Perokresba „Bílichovského zámku“

DĚTSKÝ DEN

V sobotu 1. června se od 14:00 hodin na hřišti
za obecním úřadem uskuteční oslava
Mezinárodního dne dětí. Návštěvníci se
mohou těšit na bohatý program, chybět nebude
malování na obličej, skákadlo a spousta her pro
děti. Občerstvení bude zajištěno.

VÝLET DO ZÁBAVNÍHO PARKU MIRAKULUM
Zábavně – naučný park Mirakulum se nachází v Milovicích u Nymburka. Jedná se o sedmihektarovou plochu plnou hřišť, naučných stezek, brouzdališť,
podzemních chodeb a spousty další zábavy pro děti všech kategorií. Právě do tohoto dětského ráje pořádá Obecní úřad Bílichov autobusový zájezd. Akce
se uskuteční jako doprovodný program k Mezinárodnímu dni dětí.
ODJEZD: Z Bílichova je naplánován odjezd ze dvou míst – 8:00 hodin z autobusové zastávky u bývalé hospody. Druhá možnost, kde nastoupit do
autobusu, je v 8:10 hodin na autobusové zastávce zastávce U Křížku.

PŘÍJEZD: Čas návratu je orientačně naplánován na 19.30 hodin.
CENA: Děti žijící v Bílichově mají do 15 let zájezd zdarma. Další zájemci zaplatí 130 korun. Děti se mohou zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.
PŘIHLÁŠKA: Zájemci se musí přihlásit nejpozději do středy 5. června. Možnosti přihlášky jsou dvě – v úředních hodinách na obecním úřadě, nebo
na telefonním čísle 725 935 178 (Klára Hofnerová). Zájezd je nutné zaplatit taktéž do středy 5. června.
Dominantou Mirakula je dřevěný hrad s kamennými hradbami, kde se mohou děti pohybovat v jednotlivých patrech, kam vystoupají buď po schodech,
nebo prolézačkami. Je v něm umístěný tobogán určený dětem od výšky 140 cm. Dobrodružství zažijí v podzemních chodbách kamenného hradu. Kdo
má rád zvířátka, může navštívit kontaktní zoo s mini oslíky, ovcemi a kozami. Součástí areálu je i lesní naučná stezka. Nejmenším návštěvníkům je
určená pestrobarevná Dětská vesnička v zemi prasátka Pigi. V horkých letních dnech osvěží atrakce v Oáze Vodní svět. V zábavně naučném Parku
Mirakulum samozřejmě nechybí toalety, stánky a venkovní posezení.

BÍLICHOVSKÁ NECKYÁDA
Velký Bílichovský rybník, také místními nazývaný jako První rybník se stane dějištěm druhé Bílichovské neckyády. Akce se uskuteční v sobotu 20.
července od 11:00 hodin. Dnem návštěvníky provede herec Vladimír KRYŠTOF Maliňák.
„Vyrobte si vlastní originální plavidlo, sestavte tým a přijďte se pobavit,“ zve na druhý ročník neckyády hlavní organizátor Jan Hofner. Porota bude
hodnotit nejen rychlost lodí, ale také jejich vzhled a originalitu. Organizační informace, potvrzení a pravidla závodu, budou všem přihlášeným poslány
včas na kontaktní mail.
PŘIHLÁŠKA: Informace obsahující jméno kapitána týmu, název plavidla a telefonní kontakt zasílejte na adresu neckyadabilichov@seznam.cz. Při
dalších otázkách mohou zájemci volat pořadatelům na telefonní čísla 605 416 437 nebo 739 709 972.
Kromě netradiční a zábavné podívané je připraven bohatý doprovodný program. Děti a dospělí se mohou zúčastnit her na vodní hladině. Od 13:00 hodin
zahraje country kapela Pohodáři.
Na místě bude také možnost ochutnávky oblíbených vín z nedalekého vinařství Slaný – Kvíc. Přímo na hrázi nebude chybět občerstvení a další stánkový
prodej.

PROVOZNÍ DOBA KONTEJNERU
Od 19. května je kontejner ve dvoře obecního úřadu otevřen každou neděli a nově také každou středu.

NEDĚLE OD 16:00 do 18:00 hodin
STŘEDA OD 11:00 do 13:00 hodin
BESEDA S MARKEM ŽĎÁNSKÝM
Vtipné, poučné a poutavé. Takové je vyprávění o zážitcích někdejšího ošetřovatele goril v pražské zoologické zahradě. Besedu s Markem
Žďánským, také přezdívaného Gorilí táta, plánujeme na září.

Ačkoliv Marek Žďánský už jako ošetřovatel goril nepracuje,
je stále často zván do novin či rádií na rozhovory. Jeden z
takových rozhovorů poskytl také portálu Xman.cz.
Jednou mě gorilák honil po výběhu, vzpomíná ošetřovatel
lidoopů
Prožil jste patnáct let s gorilami v zoo. Jak vás gorilí
rodina brala?
Nebyl jsem součástí skupiny, protože jsem to nikdy ani
nechtěl. Nebylo by to vůči zvířatům fér. Nechodil jsem k nim
do výběhu. Ze vztahů byl třeba zajímavý ten se samcem
Richardem, navzájem jsme se respektovali, ale jisté situace
byly často složité.
Můžete být konkrétnější?
Richard je hodně tvrdohlavý samec a platila na něho pouze voda. Když něco nechtěl, tak jste ho museli postříkat, teprve poté ustoupil. On si to ale
pamatoval. Třeba při jídle mě jednou chytl za ruku a přitáhl si mě. Kdyby chtěl, urve mi ji. Z jeho strany to bylo ale varování: tohle už nikdy nedělej.
Kdo měl poslední slovo? Vy, nebo Richard?
Musel jsem mít já. V zoo jsme dělali takové cvičení, které jsem odkoukal z jiné zahrady. Šlo v něm o dokázání vůdčího postavení. S Richardem jsme se
přetahovali lanem, aby se ukázalo, kdo je silnější. Fungovalo to tak, že on byl v expozici a já jsem za roh za mříže, kam on neviděl, přivázal provaz.
Hodil jsem mu druhý konec a začali jsme se přetahovat. Richard mi díky fintě samozřejmě nemohl stačit. V ten okamžik se mohl zbláznit, protože to
vypadalo, že jsem silnější. Následně provaz vzal a mrsknul ho po mně.
Jakou mají sílu?
Neskutečnou. Na starém pavilonu žil samec Asumbo, který vsedě prorazil jednou ranou tři osmimilimetrová skla nalepená na sobě. A to už se dá říct, že
to je neprůstřelné sklo.
Pamatujete si na nějakou situaci, kdy jste se v práci opravdu bál?
Právě když utekl Asumbo. Došlo ke zkratu a zvedly se proti mně mříže. Rychle jsem strčil kolegyni, která nebyla z té hrůzy schopná pohybu, do skříně,
aby ji Asumbo neviděl. Mě začal honit po pavilonu. Podařilo se mi dostat ven, ale jemu taky. Asumbo se šel podívat na svůj výběh zvenčí a potkal tam
pána s berlemi. Ty berle tam zůstaly, nemohoucí člověk začal chodit a utekl. Je to už hodně dávno, ale byl to jeden z nejhorších útěků v zoo, naštěstí s
dobrým koncem. Stalo se to ale ještě ve starém objektu, dneska už se to stát nemůže.

