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Po kašně a sloupu se oprav dočkají další  památky
Po Mariánském sloupu a kašně na Mírovém náměstí proběhne zrestaurování dalších soch. Město tentokráte investuje peníze ze svého 
rozpočtu do soch svatého Antonína a Panny Marie Immaculaty, které se nacházejí v parku mezi ulicemi Lidická a Mostecká.

První krok ke zlepšení jejich 
žalostného stavu byl získat obě 
sochy do vlastnictví města od 
Litoměřické diecéze, resp. Bí-
linské farnosti. To se podařilo 
a město je získalo darem. Rada 
města nakonec rozhodla, že 
v letošním roce bude oprave-
na finančně nákladnější socha 
Panny Marie Immaculaty. Ta 

je zvláště poničená, jak infor-
moval Tomáš Pavel z odboru 
nemovitostí a investic: „Některé 
její části již ani nelze restaurovat 
a jiné úplně chybí. Bude je tedy 
nutné zcela nahradit.“ Náklady 
na její opravu budou činit 530 
tis. Náklady však odpovídají 
stavu sochy, jenž je blízký stavu 
nezvratného poškození. Z ekono-

mického hlediska bude hodnota 
díla po opravě mnohonásobně 
vyšší než vynaložené náklady 
na jeho získání a restaurování. 
Zejména však bude zachováno 
kulturní dědictví i pro další ge-
nerace. Příští rok přijde na řadu 
oprava sochy svatého Antonína.
  Na obě díla zpracoval restaurá-
torský návrh profesor Petr Siegl 

se svými asistenty. Nyní je už 
jen otázkou času, než bude prv-
ní ze soch převezena do jeho 
ateliéru v Praze. V něm byly 
již opraveny ke spokojenosti 
města jako jedny z posledních 
děl Mariánský sloup a kašna na 
náměstí či svatý Antonín pous-
tevník v Mirošovicích.

Tomáš Pavel, JaK
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Z deníku Policie ČR

O čem se chcete
ve zpravOdaji dOčíst?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

Zeptáme se Za vás.

Napište svůj námět nebo dotaz 
na e-mail: bz-namety@seznam.cz

vloupání do auta
K vloupání do vozidla došlo 
včera v noci na jednom z bílin-
ských sídlišť. Zloděj zde rozbil 
skleněné výplně u zadních dve-
ří a vnikl do vnitřního prosto-
ru zaparkovaného auta Škoda 
Fabia.  Z úložného prostoru 
pak odcizil doklad k vozidlu, 
kabel k navigaci a tašku s osmi 
vratnými lahvemi. Odcizením 
byla způsobena škoda „jen 800 
korun“, ale poškozením auta 

vznikla majiteli škoda 5 tisíc 
korun.

Okradena ve svém vozidle
Svědkem a zároveň poškozenou 
se stala žena v Bílině. Ta nakou-
pila v bílinském Intersparu a poté 
usedla do svého vozidla na parko-
višti. Neznámý pachatel otevřel 
přední pravé dveře jejího vozi-
dla a v době, kdy poškozená již 
v tomto vozidle seděla na místě 
řidiče, jí ze sedadla spolujezdce 

odcizil kabelku s mobilem, pe-
něženkou a doklady. Než se žena 
stačila vzpamatovat, zloděj byl 
i s lupem pryč. Krádeží vznikla 
škoda kolem 9 tisíc korun.

strhl jí kabelku
V pondělí kolem 22 hodiny byla 
v Bílině okradena 65letá žena. 
Neznámý pachatel k ní přistoupil 
zezadu a z ramene jí strhl plete-
nou kabelku, ve které měla poško-
zená peněženku, mobil, doklady 

a finanční hotovost 7 tisíc korun. 
Celkem vznikla ženě škoda téměř 
9 tisíc korun. Po zloději pátrají bí-
linští policisté.

Zloděj horolezec
Svou obratnost využil neznámý 
zloděj, který kradl v bílinském 
bytě. Nejdříve vylezl na zastře-
šený podhled tvořící podloubí 
obchodů v suterénu panelového 
domu ve výšce 4 metry. Odtud 
následně vnikl nezajištěným 
oknem, které je ve výšce 1,6 m 
nad střechou podloubí do obý-
vacího pokoje bytu ve zvýše-
ném přízemí. Uvnitř v obývacím 
pokoji odcizil z pánské brašny 
doklady a klíče k vozidlu, dále 
pak řetízek a finanční hotovost. 
V dětském pokoji si pak vyhlédl 
dámskou kabelku. Celkem maji-
telům vznikla škoda přes 8 tisíc 
korun.

Krádež kabelu v dolech
Další krádež kabelů řeší bílin-
ští policisté. Neznámý pachatel  
odcizil z areálu dolů, z prostoru 
poháněcí stanice napájecí kabel 
velkostroje v délce 150 m. Tímto 
vznikla Dolům Bílina škoda té-
měř 300 tisíc korun. Kabel bude 
chtít zloděj zřejmě udat v některé 
ze sběren.

Zloději barevných kovů skončili 
v rukou bílinských strážníků

Říká se, že strážníkům a po-
licistům služba prakticky 
nikdy nekončí. Toto se potvr-
dilo v pátek 20. května, kdy 
své kolegy z Městské policie 
v Bílině přivolal v době osob-
ního volna sám jejich ředitel. 
Spatřil totiž dva muže, kteří 
po ulici vláčeli balík vypále-
ných měděných drátů.

Strážníci na místě zjistili, že 
muži měli v úmyslu odnést balík 
vypálených měděných drátů do 
nedaleké sběrny druhotných su-
rovin. Zpočátku se vymlouvali, 
že měď našli a nemají ani tušení, 
kde se tam vzala. 
Jak uvedl strážník, který případ 
řešil, oba podezřelí se ještě chvíli 
snažili vymýšlet si další legendy 
o původu balíku drátů. Když jim 
však došlo, že s báchorkami ne-
uspějí, doznali, že měď pochází 

z kabelů, které předtím odcizili 
v areálu Dolů Bílina. V případě, 
že by dráty prodali do výkupu, 
inkasovali by zhruba 2500 Kč. 
Policie ČR, která má věc nyní 
v šetření, bude zjišťovat sku-
tečnou výši způsobené škody, 
jelikož lze předpokládat, že 
odcizením elektrického kabelu 
mohlo dojít k mnohem vyšším 

provozním škodám. Vzhledem 
k tomu, že jeden z pachatelů 
byl v posledních třech letech za 
majetkovou trestnou činnost od-
souzen, hrozí mu tři roky trestu 
odnětí svobody. Druhému pak 
sankce za přestupek. V krajním 
případě však až dva roky krimi-
nálu.
František Krejčí

DívÁte se?
Různé akce v reportážích 

z Bíliny můžete vidět 
ve vysílání REGIA TV. 

Najděte si je na kabelové 
televizi UPC Express 
a také na internetu  
na www.regia.tv
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s tajemníkem městského úřadu  
ing. ladislavem Kvěchem o projektu CaF

nová 
ředitelka 
Kaskády

Ředitelkou Kulturního 
centra Kaskáda v Bílině 
byla dne 1. června 2011 
jmenována Jana Michálko-
vá Soukupová, která byla 
vybrána z celkem dvou při-
hlášených kandidátů. Nová 
ředitelka nastoupí do své 
funkce 9. června, kdy končí 
pověření Michalu Mlejovi. 
Ten byl Radou města pově-
řen řízením na přechodnou 
dobu půl roku.

KC Kaskáda

Poplatek můžete uhra-
dit hotově v pokladně 
Městského úřadu v Bí-
lině, přízemí (vpravo) 
– pokladna, č. 101 
v těchto hodinách:

nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad v I. pololetí 
2011 je 30. 6. 2011. Poplatek na rok 2011 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

Poplatek lze uhradit i složenkou 
nebo bezhotovostním převodem na 
účet města 19-1060440379/0800, 
variabilní symbol: 1337, kon-
stantní symbol: 0558, specifický 
symbol: rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen 
jednorázovým příkazem za více 
poplatníků, je třeba nahlásit 
finančnímu odboru Městské-

ho úřadu v Bílině jména osob, 
za které je poplatek odváděn, 
a to buď telefonicky na čísle  
417 810 957, 417 810 827 nebo  
e-mailem na adresu 
 financni@bilina.cz. 
Od poplatku na rok 
2011 jsou osvobo-
zeny děti narozené 
v roce 2011.

Pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00

Středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Pátek 7 – 13.00

Městský úřad v Bílině chce nabízet občanům služby efektivněji, zavádí speciální systém kvality 
určený pro veřejnou správu. Blíže k projektu, na který úřad získal peníze z dotace z Evropského 
sociálního fondu – Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prozradil tajemník měst-
ského úřadu v Bílině Ing. Ladislav Kvěch.

1. Název CAF lidem jistě nic neříká. 
Vysvětlete prosím proto Bíliňanům 
podstatu projektu a proč se městský 
úřad rozhodl tento systém zavést?

Název CAF pochází z anglické-
ho „Commnon Assessment Fra-
mework“ - společný hodnotící rámec. 
Jedná se o model, který je nástrojem 
pro zlepšení výkonnosti organizací 
veřejného sektoru. Prostřednictvím 
společného hodnotícího rámce úřad 
hodnotí sám sebe podle předem sta-
novených pravidel. Na hodnocení 
dohlíží externí hodnotitelé z České 
společnosti pro jakost, o.s. Rozhodli 

jsme se pro zavedení modelu CAF 
na našem úřadě, abychom poskyto-
vali ty „správné služby“ pro občany 
a naše práce byla efektivní.

2. V jaké fázi je CAF nyní? Jsou 
již nějaké závěry? Co by se mělo 
na úřadě zlepšit?
Model CAF vychází z neustálého 
cyklu zlepšování organizace (De-
mingův model). Organizace jako 
první výstup vypracuje sebehod-
notící zprávu, která odhalí oblasti 
pro zlepšování, jak uvnitř úřadu 
tak i směrem k občanům. Ze závě-
rů se musí vypracovat plán zlepšo-

vání, na kterém se podílejí všichni 
zaměstnanci úřadu. Podle tohoto 
plánu se poté zavádí zlepšování, 
které vyvrcholí druhou sebehod-
notící zprávou a novým plánem 
zlepšování. Tento cyklus se neu-
stále opakuje. Žádná organizace 
nebude nikdy tak dobrá, aby neby-
lo, co zlepšovat. V současné době 
byla zpracována 1. Sebehodnotící 
zpráva a zpracovává se Akční plán 
zlepšování. Výsledky by měly po-
cítit občané již na podzim tohoto 
roku.

3. Jaký konkrétní dopad to bude 
mít na občany města? Mohou 
očekávat například zkvalitnění 
služeb veřejné správy?
Ano, to je samozřejmě smyslem 
celého projektu.

4. Kdy budou vidět nějaké kon-
krétní změny? Nebo již probíhají? 
Přibližte prosím případně jaké.
Nic konkrétního Vám zatím nemů-
žu sdělit, jelikož se teprve zpraco-
vává Akční plán zlepšování, který 
je v úplném počátku.

5. Jaká je představa do budouc-
na? Jedná se o dočasnou činnost, 
respektive bude se úřad po zave-
dení systému dál snažit jej udržo-
vat a jakým způsobem? (možnost 
další dotace, vlastní financování).
Jak už jsem uváděl, jedná se o ne-
ustálý proces. Samozřejmě se bu-
deme snažit tento proces neustále 
udržovat, vždyť to je smyslem 
celého projektu. V rámci jednot-
livých oblastí pro zlepšování je 
možné získat určité dotační tituly.
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Dotace pomohou rozvíjet sportoviště

Termín Cíl zájezdu Cena

18. 6. Drážďany 100,00 Kč

25. 6. Dvůr Králové – Safari 180,00 Kč

27. 8. Liberec - Aquapark, Valdštejnské domy, ZOO, 
Botanická zahrada, Oblastní galerie, Synagoga 130,00 Kč

10. 9. Česká Skalice – zámek Ratibořice, 
Babiččino údolí, Mlýn, Mandl 200,00 Kč

17. 9. Litoměřice – Zahrada Čech 50,00 Kč

12. 11. Praha – Dejvice 100,00 Kč

10. 12. Drážďany – předvánoční trhy, 2 autobusy 100,00 Kč

17. 12. Praha – Dejvice 100,00 Kč

Zá
je

Zd
y  

20
11

Vážení občané, Radou města  byly 
schváleny zájezdy na letošní rok.
Předkládáme termíny jednotli-
vých zájezdů. Veškeré informace 
ohledně nich vám poskytne paní 
Houdková Jana, tel.: 417 810 811, 
e-mail: houdkova@bilina.cz.
Na jednotlivé zájezdy budete včas 
upozorněni prostřednictvím úřed-
ní desky. Pro malý počet zájemců 
může být i zájezd zrušen. O tom 
budete vždy včas informováni.
Věříme, že v letošním roce budou 
uskutečněny všechny plánované 
zájezdy a že se Vám bude na ces-
tách s námi líbit.
Děkujeme za účast a těšíme se na 
společné zážitky s Vámi.
Ing. Krejčová Petra, vedoucí OSaVV

Změny v zákoně č. 329/1999 sb., 
o cestovních dokladech 

– ukončení zapisování dětí 
do cestovních dokladů

Zákon 329/1999 Sb., o cestov-
ních dokladech, ve znění zákona 
č. 197/2010 Sb., ruší s účinností 
od 1. července 2011 zapisování 
občanů mladších 10 let do cestov-
ních dokladů rodičů a provádění 
změn a doplňování údajů o dětech 
v cestovních dokladech.
Zápisy dětí provedené do 30. 6. 
2011 zůstávají v platnosti.  
Na změny v zákoně se mohou 
občané informovat na městském 
úřadě, odboru vnitřním a správ-
ních věcí – přízemí, č. dveří 106.
Ing. Krejčová Petra, vedoucí OSaVV

Vizí nového jednatele je získat prostředky na rozvoj aktivního od-
počinku ve městě.

Rekreační a sportovní zařízení 
Bílina mají od 10. května nového 
jednatele. Do funkce byl vybrán 
Mgr. Petr Bouda, absolvent Peda-
gogické fakulty Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně a Fakulty tě-
lesné výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy – obor Tělesná výchova – 
trenérství. Mgr. Bouda je zároveň 
trenérem A třídy ledního hokeje 
a trénování se v Litvínově věnoval 
několik let. Svou novou kancelář 
má tak opravdu na příhodném mís-
tě – přímo nad hledištěm Zimního 
stadionu v Bílině.

V Bílině je Vaše jméno možná pro 
mnohé lidi nové, zkusil byste tro-
chu přiblížit Vaše předchozí pra-
covní zkušenosti?
Působil jsem v Litvínově jako ve-
doucí trenér sportovních tříd lední-
ho hokeje. Kromě samotné trenér-
ské práce jsem měl na starosti ještě 
styk mezi trenéry, stadionem, ško-
lou a rodiči. Pak jsem začal praco-
vat v oblasti cestovního ruchu, což 
obnášelo trávit zhruba třetinu roku 
v zahraničí. Do Bíliny jsem přišel 
z pozice produktového manažera 
největší české cestovní kanceláře. 
Té chyběly krátké destinace v Ev-
ropě. Já jsem pro ni tento produkt 
stavěl, zajišťoval zahraniční smlou-
vy a podklady pro zpracování kata-
logů a on – line rezervací.  

Nabízí se otázka, co Vás přivedlo 
zrovna do Bíliny?
Každý člověk je tak trochu patri-
ot, je svázán s krajem. Bílina je 
krásné město, mám zde přátele. 
To vše leželo na jedné misce vah 
proti životu v Praze. Tak jsem se 

přihlásil do výběrového řízení, 
opravdu na poslední chvíli. 

Do funkce jste jistě nastoupil 
s určitou vizí, kam by se měla bu-
doucnost RSZ ubírat dál...
Žil jsem v zahraničí a mohu porov-
návat kvality životního stylu u nás 
a za hranicemi. V zahraničí lidé 
odpočívají aktivně, sportují, a ani 
nemusí mít takové možnosti, jako 
jsou tady v Bílině. Tohle město na-
bízí prakticky vše, co je potřeba. 
Lidé to přijímají jako samozřejmost, 
ale věřte mi, samozřejmost to není. 
Málokdo si uvědomuje, jaké nasa-
zení vyžaduje takový provoz vůbec 
udržet. Bylo by asi na místě podě-
kovat vedoucím sportovišť, udělali 
tady obrovský kus práce. Nešlo by 
to samozřejmě ani bez podpory rad-
nice. Jak zimní stadion, tak i plavec-
ká hala a koupaliště představují pro 
město velkou energetickou, a tím 
i finanční náročnost. Proto je mojí 
prioritou jednak zachovat chod těch-
to zařízení, získat prostředky z vypi-
sovaných dotačních titulů, abychom 
je mohli rozvíjet, ale hlavně naučit 
lidi, aby si vážili toho, že je tady vše 
na dosah. Jenom tak totiž můžeme 
přilákat další a další návštěvníky.

Nastoupí nové vedení a lidé ne-
vědí, s jakou přijde „politikou“ 
a jestli třeba nebude zvedat ceny. 
Bude se zdražovat vstupné?
Odpověď je jednoduchá. Existuje 
schválený rozpočet, což znamená, 
že na provoz sportovišť byl přidě-
len určitý obnos a z něj vycházejí 
ceny vstupného. Letos se tedy ra-
zantně zdražovat nebude. Na konci 
roku budeme dělat vyhodnocení, 

pak je řada na podobné otázky. I tak 
si ale myslím, že zdražování je až 
ta poslední možnost. Podle mého 
názoru sice jsou RSZ Bílina společ-
ností, které by měly generovat zisk, 
ale důležité je, aby se tvořily hlavně 
rezervy. Všechna ta zařízení jsou už 
nějakou dobu v provozu a na nutné 
opravy bychom zdražením potřeb-
né prostředky nezískali. 

Nabízí se otázka na personální 
změny v RSZ. Co mohou zaměst-
nanci očekávat?
Každý vedoucí pracovník má své 
představy o tom, jakým způsobem 
se má odvádět práce. Pokud za-
městnanec odvádí práci podle před-
stav zaměstnavatele a je za to od-
povídajícím způsobem ohodnocen, 
motivován a za práci navíc patřičně 
odměněn, mělo by to být v po-
řádku. Znát názory zaměstnanců 
k tomu samozřejmě patří, což platí 
i o připomínkách návštěvníků.

Všimla jsem si, že nefungují we-
bové stránky...

Ano, to je pravda. Minulý jednatel 
při svém odchodu ze společnosti 
dosavadní webové stránky zrušil. 
V současnosti je spuštěna provizor-
ní verze, kde návštěvníci najdou zá-
kladní informace o provozní době, 
výši vstupného  a kontakty. Pracu-
jeme na nové verzi webu, která na 
rozdíl od staré umožní vkládání 
nejen fotografií, ale i upoutávko-
vých videí z jednotlivých zařízení 
a z proběhnuvších akcí.

Návštěvníci si už zvykli na akce, 
které se na sportovištích pravi-
delně konají. Plánujete nějaké 
změny?
Ve sportovních akcích chceme ur-
čitě pokračovat, minimálně jednou 
měsíčně by měly být na každém 
sportovišti. Podrobnosti si zatím 
nechám pro sebe, ať jsou návštěv-
níci překvapeni. Nově například 
plánujeme spolupráci s kulturním 
zařízením Kaskáda. 
Děkuji za rozhovor a přeji hodně 
úspěchů v nové funkci.

Jana Šimková
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Rezignace radního

Koupaliště Kyselka bylo v obležení mladých malířů a umělců, kteří 
soutěžili v tradiční Bořeňské čarodějnici, v cyklu s názvem Výtvarka 
za školou. Foto: Václav Weber

Půjčovní doba v Městské knihovně Bílina 
a jejích pobočkách o prázdninách

Doba prázdnin a dovolených 
se blíží, proto se na následu-
jících řádcích dočtete o tra-
diční úpravě půjčovní doby 
v tomto období. V měsíci 
červenci a srpnu bude provoz 
knihovny upraven takto:

Centrální knihovna, oddělení 
pro dospělé:
• sobota zavřeno
•  úterý a čtvrtek odpolední pro-

voz zkrácen do 17 hodin
•  jinak zůstane provozní doba 

nezměněná.

V dětském oddělení bude pro-
voz rozšířen do dopoledních 
hodin: 
• pondělí 9-12, 13-16
• úterý 9-12, 13-17
• čtvrtek 9-12, 13-17

Pobočky Za Chlumem a Pane-
lové sídliště:
• úterý zavřeno
•  pondělí a čtvrtek odpolední 

půjčovní doba krácena do 17 
hodin

Pokud odjíždíte na delší dobu, 
včas si knihy prodlužte. Nemu-
síte osobně, stačí telefonicky, 
popř. e-mailem - najdete v kon-
taktech na příslušná oddělení.

Lídr B 10 Ing. J. Brunclík rezignoval na místo 
v RM (RM-Rada města). Je to škoda. To mys-
lím upřímně. Dlouho mu tedy nervy nevydrže-
ly. Že je pracovně vytížený – lež jako věž, tedy 
co důvodu se týče. Jako nový, pro řadu občanů 
nadějný zastupitel, tedy ještě nezdeformova-
ný intrikánsko-komunální technologií  moci,  
mohl vnášet trochu čerstvého větru mezi staré 
harcovníky.  Velké volební sliby -  lázně, ob-
chvat, domov důchodců, transparentnost veřej-

ných zakázek… To vše se mu bude již jen jako 
zastupiteli těžko ovlivňovat, to se musí tvořit 
především v RM. Jeho nástupce M. Mlej, zku-
šený radní z minulého období, ale v Radě města 
spíše němý, nyní po vykonání aktu pomsty na 
Moravcovi pověřený ředitel KC Kaskády. Střet 
zájmů! Kdyby v této funkci zůstal, tak je to fak-
tický střet zájmů na druhou! I když si to jistě 
právně ošetří, je to největší střet zájmů, jaký 
kdy v Bílině byl. RM – jeho přímý nadřízený. 

RM určuje výši mzdy, odměny, rozpočet, dota-
ce a prakticky na každé RM rozpočtové změny 
jeho se týkající. RM nařizuje kontroly a audi-
ty na jeho nebo jím řízenou organizaci a mohl 
bych ještě dlouho pokračovat…  Už slyším vý-
mluvy typu, že když se bude jednat o Kaskádě, 
nebudu se toho účastnit. To udělá, proč ne, jako 
jejich kolega s hlasem radního si to lehce před 
samotným zasedáním RM předjedná…  Škoda 
Brunclíka. Roman Šebek, 31. května 2011

stanovisko redakční rady k příspěvkům Romana Šebka
V minulém čísle jsme zveřejnili obsáhlý příspěvek bývalého místostarosty R. Šebka věnovaný HNsP. Pro toto číslo připravil pan Šebek další dlouhý 
příspěvek na stejné téma a dále pak článek „Rezignace radního“, který otiskujeme. Informace pana Šebka, že vše myslí upřímně, nás těší, současně ale 
považujeme za nutné upozornit, že jsme již v BZ pro vyjádření komentářů a otázek pana Šebka vyčlenili dostatečně dlouhý prostor a dovolujeme si ho 
požádat, aby své úvahy typu koho je či není škoda, kdo je či není němý, řešil se zastupiteli osobně na radnici či na veřejné schůzi zastupitelstva města. 

Odpověď Michala Mleje, člena Rady města Bíliny
Slyší-li bývalý pan místostarosta Šebek v Mrzli-
cích mé „výmluvy“, jak si budu současně jako rad-
ní i ředitel Kaskády před radou domlouvat výši své 
mzdy, musím ho zklamat a uvést do reality. Dočas-
né pověření vedením Kaskády jsem přijal jen jako 
krátkodobou pomoc městu v době, kdy jsem nevy-
konával funkci radního. V současnosti má již KC 
Kaskáda nového ředitele vzešlého z výběrového 
řízení, kterého jsem se nezúčastnil a nejsem již vůči 
městu v žádném zaměstnaneckém poměru. Podpo-
ře bílinské kultury a obnově místních kulturních 
památek se ale budu věnovat se stejným úsilím dál, 
ať už v radě města, tak ve svém volném čase.

Těší mě, že se v panu Šebkovi po mnoha letech 
probudil náhlý zájem o transparentnost veřejných 
zakázek a nově má v oblibě „zastupitele nezde-
formované intrikánsko-komunální technologií 
moci“ z konkurenčních politických stran. Dle 
mého názoru sice bohužel s pověstným křížkem 
po funuse, ale budiž. 
Nechápu, jakým právem pan Šebek hovoří za 
Ing. Brunclíka a kde získal bizarní nepravdivou 
informaci o tom, že jeho odstoupení z RM z dů-
vodu pracovní vytíženosti je „lež jako věž“. Vy-
padá to jako průhledný záměr pana Šebka poutat 
na sebe za každou cenu pozornost v médiích 

předkládáním „senzačních“ zpráv. Ing. Brunclík 
nadále zůstává aktivním komunálním politikem, 
a program, s nímž jsme se před volbami prezen-
tovali, se budeme společně s ním i s kolegyní 
Mgr. Závodskou, snažit dále co nejzodpovědněji 
plnit. Na stránkách BZ se chceme prezentovat 
především výsledky naší práce, nikoliv nesmy-
slnými komentáři, jako se o to zoufale snaží pan 
Šebek. Jeho moralizační příspěvky svou „hloub-
kou“ a „kvalitou“ stále více připomínají památ-
ný projev Milouše Jakeše o tom, že „ta Zagorka 
bere už několik let takový prachy“...

Michal Mlej, člen RM Bíliny, 3. června 2011

Reakce ing. jindřicha Brunclíka
Příznivce a voliče B10 mohu ujistit, že na naší snaze o zlepšení kvality života v Bílině se mou rezignací nic nemění. Všichni budeme 
i nadále postupovat trpělivě a s rozvahou. Někdo nás může označit za idealisty, ale my věříme v alespoň částečné vítězství zdravého 
rozumu. Držte nám palce a zachovejte nám přízeň. Ing. Jindřich Brunclík, zastupitel města (B10)
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Poslední soutěže aerobikových družstevskateboardová 
fiesta  

Za Chlumem

Sobotní  odpoledne na hřiš-
ti u ZŠ Za Chlumem patřilo 
prvnímu ročníku závodů Ska-
tefiesta pořádaných místní 
pobočkou společnosti Člověk 
v tísni a ústeckým obchodem 
SWIS shop. Poté, co se zare-
gistrovalo třicet závodníků, 
převážně z Bíliny, ale i z Mos-
tu, Litvínova a Děčína se 
rozjela kvalifikace kategorie 
do patnácti let, která příchozí 
přibližně stovce diváků uká-
zala, že jde o závody a nikoli 
sobotní procházku parkem. 
Úroveň jízd i těch nejmenších, 
desetiletých, byla překvapující 
a když se rozjeli starší kluci 
(a jedna statečná), začal se 
hřištěm ozývat potlesk. Nava-
zující semifinále již donutilo 
několik brad spadnout a finálo-
vé jízdy provázely ovace ligo-
vých parametrů. Za vytrvalého 
moderování Pepy ze SWIS 
shopu, značně přispívajícího 
svými uvolněnými komentáři 
k výborné atmosféře nakonec 
mezi mladšími zvítězil a z no-
vého skateboardu se radoval 
Fanda Šesták z Duchcova, 
kategorii nad patnáct let ovlá-
dl Lukáš Reisinger z Děčína, 
před místním borcem Přem-
kem a Tomášem Moravcem 
z Duchcova. Zpestřením bylo 
vystoupení kapely Del Moe 
z Frankfurtu nad Mohanem 
a zavěrečný best trick o vstu-
penky na Bořeň Mysteria open 
air. Nezbývá než poděkovat 
Richardu Hamakovi za ochot-
nou pomoc, paní ředitelce Evě 
Flenderové za poskytnutí pro-
stor, klukům ze SWIS shopu 
za porotcování  a ceny, Otovi 
S. za mikrofon a všem riderům 
a divákům, bez nichž bychom 
se mohli tak akorát postavit na 
hlavu. Skatefiesta 2012 se na 
Vás těší! Jaroslav Talácko

Za Chlumem

tip na výlet

„Hurá, pojedeme na koni“, radovaly se děti z MŠ Alés-
ká, když jsme předposlední květnový den vyrazily na 
výlet do Selského dvora v Braňanech. Přání se dětem 
vyplnilo prakticky hned po příjezdu do dvora, kde nás 
mile přivítali a po rozdělení do dvou skupin a osedlání 
poníků šly mladší děti jezdit. Starší děti se zatím, za 
doprovodu zkušené průvodkyně, od které se dozvědě-
ly spoustu zajímavých věcí o životě koní, vypravily na 
prohlídku stájí a ostatních zvířat. Kromě krásných koní 

měly možnost vidět králíky, prasátko, kozy, poníky 
a telátko. Mezitím první skupina, za pomoci ochotného 
personálu, dojezdila na ponících. Strakatou Indiánku 
a černého Filipa chválíme za trpělivost. 
Po vystřídání skupin jsme se ještě jednou prošli ce-
lým areálem dvora, jehož součástí je i restaurace, 
penzion a obřadní síň a pak se, ač neradi, rozloučili 
se zvířátky a vypravili se autobusem zpět do Bíliny. 

Kolektiv učitelek z MŠ Aléská 

z DDM Bílina
V měsíci květnu naše družstva 
bojovala  na závěrečných  soutě-
ží  této  sezóny v Praze, Krupce 
a Ústí nad Labem. Největší ra-
dost nám udělala skupina Cvrček, 
která zapracovala na své sestavě 
a všem ukázala, že i nováčci 

z Bíliny umí. Tato skupina 
se poprvé zúčastnila 
velkých závodů v Pra-
ze na soutěži Žij pohy-

bem, kde se na velkém 
pódiu neztratila a skončila na 
krásném 4. místě.  Hned 
o týden později 
v sobotu v Krup-
ce a v neděli 
v Ústí nad La-
bem obsadila 
krásná 2. místa. 
Všechny děti, 
rodiče a samo-
zřejmě i my trenérky 
jsme měli obrovskou radost, že 
se celá sezóna uzavřela  tak krás-
ným výkonem.  Skupina Caviky 
z Prahy přivezla 3. Místo, i když 
bodově byla na stejné úrovni jako 
skupina z druhé pozice. V Krup-
ce obě naše skupiny Cik Cak 
i Caviky obsadili 1. místa a tím 
uzavřeli celou sezónu. Všem 
dětem gratulujeme a děkujeme  
i rodičům za celoroční práci.

Věra Ryjáčková 
a Petra Rosenkranzová

týden později 

-
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Budoucnost se snoubí s historií

Proměny sborového zpěvu 
Kdo si našel v pátek 20. května 20011 v 18.30 hodin cestu do cent-
ra Bíliny a vstoupil do kostela sv. Petra a Pavla, ocitl se na Velkém 
sborovém koncertu. 

Moderátor Adam Šmejkal s vita-
litou a osobitým výrazem přivítal 
posluchače a hosty, v úvodním slo-
vu pan místostarosta Zdeněk Rendl 
ml. připomenul, že projekt vznikl 
s myšlenkou zahájit tímto způso-
bem letošní Bílinské hudební slav-
nosti Belinensis. 
Pak už program otevřel dětský pě-
vecký sbor ZUŠ Bílina slovenskou 
lidovou Tota Hel´pa, následovaly 
dva tradicionály, ve kterých s dět-
mi zpíval i kvartet složený z rodičů 
a pana učitele Jiřího Bidrmana, zdat-
ného barytonisty, doprovázejícího 
zkušeně na kytaru. Sbor sklidil vel-
ký aplaus, dětské hlásky rozezněly 
prostor kostela svěžími barvami. 
Starší spolužačky vedené slečnou 
učitelkou Veronikou Duchoslavo-
vou ve čtyřčlenné sestavě Komo-
řinky a s klavírním doprovodem 
pana Jiřího Bidrmana se suverénně 
uvedly vícehlasými úpravami lido-
vé písně Široký, hluboký, následo-
vala originální úprava židovské pís-
ně, a stylově zvládnutá „Leavin´ on 
a jet plane“ od tria Peter, Paul and 
Mary, s příjemným českým textem. 
Posluchači se mohli přesvědčit, že 
vítězství Komořinky na soutěžích 
a úspěchy na přehlídkách jsou opře-
ny o výborné hlasové výkony a ná-
paditou dramaturgii.
Hudební předěl mezi pěveckým 
blokem ZUŠ a následujícím sbo-

rem přinesl mladý kytarista ze třídy 
pana učitele A. Šmejkala se skladbu 
soudobého autora Tomáše Alfieriho 
s názvem Kyklop, inspirovanou řec-
kými motivy.
Další minuty večera patřily dnes 
již legendě severočeského sboro-
vého zpěvu, Pěveckému sdružení 
severočeských učitelů z Mostu. Jak 
připomněl jeho předseda, pan Pavel 
Prágl, sbor dosáhl za dobu své osm-
desátileté existence mnoha úspěchů 
na domácích i zahraničních kol-
bištích, dnes, však prochází neleh-
kým obdobím poklesu zájmu mla-
dých mužů o sborový zpěv. Toto 
konstatování bylo však v přímém 
kontrastu s profesionálním výko-
nem šestnáctičlenného mužského 
sboru, který pod vedením pana 
Adama Šmejkala a pana Vlastimi-
la Podleny posluchačům přinesl 
neopakovatelné zážitky barevnými 
vícehlasy  a odstíněnou dynamikou 
ve výrazově náročných a capella 
zpívaných skladbách, jakými  jsou 
např. Foerstrův Oráč, Oči všech se 
upírají Petra Ebena, či spirituál Dál 
tou vodou. Jsem přesvědčen, že 
mnozí posluchači v těch chvílích 
zapomněli na chlad, panující v inte-
riéru kostela.
Také druhé instrumentální vystou-
pení patřilo sólové kytaře a třídě 
A. Šmejkala, tentokrát klasickou 
skladbou podání šikovné dívenky.

Vystoupení „domácího“ pěveckého 
sdružení Schola Viva Bilinensis, ve-
deného Janem Maryškem, se neslo 
v duchu žánrové pestrosti, zazněly 
v něm jak renesanční vícehlasy, tak 
romantická německá píseň, ukáz-
ka Ebenova ztvárnění Truvérské 
mše nebo spirituál Nobody knows.  
Zpěv bez doprovodu nebo s jedno-
duchou kytarou v závěru koncertu 
vrcholil společným zpěvem smíše-
ného sboru Scholy s hostující Ve-
ronikou Duchoslavovou a PSSU ve 
skladbách Ave verum corpus V. A. 
Mozarta a Bachově Woll mir, dass 
ich Jesum habe. 
Jak se vyjádřila jedna z přespolních 

posluchaček: „Bachův chorál v zá-
věru s instrumentálním doprovodem 
(z CD-pozn. autora) byl skvělý, ro-
zezvučel celý prostor.“
Je třeba říci, že i další ohlasy bez-
prostředně po skončení koncertu 
svědčily o úspěchu celého koncertu, 
který by se nekonal bez obětavé or-
ganizační práce panů Michala Mle-
je, řídícího KC Kaskáda, ředitele 
ZUŠ pana Jiřího Kopy, pana Pavla 
Prágla, předsedy PSSU, sbormist-
ra Jana Maryško a pedagogů ZUŠ 
Adama Šmejkala, Jiřího Bidrmana 
a Veroniky Duchoslavové. Dočká-
me se za rok zopakování zdařilého 
projektu? Mgr. Jan Maryško

Ve dnech 25. – 27. května se zúčastnila 
dvoučlenná delegace městského úřadu 
studijní cesty do Středoněmeckého a Lu-
žického revíru. Severočeské doly pořádají 
tuto akci každoročně pro starosty a pra-
covníky městských a obecních úřadů měst 
a obcí zasažených důlní činností. Cílem 
těchto akcí je poznávání důlních oblastí 
podobných těm, jaké máme v našem re-
gionu.

Tentokrát jsme navštívili oblast, která byla 
v minulosti silně poznamenána důlní činnos-
tí. Zásoby hnědého uhlí však byly vytěžené, 
v bývalé NDR se těžilo až 300 mil. tun ročně, 
takže    zůstaly jen obrovské zbytkové jámy, 
tak jak je známe z našeho okolí. Protože vět-
šina důlních činností byla ukončena před více 
jak deseti lety, nastala nutnost  rozsáhlé revi-
talizace krajiny. V některých místech už by 
nikdo nepoznal, že zde bylo těženo uhlí. Ro-
zervaná krajina se změnila v rekreační oblasti 
s množstvím jezer, pláží, cyklostezek a dalších 
sportovišť. Služby, které jsou návštěvníkům 

k dispozici částečně pomáhají snižovat neza-
městnanost, která tu útlumem těžby nastala.  
Část lidí, která  přišla o práci se odstěhovala 
do bývalého západního Německa, zbyly po 
nich opuštěné domy, které pustnou a chátrají, 
což působí velice smutně a kontrastuje s no-
vou výstavbou. 
Na své si přijdou i milovníci technických pa-
mátek. Navštívili jsme „Eiffelovku naležato“, 
industriální památku – skrývkový most F60. 

Ani vyfotit jsme ji pořádně nemohli, měří 
502m.  Také biověže, které čistily odpadní 
vodu z koksárny a ocelárny se staly technic-
kou památkou a nyní nabízejí návštěvníkům 
zajímavou podívanou a poutavý výklad bý-
valých zaměstnanců, nyní členů Spolku tradic 
hnědouhelného průmyslu. 
Program cesty byl velmi bohatý, kromě hor-
nických zajímavostí jsme navštívil i Památ-
ník bitvy národů v Lipsku, slovanské hradiště 
Raddusch, a protože jsme byli v Lužici, museli 
jsme navštívit také skanzen, který je „ukrytý“ 
v četných ramenech řeky Spreevy, po kterých 
jsme se plavili. Dokumentuje život Lužických 
Srbů v minulosti, jejich zvyky a činnosti. 
Cesta byla velmi zajímavá a pomohla nám udě-
lat si představu, jak se naše krajina bude měnit 
v nejbližších desetiletích. Přestože se v Lužici 
těží už jen minimálně, obyvatelé jsou na své 
hornické tradice hrdi a udržují je a seznamují 
s nimi zajímavou a zábavnou formou návštěv-
níky. Ačkoliv se nejedná o turisticky atraktivní  
lokalitu, stává se stále častěji cílem rodinných 
výletů za sportem, zábavou i poznáním. 



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ8 9. června 2011

Kulturní servis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

Pondělí 20. červen 9.00 a 10.30
O BALYNCE

Karlovarské hudební divadlo - 
DIVADLO DĚTI

Představení pro MŠ, 1. st. ZŠ 
a veřejnost. Balynka, zatoulané 

pohadkové štěně s partou 
veselých kamaradů objeví 

pohádkovou zahradu, kde se 
začnou dít divné věci. Balynka 
se stane detektivem a záhadu 

vyřeší. Vstupné: 30,- Kč

VYSTAVNI SÍŇ U KOSTELA
Otevírací doba:

po: zavřeno
út–ne: 10.00–12.00; 12.30–16.00

1. – 24. červen 2011
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU
„DRAKIÁDA V KVĚTNU?  

… A PROČ NE?“
Výtvarná část z cyklu soutěží 
„Bořeňská čarodějnice 2011“. 

Vstupné: dospělí 20,- Kč; 
studenti, děti, senioři 10,- Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
otevíraci doba:

po–čt: 8.00–12.00; 12.30–17.00
pá: 8.00–12.00; 12.30–15.00

so: 9.00–14.00
1. – 30. červen 2011

PETR HUSÁK - PASEKA
Výstava surrealistických 
olejomaleb mosteckého 

vytvarnika PETRA HUSÁKA. 
Vstupné zdarma

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
Pátek 17. červen 17.00

MICHAL JE PAJDULÁK
Přijďte si hrát s Michalem 

Nesvadbou a vyprávět 
o našem tělíčku - od hlavy až 

k patě a naopak.  Vstupné: 
130 Kč /v předprodeji; 180 Kč 
/na místě; děti do 3 let zdarma

Sobota 18. červen 12.00
BOŘEŇ MYSTERIA  

OPEN AIR 2011
IV. ročník letní hudební 

festivalové serie MYSTERIA 
v Severních Čechách. Vstupné: 
350 Kč - od 21. března (pouze 
v Infocentru v Bílině), 420 Kč 

v síti Ticketportal, 499 Kč 
na místě. Vystoupí kapely: 

Americká crossoverová 
legenda exklusivně na jediném 

festivale v ČR v roce 2011! 
DOG EAT DOG (USA 
- Skate Surf Crossover) / 

Doprovodná skupina Chestera 
Benningtona z LINKIN PARK! 
JULIEN-K (USA - Elektronica 

Rock) / Šílený americký 
dvoumetrový černoch a jeho 

sex rock! LORD BISHOP 
(USA – Garage Rock‘n Roll) 

/ Old School Hc Metal alá 
AGNOSTIC FRONT, SICK OF 
IT ALL! MY CITY BURNING 

(NL - Hc Metal) / Lahůdka 
pro milovníky THE STROKES 

a THE ROLLING STONES! 
THE FOG JOGGERS (D - 
Rock Blues Indie) / PIPES 
AND PINTS (CZ - Punk/

rock) / SAPIENS (CZ - Garage/
rock) / SAIGON PROJECT 

DJ’S (CZ - Reggae/electronica) / 
CALATHEA (CZ - Dark Rock) 

/ S.P.S. (CZ - Punk Rock) / 
INBORNED LYCANTHROPY 

(CZ - Death Metal) / FACE 
ARE FICTION (CZ - Emo/
Punk) / REMEMBER THE 

HEROES (CZ - Punk/Rock) / 
FETID CARRION (CZ - Death/
metalcore) / ANESTESIA (CZ 
- Metalcore - thrash) / KURVA 

OD VEDLE (CZ - Punk/grunge) 
/ COTTONBUTS (CZ - Reggae/

rock‘n‘roll) / ANGER INSIDE 
(CZ - Trash - metal) / THE 

SEEGERS (CZ - Punk/rock) / 
Změna programu vyhrazena!!!

KINO HVĚZDA
Pátek 10. červen 19.00

Sobota 11. červen 19.00
HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ

USA/romantická komedie, 
české titulky, 112 minut

Patří kamarádství do postele? 
Hrají: Natalie Portmann, 

Ashton Kutcher, Kevin Kline, 
Lake Bell aj. Vstupné: 80 Kč

Pátek 17. červen 17.00
Sobota 18. červen 17.00
MÁMA MEZI MARŤANY

USA/animovany rodinní film, 
český dabing, 88 minut

Devítiletý Milo zjistí, jak moc 
potřebuje svoji maminku, 

když ji unesou Marťané, kteří 
plánují, že ukradnou její 

„maminkovství“ pro své vlastní 
potomky. V českém znění: Jiří 
Kohler, Kateřina Hrachovcová, 

Michal Novotný, Hana 
Ševčíková aj. Vstupné: 70 Kč

Pátek 17. červen 19.00
Sobota 18. červen 19.00

NEZNÁMÝ
USA/VB/drama/thriller, české 

titulky, 113 minut
Dr. Martin Harris (Liam 

Neeson) se probere z komatu 
po autohavárii v Berlíně 
a zjistí, že ho jeho vlastní 

žena (January Jones) vůbec 
nepoznává a jeho identitu 

si přivlastnil uplně cizí muž 
(Aidan Quinn)... Hrají: 

Liam Neeson, Diane Kruger, 
January Jones, Aidan Quinn 

aj. Vstupné: 70 Kč

Předprodej na Carmina Burana zahájen

jaké knihy se v Bílině nejvíce čtou?

soutěže o vstupenky 
na serveru Bílina.info

Kulturní centrum Kaskáda ve spolupráci s informačním serverem Bí-
lina.info nově připravuje na své vybrané pořady v rámci letní sezóny 
soutěže o vstupenky. Systém je jednoduchý, stačí navštívit www.bili-
na.info, kliknout v levém sloupci na banner pořadu, zadat své jméno 
a e-mailovou adresu a registraci odeslat. Program poté sám vylosuje 
předem určený počet výherců a do Informačního centra odešle jména 
výherců, kam si je výherci mohou přijít vyzvednout. Program sám 
vyrozumí také výherce prostřednictvím zadaného mailu. mm

Za loňský rok vyhodnotila Městská knihovna Bílina nejčteněj-
ší tituly svých čtenářů. Obecně se dá z výsledků odvodit, že 
čtenáři upřednostňují humoristickou literaturu. V zájmu čte-
nářů se také drží Milénium od Stiega Larssona, na které jsou 
na všech pobočkách rezervace.

Protože anketa stále běží, pořadí knih se během letošního roku 
již mohlo proměnit. Aktualizované hodnocení ankety uveřejní 
knihovna po prázdninách.

Následující tituly byly v anketě vyhodnoceny za loňský rok jako nejčtenější:
1 Vít Pokorný: Ahoj mami 273 hlasů humor
2 David Abiker: O neodvratném konci mužského pokolení 173 hlasů humor
3 Mireille Guilian: Francouzky umí žít 165 hlasů psychologie, pedagogika
4 Carolly Erickson: Tajný život císařovny Josefíny  151 hlasů historická próza
5 Iva Procházková: Otcové a bastardi 147 hlasů psychologické romány
6 Rodney Castleden: Konflikty, které změnily svět 145 hlasů vojenství
7 Josef Formánek: Mluviti pravdu 140 hlasů skutečné příběhy
8 Alan Garner: Čarovný kámen Brisingamenu 140 hlasů pro mládež
9 Richard Branson: Byznys v plné nahotě 140 hlasů životopisy
10 Miroslav Procházka: Léčivá moc kamenů 139 hlasů léčitelství, přírodní léčba
11 Jana Hybášková: Zpověď Evropanky 118 hlasů ekonomie, politika
12 John Le Carré: Nejhledanější muž 118 hlasů dobrodružná literatura
13 Joanne Harris: Gentlemani a hráči 114 hlasů krásná literatura
14 Jonathan Littell: Laskavé bohyně 112 hlasů válečné romány

KC Kaskáda zahájila předprodej vstupenek na stěžejní akci 
letošní letní sezóny, na koncert Festivalového symfonického or-
chestru Města Bíliny s názvem Carmina Burana, který se usku-
teční v sobotu 28. srpna 2011 v Letním amfiteátru Na Kyselce.

Prvních 500 ks vstupenek v hod-
notě 350 Kč je k dostání v Info-
centru v Bílině, další vstupenky 
pak budou k dostání pouze v síti 
Ticketportál za 450 Kč. Vstupné 
na místě bude stát 499 Kč.
Koncert Carmina Burana se 
uskuteční ve dvousetčlenném 
složení profesionálních hudeb-
níků ze Severočeské filharmonie 
Teplice a Orchestru Severočes-
kého divadla a baletu Ústí nad 
Labem. Jako sólisté se představí 
sopranistka Lucie Fišer – Silke-
nová a barytonista Ivan Kusnjer 
(oba Národní divadlo Praha), 
dále pak Steve Wächter, counter 
– tenorista z drážďanského diva-
dla. Bílinská Carmina Burana, 
která je jediným představením 
pod širým nebem v ČR, bude 
navíc zpestřena ohňostrojem 

a kvalitními světelnými efekty, 
podium i jeviště budou improvi-
začně upraveny tak, aby pojmuly 
dvě stě účinkujících a cca 1500 
sedících diváků.   
Carmina Burana je soubor stře-
dověkých náboženských, satiric-
kých, moralistických, milostných, 
pijáckých aj. básní a písní, pochá-
zející z 11.-13. století, sepsaný 
kolem roku 1230. Básně známe 
z rukopisu nalezeného v bene-
diktinském klášteře v Benedikt-
beuern, v malé vesnici, ležící na 
úpatí bavorských Alp. Rukopis 
je nyní uložen ve Státní bavorské 
knihovně. Text byl mnohokrát 
zhudebněn, nejznámější zhudeb-
nění je bezesporu od Carla Orffa 
z roku 1937, který použil 24 bás-
ní. Tato verze bude představena 
také v Bílině. Michal Mlej
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Bořeňská čarodějnice
znovu
v divadle

Připomínání 
historie v Bílině

V Bílině již řadu let existuje 
Historický spolek města Bíli-
na jako volné sdružení zájem-
ců o historii Bíliny a Podkruš-
nohoří. Od města má půjčené 
prostory v bývalém pivovaru, 
kde plánuje své akce.

Lidé jeho členy mohli naposled 
vidět například na Májovém jar-
marku. Další příležitost budou 
mít Bíliňané na zářijovém Dni 
horníků a v prosinci má spolek 
v plánu uspořádat opět Betlém, 
který byl k vidění poprvé v loň-
ském roce. To však zdaleka 
nevyčerpává bohatou aktivitu 
spolku, který Bílinu reprezentu-
je v různých městech i zemích. 
Jako tradičně se zúčastní slav-
ností ve Slaném, Terezíně, kde 
i spolupracuje na programu, 
výročí bitvy u Kolína nebo boje 
o most v Hradci Králové. Chys-
tají se připomenout také bitvu 
u Little Big Hornu a pojedou 
na Memoriál generála Custera, 
který pořádá známý herec Vác-
lav Vydra. Spolek jezdí také za 
hranice, například do Německa, 
Polska nebo Francie. Objevil se 
dokonce v televizi, v jednom 
z dílů Toulavé kamery.
Členy spolku jsou různé sku-
piny lidí od Teplic po Kadaň, 
proto i činnost spolku zahrnu-
je nejrůznější disciplíny jako 
šerm, jízda na koních, rytířské 
turnaje, jezdecké a pěchotní 
souboje či prezentace staré vo-
jenské techniky.
Spolek je stále přístupný všem 
zájemcům o členství nebo spo-
lupráci. Kdo má zájem a koho 
baví historie, má přímo ve 
svém městě jedinečnou příle-
žitost si historii na vlastní kůži 
připomínat.
V současnosti Historický spo-
lek města Bílina spolupracuje 
také na Koncepci Partner-
ského muzea Bílina-Dippol-
diswalde. JaK

pro paní Mgr. Spáčilovou, 
která toho pro mě hodně 
moc udělala. Tímto bych 
jí chtěl moc poděkovat.
 Václav Niš

Poděkování
Dne 10. 6. 2011 uplyne první smutný 
rok, co nás opustila naše drahá 
maminka, babička a prababička  
paní Blanka Bělochová. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Za rodinu dcera Jiřina

Dne 2. 6. 2011 jsme vzpomněli již 
9. výročí, kdy nás opustil  
pan Josef Seidl z Bíliny.
Stále vzpomíná rodina

Vzpomínka Vzpomínka

Letos naposled navštívila městské divadlo Bořeňská čarodějnice. Ve čtvrtek 19. května svolala  všech-
ny vítěze recitační, pěvecké a taneční části, aby jim před návštěvníky umožnila předvést vystou-
pení, se kterým na první místo dosáhli, a předala jim ocenění v podobě medailí nebo pohárů 
a pamětního listu za reprezentaci v kulturní oblasti.

Jako hosté se přišli podívat ně-
kteří z každoročních věrných 
porotců jako například ředitel-
ka Městské knihovny v Bílině 
Marcela Šímová za recitační 
část nebo bývalá pedagožka 
Ivana Pitková za recitační a pě-
veckou část. Dalšími pozvanými 
porotci byli moderátor a zpěvák 
Bořek Slezáček a herec, zpěvák 
a bavič Šimon Pečenka.
Znovu zatleskat mohli diváci 
z bílinských vítězů pěveckému 
vystoupení Kristýny Reichové 
a Hany Matišincové z MŠ Hrob-
čice, recitačnímu umu bílinské 
skupiny Kamarádi z MŠ Aléská, 
Kateřině Hejné či Anně Dvořáč-
kové ze ZŠ Za Chlumem Bílina 
nebo bílinskému gymnazistovi 
Petru Pavlíčkovi. Podruhé svá 

úspěšná představení zatanči-
li Maria Fiala a Anna Fiala ze 
ZUŠ Bílina či z téže školy Dana 
Izerová.
Během slavnostního odpoledne 
nezazněla pouze vítězná před-
stavení, ale také kulturní vsuvky. 
Zahájení se ujaly Baletky DDM 
Bílina, jako host zazpívala Mi-
chaela Nosková a své pěvecké 
schopnosti předvedl také jeden 
z porotců Šimon Pečenka.
Bořeňská čarodějnice, kterou 
pořádá již 14 let KC Kaskáda, 
má za cíl podpořit zájem dětí 
a mládeže o umělecké aktivity. 
Také letošní ročník k tomu vy-
datně přispěl. Za soutěží přijely 
děti nejen z Bíliny a spádových 
obcí, ale také z Teplic, Mostu, 
Duchcova, Dubí či Hrobu. V ta-

neční části ukázalo svoje umě-
ní celkem 420 dětí, v pěvecké 
části zazpívalo 193 soutěžících 
a do recitační části se zapojilo 
103 žáků.
Cyklus soutěží pro předškolní 
a školní děti Bořeňská čaroděj-
nice má ještě jednu část, a to vý-
tvarnou. Ta proběhla ve středu 
25. května na koupališti Kysel-
ka v Bílině. Vernisáž prací na-
daných a snaživých výtvarníků 
pak mohli zájemci vidět  v úterý 
31. května.
Letošní medaile, poháry a pa-
mětní listy byly slavnostně a za-
slouženě předány spokojeným 
vítězům. O vítězství se zájemci 
budou moci poprat opět příští 
rok již v 15. ročníku této pro Bí-
linu již typické soutěže. JaK
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Schválila:
■ Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická 
v celkové výši 102 859 Kč - na 
spoluúčast na projektu „Žijeme 
v multikulturní společnosti. Bude 
hrazeno z Programu podpory kul-
tury společenských a zájmových 
organizací. 
■ Navýšení rozpočtu ZŠ Aléská 
v celkové výši 25 440 Kč - na ško-
lu v přírodě 53 dětí. Bude hrazeno 
z rezervy pro školy v přírodě. 
■ Poskytnutí dotace z rezervy rady 
města Sportovnímu kuželkářskému 
klubu Bílina ve výši 5 000 Kč.  
■ Výši měsíčního nájemného 
35 Kč za 1m2 podlahové plochy  
bytu u nově uzavřených nájemních 
smluv od 1. 7. 2011. 
■ Zveřejnění záměru výpůjčky 
nebytových prostor na Mírovém 
náměstí č. 87 pro účely prodejny 
knih. Zájemci budou předloženi ke 
schválení RM Bíliny.
■ Záměr o udělení ceny rady města 
panu MUDr. Josefu Chudáčkovi. 
■ Podání žádosti o dotaci na projekt 
,,Romský asistent prevence krimi-
nality“ a spoluúčast města ve výši 
20 160 Kč.

Vzala na vědomí:
■ Zápis komise pro školství, kultu-
ru a sport ze dne 9. 5. 2011.

Doporučila zastupitelstvu 
města schválit:

■ Přijetí neinvestiční dotace ve výši 
52 500 Kč pro KC Kaskádu na realiza-
ci projektu „Koncert Základní umělec-
ké školy Bílina a Jaroslava Svěceného 
ve Vídni“, který se uskuteční 29. 8.-
31. 8. 2011.
■ Přijetí daru ve výši 300.000 Kč pro 
ZŠ Lidická na podporu počítačové 
gramotnosti a školní informační obra-
zovky v ZŠ Lidická.
■ Přijetí daru v celkové výši 550 000 Kč 
pro ZŠ Za Chlumem na výměnu dlažeb 
ve výši 300.000 Kč a vybudování mo-
derní školní knihovny v ZŠ Za Chlu-
mem ve výši 250.000 Kč.
■ Přijetí daru ve výši 300 000 Kč pro ZŠ 
Aléská na projekt rekonstrukce ZŠ Alés-
ká - výměna dlažeb ve výši 300 000 Kč.

Souhlasila:
■ Jako vlastník odběrného plynáren-
ského zařízení VTL RS město Bílina 
s napojením nové lokality „Bílina, 
Újezd, Jižní – 30 rodinných domků“ 
na rozvodnou síť elektrické energie.  

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
č.04/2007 na akci  „Oprava ulice Síbo-
va v k.ú. Bílina“ je nabídka firmy Vo-
dohospodářské stavby s.r.o. Teplice. 

■ O pořadí nejvýhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na 
poskytnutí služeb „Zpracování projek-
tové dokumentace na stavební povole-
ní na rekonstrukci stávajícího objektu 
na Integrované centrum prevence na 
Teplickém Předměstí“ je nabídka fir-
my STATUM Teplice. 
■ Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Bezpečná školka – 
úprava areálu MŠ Žižkovo údolí“ dle 
Směrnice č.04/2007 , firmě Žejdlík 
a to jako specializovanou zakázku.
■ Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Oprava sochy Panny 
Marie“, prof. P. Sieglovi a to jako spe-
cializovanou zakázku.
■ Vypsat nové výběrové řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu dle 
Směrnice č.04/2007 na akci „Ostraha 
majetku ve vybraných objektech a are-
álech“.

Jmenovala:
■ Paní Janu Soukupovou Michálko-
vou ředitelkou Kulturního centra Bíli-
na, s účinností od 9. června 2011.

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)

Rada města na své 13. schůzi konané 1. 6. 2011 mimo jiné:

Uložila:
■ Tajemníkovi městského úřadu 
pověřit vedoucího odboru dopravy 
připravením podkladů, týkající se ob-
chvatu města Bíliny, pro možnosti dal-
šího jednání Ing. Jiřího Paroubka. 

Zrušila:
■ Pracovní skupinu pro Program rege-
nerace městské památkové zóny města 
Bíliny ve složení: Vlastimil Aubrecht, 
Ing. Karel Matuška, Milan Pecháček, 
Oldřich Bubeníček, Ing. arch. Franti-
šek Abrahám.

Schválila:
■ Pracovní skupinu pro Program re-
generace městské památkové zóny 
města Bíliny v tomto složení: Michal 
Mlej (člen rady města), Ing. Jaroslav 
Bureš (vedoucí ONI), Ing. Renata 
Straková (odd. rozvoje města), Oldřich 
Jedlička, DiS (památková péče), Ing. 
arch. Karel Hájek, Ph.D. (architekt 
města), Mgr. Radek Spála (odbor kul-
tury a pam. péče ÚK), Mgr. Jaroslav 
Skopec (NPÚ).
■ Uzavření smlouvy o výkonu funkce 
jednatele mezi společností Rekreač-
ní a sportovní zařízení Bílina, s. r. o., 
a Mgr. Petrem Boudou.
■ Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická 
v celkové výši 19.000 Kč na lyžařský 
výcvik 19 dětí a navýšení rozpočtu ZŠ 

Za Chlumem v celkové výši 32.000 
Kč na lyžařský výcvik 32 dětí. 
■ Přijetí státní dotace na meliorační 
výsadbu dřevin ve výši 8.450 Kč pro 
Lesy ČR, Velemín.
■ Navýšení rozpočtu z Programu 
podpory společenských a zájmo-
vých organizací ZŠ Aléská ve výši 
6.000 Kč na dopravu na fotbalový 
turnaj v Německu, MŠ Čapkova ve 
výši 25.000 Kč na dopravu na vý-
lety, DDM Bílina ve výši 10.000 
Kč na Mezinárodní soutěž Baltík 
2011, ZŠ Lidická ve výši 13.000 Kč 
na dopravu a vstupné na poznávací 
výlety, navýšení rozpočtu odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví pro 
Klub důchodců II ve výši 15.000 Kč 
na dopravu na výlety. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a Sportov-
ním kuželkářským klubem Bílina ve 
výši 5.000 Kč na provoz kuželny ve 2. 
pololetí 2011.           
■ Záměr „Revitalizace veřejné zeleně 
na ZŠ v Bílině“ a zpracování potřeb-
ných podkladů pro podání žádosti 
o dotaci, tzn. pasportizace zeleně na 
ZŠ Aléská, ZŠ Za Chlumem a ZŠ 
Praktická a zpracování projektové do-
kumentace.

Rozhodla:
■ Zadat opravu severního štítu Wolke-

rova 73 firmě TG-mont, s. r. o., Dob-
roměřice. 
■ Zadat opravu dětského hřiště v ulici 
Fišerova firmě Jiří Ballý, Hostomice. 

Vzala na vědomí:
■ Návrh ředitele společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bí-
lina, na zpracování odborného posou-
zení hospodaření společnosti externím 
odborníkem s tím, že o tomto postupu 
bude jednáno na valné hromadě spo-
lečnosti.
■ Petici občanů obcí Světec a Štrbice 
proti vybudování a provozu motokro-
sové dráhy na pozemcích ve vlastnic-
tví Města Bíliny v k. ú. Chotovenka 
a k. ú. Štrbice.
■ Zápisy z komise pro účelné 
a hospodárné využívání finanč-
ních prostředků a majetku města 
z 9. a 16. 5. 2011 a zápis ze zase-
dání sociálně zdravotní komise ze 
4. 5. 2011.
■ Možnost řešení Smlouvy o uzavře-
ní budoucí smlouvy o dodávce tepelné 
energie mezi městem Bílina a společ-
ností ČEZ Teplárenská, a. s., bez do-
datků.
■ Vyjádření odboru dopravy k dopisu 
společnosti WAMB, v. o. s., týkají se 
poskytování služeb taxi.
■ Otevřený dopis občanského sdruže-
ní „Pro lepší mezilidské vztahy“.

Rada města na své 12. schůzi konané 18. 5. 2011 mimo jiné:Zastupitelstvo města 
Bíliny na svém 

4. zasedání, 
které se uskutečnilo 

v mimořádném 
termínu 26. 5. 2011 

Schválilo:
■ Uzavření smlouvy o uzavře-
ní budoucí smlouvy o dodávce 
tepelné energie, smlouvy o po-
skytování reklamy, smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene, smlouvy 
o zřízení věcného břemene, 
dodatku ke smlouvě o dodávce 
tepelné energie, vše dle předlo-
ženého návrhu a vše mezi měs-
tem Bílina a společností ČEZ 
Teplárenská, a. s., Chomutov. 
Jedná se o objekty Hotel U Lva, 
ZUŠ, Plavecká hala, Zimní sta-
dion, MŠ Žižkovo údolí, Zele-
ný dům, bývalý pivovar a dále 
objekty,  ve kterých je umístěn 
odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví a odbor dopravy.
■ Realizaci obchvatu města 
Bíliny dle Varianty A (vý-
chodní obchvat), dle přílohy 
předložené vedoucím odboru 
dopravy, a zároveň zamítlo 
prověřování dalších variant 
obchvatu, pro něž by zpra-
cování studie proveditelnosti 
a následné posouzení případ-
ných nových variant v procesu 
EIA bylo hrazeno z prostředků 
města Bíliny, dle dopisu Mgr. 
Martina Sýkory, 1. náměstka 
ministerstva dopravy.
Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

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

POzNáMKA RedAKCe:
Tématu obchvatu města Bíliny 
se budeme podrobněji věnovat 
v příštím čísle s cílem poskyt-
nout co nejvíce informací, 
které by mohly občany města 
v této souvislosti zajímat.

Výsledná podoba obchvatu 
vyplyne až z projektu, který se 
bude teprve tvořit. Při tvorbě 
bude město aktivně spolupra-
covat a komunikovat s obyva-
teli, kterých se obchvat bude 
týkat, i se širokou veřejností.
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nC má talent

sportovní 
gymnastika 
z DDM

31.  května 
malé gymnast-
ky z DDM měly 
závěrečné závody, 
aby ukázaly rodičům, co se 
naučily za uplynulý školní 
rok. Tělocvična se zaplnila 
a všichni nadšeně čekali, co 
děti předvedou. Do kroužku 
sportovní gymnastiky chodí 
jak holky, tak i velmi talen-
tovaní chlapci. Děti soutěžily 
ve třech disciplínách: prost-
ná, kladina a přeskok přes 
kozu. Celé závody proběhly 
ve velmi příjemné atmosféře, 
děti byly po právu odměněny 
potleskem a na závěr kaž-
dý účastník dostal medaili 
a sladkou odměnu. Velké 
poděkování patří trenérkám 
Janě Pospíšilové a Bohunce 
Dupákové, které také dostaly 
medaili a kytičku za celoroč-
ní náročnou práci.

sK Havran Kryry – FK Bílina 3:1 (1:1)
Bez bodů se vrátila Bílina z městečka Kryry, kde podala matný výkon a po zásluze prohrála. Muž-
stvu chyběl režisér, hře myšlenka a domácí jednoduchostí a bojovností Bílinu přehrávali.

Hosté začali tradičním tlakem, 
ale první útok domácích skončil 
penaltou.  Bílina kombinovala 
ve středu hřiště, ale k brance se 
nedostávala, pokud se pokusila 
o nákop, byl máván Magyárovi 
ofsajd. Domácí hráči malé po-
stavy  byli pohyblivější a ne-
dávali žádný prostor. Po půl 
hodině se dostal zprava k bran-
ce Milo, ale nevystřelil. Domá-
cí měli šanci v 35.minutě, kdy 

po chybě obrany vysoko 
přestřelil Martin 

J a r o l í m .  
Bílina 

vyrovnala v závěru poločasu 
po pěkném uvolnění Milem.  
Kdo čekal ve hře bílinských po 
poločase obrat, byl zklamán. 
Nepomohlo ani prostřídání. 
Hned úvodem střílel těsně 
vedle Pavlíček a jedinou stře-
lu na branku za poločas vyslal 
po rohu Hasal.  Druhá branka 
přišla po zaváhání obrany, kdy 
napravo dostal míč úplně vol-
ný Jiří Jarolím, zasprintoval 
a naservíroval před branku 
bratrovi Martinovi. Třetí bran-
ku vstřelil Jiří Jarolím, když 
dostal míč do uličky a trefil se 
k tyči. Několik šancí domácích 
ještě zlikvidoval včasným vy-
běhnutím  brankař Pohl. Bí-

lina neměla sílu ani na zá-

věrečný nápor. „Fotbal z naší 
strany byla dnes tragédie. Hrát 
proti soupeři, který chodí a my 
se tomu přizpůsobíme, prohrá-
li jsme zaslouženě. Výkony 
jsou v poslední době špatné, 
kluci si myslí, že vítězství při-
jde samo. To,  co nás zdobilo, 
bojovnost na hřišti, to vůbec 
není. Chybí ctižádost, nasaze-
ní, jiskra mladých kluků, že si 
jdou zahrát fotbal a budou  mít 
radost. Jsem z toho zklamaný. 
Pokud se to nezlepší, tak místo 
o postup budeme hrát příští rok 
o sestup. Trénujeme již pouze 
jednou v týdnu, v osmi lidech, 
to na tuto soutěž nestačí,“ byl 
rozčarován bílinský trenér Jo-
sef Tichý. ob

Branky: 4. Novák (PK),  52. M. Jarolím, 66. J. Jarolím – 42. Milo
ŽK: 2 – 3, rohy: 6 – 3, diváci: 70

Rozhodčí: Růžička – Dočekal,  F. Černý
Bílina: Pohl – Filo, Karel, Hasal, Mergl – Pavlíček, 
Augusta, Levý (74 Haspra), Egrt (57. Kořínek) – Milo, 
Magyár (54. Gutsch)

V pátek odpoledne 6. května se v našem nízkoprahovém centru ko-
nala nejen pěvecká soutěž „NC má talent“. V porotě zasedli tři pra-
covníci společnosti Člověk v tísni a jeden laický porotce z řad dětí 
- třináctiletý Honza. V roli moderátorů se poprvé představili dva tři-
náctiletí kluci z NC – Dušan a Pepa, kteří podpořili úsilí soutěžících 
a provedli nás odpolednem nabitým řadou pěveckých vystoupení 
a uměleckých zážitků.
Porota hodnotila výkony soutěžících spravedlivě, i když neměla jed-
noduchý výběr. Porota hodnotila vedle zpěvu také celkový umělecký 
dojem. Soutěžilo se ve zpěvu, recitaci a beatboxu. Většina dětí zpí-
vala. Zazněly české, slovenské i anglické písně. Největší oblibě se 
těšila skladba s názvem „Pojďme spolu ven, za ruku mě vem“, která 
zazněla v nejrůznějších a často i autorských provedeních. 
Publikum fandilo a povzbuzovalo soutěžící ze všech sil. Pořadí vý-
herců bylo následující: čtvrté místo – Lucka, třetí místo – Roman, 
druhé místo – Pája, první místo – Míša. Lucka a Románek zpívali, 
Románke dokonce s výbornou anglickou výslovností, Míša s Pájou 
dělali beatbox a vyluzovali přitom roztodivné zvuky. Na závěr do-
stalo ochraptělé publikum bonbon a pohled a soutěžící byli obda-
rování za svůj špičkový výkon malou pozorností. Důležitý je přece 
umělecký zážitek a radost, že jsem se nestyděl a ukázal, co umím! 
Všichni jsme se náramně bavili a prožili spolu krásné a zábavné 
odpoledne.
Příště vám naše redakce přinese zase další zajímavou reportáž. Mů-
žete se těšit! ☺ za redakci eNCÉ Helena Božková (H. B.)

Úprava textu: Lada Šůláková (L. Š.)
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Mistrovství evropy karate mládeže a veteránů
Karatisté shotokan karate-do Masopust přivezli 6 medailí!

jungenmeisterschaft Oldenburg 2011

Ve dnech 20. a 21. května 2011 se v Holandském městě Beek konalo 
mistrovství Evropy mládeže a veteránů karate JKA. V konkurenci 
téměř 550 závodníků z 16 zemí Evropy měla své početné zastoupení 
i Česká republika. Soutěže probíhaly dle věkových kategorií v tra-
dičních disciplínách kata (sestavy) a kumite (volný boj). Na sedmi 
tatami se utkaly chlapci a dívky od 9 do 18 let a veteráni na 40 let, 
a to jak v soutěží jednotlivců tak také v soutěži týmů. 

Naše malá výprava ve slože-
ní Vít Máliš ml., Jan Fizek, 
Martin Dunka, doprovod - Vít 
Máliš , Jana Ziegelheimová 
a rodiče vyrazila v sobotu ve 
3:00 ráno do Oldenburgu na 
dětský turnaj kendó. Pro děti 
to byla úplně první zkušenost 
na mezinárodním poli po cca 
2,5 letech cvičení kendó.

První dojmy po příjezdu: Tě-
locvična se třemi velkými ši-
aidžó, spousta dospělých ken-
distů s vysokými stupni, ještě 
více dětí a mládeže, kdy všichni 
různě opravují šinaje, obléka-
jí hakamy, bogu, rozcvičují se, 
prostě všeobecný mumraj byl 
v první chvíli ohromující. Po 
kontrole šinajů jsme si s dětmi 
krátce zacvičili, abychom se po 
dlouhé 6ti hodinové cestě pěkně 
rozhýbali a nabudili děti na nad-
cházející závody.
Mě si vyžádali organizátoři jako 
rozhodčího, tak se o děti po-
staral Vít Máliš po celou dobu 
závodů. 
Celkem bylo na turnaji přes 80 
účastníků ve čtyřech věkových 
kategoriích šiai (zápasy) 8-11 
let, 11-13 let, 14-15 a 16-17 let. 
Dále byla kategorie kihon (zá-
klady) 6-12 a 13-17 let.
Našim borcům je 8, respektive 
9 let, takže byli ve své kategorii 

jedni z nejmladších. V této ka-
tegorii bojovalo 20 dětí, z nichž 
15 byli malí Japonci žijící 
v Německu nebo Belgii. Klu-
ci nejdřív měli trochu obavy: 
“Jéé, s Japoncem, ty jsou hodně 
dobrý, s těmi asi prohrajeme“, 
ale my jsme je přesvědčili, že 
nemají co ztratit a porazit se 
dá každý a oni bojovali s maxi-
málním nasazením! Ze skupiny 
se dostali Martin Dunka i Vítek 
Máliš, Honzík Fizek přes veli-
kou snahu a vyrovnané zápasy 
nakonec podlehl v prodloužení 
v boji o postup. Martin porazil 
jednoho soupeře z Belgie 2:0, 
s druhým (Japonec) remizoval 

1:1 a v boji o postupové místo 
dostal ippon, takže postoupil 
jako druhý. Vítek porazil „ně-
meckého“ Japonce 2:0 a prohrál 
s Japonkou, postoupil tak také 
jako druhý ze skupiny do KO. 
V prvním kole KO narazil Vítek 
na pozdějšího vítěze, kterému 
po boji podlehl. Martin v prv-
ním kole porazil dalšího Japon-
ce, Yodu, tentokrát z Belgie. Ve 
čtvrtfinále pak narazil na Vítko-
va přemožitele a pozdějšího ví-
těze Japonce Imadu, se kterým 
svedl velmi pěkný, vyrovnaný 
zápas, kdy rozhodl jediný ippon 
na kote o Imadově vítězství.
Po skončení jejich kategorie 

jsme se dívali na starší děti, kde 
se úroveň k finálovým zápasům 
neustále zvyšovala. V přestáv-
kách bylo v místě zajištěné ob-
čerstvení v podobě obložených 
housek, buchet, koláčů, ovoce 
a pití.
Celkový můj dojem, jako jejich 
instruktora byl úžasný, napros-
to se vyrovnali svým soupeřům 
žádný podstatný rozdíl mezi 
jejich cvičením a ostatních dětí 
nebyl, jedině vítěz kategorie na 
první pohled výrazně převy-
šoval ostatní děti. Chodili za 
mnou pak moji známí z němec-
ké a belgické federace kendó 
a kluky moc chválili, nemohli 
uvěřit, že cvičí pouze 2,5 roku 
a bez vedení Japonce, převážně 
jen se mnou a s Vítem.
Kluci nabrali nové zkušenosti, 
vyzkoušeli si, že i Japonec se dá 
porazit a že oni musí dále pil-
ně cvičit, aby se jim i příští rok 
znovu dařilo.
Radost nám kluci udělali ve-
likou, myslím, že mluvím i za 
Víta a my doufáme, že příští rok 
se k nim připojí další nadějné 
děti z našeho oddílu, ještě jich 
tam několik máme, jen musíme 
přesvědčit je i rodiče, aby také 
někam s námi vyrazili. 
Veliký dík také patří rodičům, 
kteří s námi jeli a celou dobu 
nás statečně podporovali.

Součástí výpravy reprezentace 
České republiky bylo i 9 kara-
tistů oddílu Shotokan karate-do 
Masopust Bílina (SKM), jmeno-
vitě Daniel Plass, David Charvát, 
Filip Schäffer, Bedřich Skýva, 
Pavel Musil, Petr Mong, Anto-
nín Jenč, Daniela Zálešáková 
a Roman Masopust. V tvrdé kon-
kurenci zejména borců z Ruska 
a Běloruska se svěřenci trenéra 
Masopusta rozhodně neztratili. 
Zúročili výsledky dlouhodobé 

a náročné přípravy a nakonec 
kromě umístění v semifinálových 
a finálových skupinách získali 
také celkem 6 medailí. Největší-
ho úspěchu dosáhla Daniela Zá-
lešáková, která si přivezla tituly 
mistryně Evropy v týmové sou-
těži kata i kumite kategorie dívky 
10-11 let. Stříbrné medaile získali 
Antonín Jenč - kata tým, kumite 
tým, David Charvát – kata jednot-
livci, bronz získal Filip Schäfer 
– kata jednotlivci. Celkový zisk 

medailí pro Českou republiku byl 
pak 11 zlatých, 14 stříbrných a 8 
bronzových. Česká výprava byla 

tedy více než úspěšná, k čemuž 
nemalou měrou přispěli i karatisté 
SKM. Václav Hampejs

Úspěšná výprava SKM Bílina z hora z leva Musil, Schäfer, Skýva, 
Jenč, Mong, Masopust, zálešáková, dole z leva Plass, Charvát.




