m, 5. Strnad 
6,47 m, Košťál 6,28m, trojskok:  
1. Košťál 13,88 m, 3. Strnad 
13,21 m, 4. Šroubek 13,18 m, 
kladivo: 7. Sekerák 42,77 m, 
oštěp: 4. Bařtipán 47,33 m 6. Se-
kerák 46,42 m, 4x100m: 5. Bílina 
44,23, 4x400m 6. Bílina 3:36,11

Tabulka soutěže druhého kola :
 h.b. p.b.
1. AK Škoda Plzeň 7 202,33
2. AK Bílina 6 191
3. Spartak Třebíč 5 180,33
4. Spartak Praha 4 4 148  
5. Slavoj St. Boleslav 3 147,33
6. AC Domažlice  2 145
7. SC Start K.Vary 1 22 

Tabulka soutěže po dvou kolech :
 h.b. p.b.
1. AK Bílina 13 388
2. Spartak Třebíč 11 345,33
3. AK Škoda Plzeň 10 359,33
4. Slavoj St. Boleslav 8 307,33
5. AC Domažlice 6 304
6. Spartak Praha 4 6 292
7. SC Start K. Vary 2 72

Okresní přebor v tenise: mladší žáci LTK Bílina

tenisový klub pořádá příměstské kempy
13. 7. – 17. 7. 2015 ● 27. 7. – 31. 7. 2015 ● 18. 8. – 21.8. 2015

Kde: Bílina Kyselka

Kategorie: Minitenis, Babytenis, Mladší žáci
Charakteristika: Pro začínající i pokročilé hráče

Ředitel: Mgr. Lucie Lugsová (tel.: 774811413)

2x denně tenisový trénink doplněný kondicí, doplňkové sporty a hry, obědy přímo na kurtech, relaxace, 
vyhlášení a zhodnocení uplynulého dne, v případě deštivého počasí program zajištěn

Partneři akce: EAST – WEST Line S.R.O.

Dne 6. 6. – 7. 6. 2015 se konal v 
Teplicích na Letné okresní přebor 
mladších žáků v tenise, kde LTK 
Bílina nasadil do bojů své nejlepší 
a nejzkušenější hráče pod taktov-

kou hlavní trenérky Mrg. L. Lug-
sové. Do všech finálových utkání, 
ať už ve dvouhře či čtyřhře, zasáhli 
bílinští hráči. Ve dvouhře žáků 
nakonec až ve finále podlehl  

M. Fiala O. Hujovi (LTK Tepli-
ce), ve čtyřhře společně s J. Kou-
delkou vybojovali vítězství. 
U žákyň byla situace ve dvouhře 
čistě záležitostí bílinských hrá-
ček. Vítězství pro sebe rozhodla 
M. Černíková nad B. Fečkovou. 
Čtyřhra pak svedla ve finále pro-

ti sobě dvojice M. Černíková  
+ K. Procházková a B. Fečková  
+ D. Masárová (LTK Teplice). 
Vítězství slavila nakonec dvojice 
bílinských hráček, čímž se M. Čer-
níková stala nejúspěšnější hráčkou 
LTK Bílina na tomto přeboru.

Za LTK Bílina P. Fečko

Bílinští sprinteři Ladislav Křížek a Pavel Benda

Zleva K. Procházková, M. Černíková, hlavní trenérka  
Mgr. L. Lugsová, B Fečková, M. Fiala a Jan Koudelka
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