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Diváci na dvou scénách viděli 
na dvě desítky různých kapel a to 
české i zahraniční. Českou scénu 
reprezentovaly např. kapely PLE-
XIS, TORTHARY, APPLE JUICE, 
S.P.S., STATUS PRAESENTS, 
CALATHEA, BEAUTIFUL CA-
FILLERY. Dále se představily re-
gionální kapely Pathetic Humans, 
Inborned Lycanthropy, Art Klini-
ka Moskva Orchestra, Anestesia, 
Do řady! a Grock. Malou scénu 
svými koncerty vyplnily kapely 
Action a NOT z Teplic a žatečtí 
Beautiful Caffi llery.

Velkým objevem celého festi-
valu byla holandská kapela KIL-
LERDOLL (NL), která pomalu 
proniká na českou scénu a násle-

duje tak slavnější obdobu Guano 
Apes. Jejich působivá frontmanka 
nenechala nikoho na pochybách 
o tom, že je příjemným překvape-
ním pro všechny přítomné. Mezi 
dalšími zahraničními kapelami, 
které se představily bílinskému pu-
bliku, byli WARBRINGER (USA), 
jejichž styl lze označit za klasický 
trash metal z let osmdesátých a de-
vadesátých, a to jak po stránce hu-
dební tak také po stránce vizuální. 
Jsou tak právem označováni za ná-
sledovníky trashmetalové legendy 
Slayer. Vystoupení amerického 
LORDA BISHOPA a amerických 
CRO-MAGS předjínalo blížící se 
vystoupení Sepultury.

Brazilská SEPULTURA, která 
patří ve světě ke špičce na metalové 
scéně, vystoupila krátce po dvaa-
dvacáté hodině a úvodní část kon-
certu byla věnována novému albu 
A-lex. Druhá část koncertu patřila 
starým a osvědčeným hitům z dob 
Maxe Cavalerry. Po půldruhé ho-
dině se Sepultura rozloučila s bí-
linským publikem skladbou Roots 
Bloody Roots. O co drsněji kapela 
působila na jevišti, o to vlídněji 
a příjemněji se s nimi jednalo v zá-
kulisí. V okolí Bíliny trávili svůj čas 
již od čtvrtečních večerních hodin 
a po koncertu ihned odjeli do Ně-
mecka, kde druhý den vystupovali 
na koncertu po boku další legendy 
Motorhead. 

Celou akci jsme připravovali té-
měř 9 měsíců společně s agenturou 
Mafo Music, Martin Fořt a Občan-
ským sdružením Bílina 2006. Vě-
řím, že jsme tak položili dobrý zá-
klad dalšímu hudebnímu festivalu 
v Čechách, o kterém se bude dlouho 
mluvit. Návštěvníci z celé repub-
liky budou mít možnost zjistit, že 

Bílina není jen industriální město, 
ale že jsou zde i krásná místa, jako 
je právě Kyselka a majestátný vrch 
Bořeň.

Chtěla bych poděkovat panu sta-
rostovi Josefu Horáčkovi a panu 
místostarostovi Romanu Šebkovi 
za obětavost, bez jejichž pomoci by 
se tato akce neuskutečnila, sponzo-
rům, mediálním partnerům a samo-
zřejmě také návštěvníkům z celé 
republiky, kteří na koncert přišli 
v početném množství, a to i přes to, 
že cena vstupenky dosahovala výše 
několika set korun. 

Závěrem bych chtěla zmínit, že 
díky tomu, že se Bílina objevila 
mezi pořadateli republikových fes-
tivalů se nám podařilo to, že kon-
cem léta zavítá do Letního amfi teát-
ru legendární kapela NAZARETH 
(Skotland - UK) a KEN HENSLEY 
(ex Uriah Heep- UK) a diváci tak 
zažijí další ze skvělých koncertů 
těchto rockových legend.

Inka Skopcová,
KC Kaskáda v Bílině

Poslední červnovou sobotu se lesoparkem Kyselka v Bílině rozlé-
hala po celý den muzika, kterou mají rádi všichni příznivci HC 
metalu, punku a trash metalu. To, že se jich v Letním amfi teátru 
sešlo téměř ke dvěma tisícům dokázalo, že tento druh muziky má 
u nás v severních čechách opravdu hodně příznivců. První ročník 
festivalu nazvaný BOŘEŇ MYSTERIA se rozezněl v pravé poledně 
a účinkující bavili přítomné téměř bez oddechu dvanáct hodin.
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Otázka, jestli se obyvatelé Bíliny dočkají, nebo nedočkají lávky přes 
frekventovanou hlavní silnici 1/13 a řeku Bílinu, zůstává stále otevře-
ná. Ani 25. 6. nevzešla z mimořádného jednání zastupitelstva konečná 
domluva mezi městem a fi rmou FRK, která stavbu provádí.

Smlouva byla postavena na celkové částce 20,4 milionů a lávka měla 
letos v březnu stát. Je červenec a občané Bíliny si o ní stále jen mohou 
nechat zdát. Kvůli navýšení fi nančních prostředků, které fi rma požaduje, 
je stavba i nadále pozastavena. pokračování na str. 3
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Policie: Právní úpravy a rady před dalekou cestou

Řidič nemá povinnost hlásit do-
pravní nehodu policii ČR, pokud
● zjevná škoda na některém ze zú-

častněných vozidel nebo přepravo-
vaných věcech nepřesahuje 100 000 
korun.
● nedošlo ke zranění nebo usmrce-

ní osoby
● nevznikla hmotná škoda na ji-

ném majetku další osoby (např. 
škoda na komunikaci, na budově, 
na dopravní značce)

Policii ČR je nutné volat, pokud
● není splněna některá z výše uve-

dených podmínek
● nemůže zabezpečit obnovení 

provozu na komunikaci
Zákon od ledna ukládá účastníkům 

dopravních nehod, ke kterým se po-
licie nevolá, povinnost sepsat spo-
lečný záznam o dopravní nehodě. 
Pokud některý z účastníků odmítne 
poskytnout součinnost při sepsání 
záznamu o nehodě, je nutné zavolat 
policii. Odepřením sepsat záznam 
o nehodě se druhý účastník dopravní 
nehody dopouští přestupku.

Protože se blíží dovolené, čas vý-
letů a dlouhých cest do zahraničí 
policisté doporučují pro bezpečnou 
jízdu
● řádně zkontrolovat technický 

stav vozidla
● nezapomenout potřebné dokla-

dy - mimo běžných dokladů jako je 
řidičský průkaz, technický průkaz 

a zelená karta mezinárodního pojiš-
tění potřebujete také
● souhlas majitele o zapůjčení vo-

zu, kde jsou uvedena nezbytná osob-
ní data majitele, automobilu a sa-
mozřejmě i řidiče. Pro členy rodiny 
stačí podpis majitele vozu. Vhodné 

je i telefonní číslo, na kterém mohou 
orgány zahraniční policie kontak-
tovat majitele. Nejde jen o kontakt 
v případě pochybností o totožnosti 
vozu ale i v případě vážné dopravní 
nehody nebo krádeže vozu.

Ludmila Světláková

Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptala se Pavlína Nevrlá, fotografovala Jana Karlová

Třídíte odpad?

Jaroslava KUCHAŘOVÁ,
Měrunice
Odpad třídím. Zvlášť dávám jak 
PET-lahve, tak i papír a sklo. Dělám 
to hlavně kvůli životnímu prostředí.

Eva VRABCOVÁ,
Bílina
Netřídím odpad, nemáme totiž po-
pelnice. Máme je dost daleko. To je 
vlastně ten hlavní důvod. Už jsme 
starší, takže daleko nemůžeme cho-
dit. Ale kdybychom kontejnery měli 
blíž, asi bychom třídili.

Jan MYSLÍK,
Bílina
Já odpad netřídím. Kontejnery mám 
sice u baráku, ale přijde mi to zby-
tečný. Nevěřím tomu, že se roztřídě-
ný odpad dál využívá, spíš se znovu 
smíchá. 

Marie STOČKOVÁ,
Bílina
Odpad třídím. Přijde mi to pro-
spěšné pro životní prostředí. Teď 
nám před domem přibyl i kontejner 
na BIO odpad, tak se učíme třídit 
i ten.

Dopravní policie v letošním roce neporovnává nehodovost s ro-
kem minulým. Důvodem je právní úprava, kdy došlo ke změně 
povinnosti hlásit dopravní nehodu. Ještě v roce 2000 byl limit pro 
oznamovací povinnost stanoven na pouhých 1 000 korun, od led-
na 2009 činí rovných 100 000 korun. 

 Požár v panelovém domě
Hlídka Mp Bílina přijala oznáme-

ní, že v jednom z panelových domů 
na sídlišti PP1 v Bílině je cítit nějaký 
zápach, patrně snad kouř. Strážníci 
se ihned po obdržení této informace 
dostavili na místo, kde zjistili jedno 
vozidlo hasičů a policie. Radiostani-
cí pak na místo přivolali posily MP 
Bílina a v součinnosti s hasiči a po-
licisty prováděli evakuaci obyvatel 
domu, ze kterého se valil hustý dým. 
Strážníci byli připraveni střežit dům 
po dobu, než se jeho obyvatelé budou 

moci vrátit do svých bytů. To však 
nebylo nakonec potřeba, protože po-
žár byl několika jednotkami hasičů 
zlikvidován a ještě před půlnocí se 
obyvatelé mohli do domu vrátit. 

Psovodi navštívili mateřinku
Psovodi Městské policie Bílina 

předvedli předškolákům v MŠ Čap-
kova několik ukázek z výcviku slu-
žebních psů. Strážníci nejprve dětem 
představili tři služební psy které při-
vezli s sebou a poté již na řadu při-
šly samotné ukázky výcviku. Kromě 

ukázek zadržení pachatele nejrůzněj-
šími způsoby se dětem nejvíce líbilo 
stažení prchajícího „zloděje“ z plotu. 
Psovodi také dětem předvedli, že slu-
žební pes se nesmí bát ani případné 
střelby, což demonstrovali při ukázce 
zadržení pachatele, který proti psovi 
použil střelnou zbraň.

Je samozřejmé, že se jednalo 
o ukázky se „slepými“ náboji. V zá-
jmu maximálního zajištění bez-
pečnosti strážníci MP Bílina nikdy 
nepoužívají „ostrou“ zbraň, nýbrž 
takzvaný „startovací“ revolver. Přes-

tože se jednalo 
o cvičné náboje, 
pro děti se použité 
pláště staly atraktivním 
suvenýrem ze zajímavě proži-
tého dopoledne.

Z deníku Městské policie Bílina
o 

žité 
ivním 
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Dostavba lávky je stále nevyřešena
Na vině jsou tekuté písky, které 

při geologickém průzkumu neby-
ly zjištěny, ale později se ukázalo, 
že stavbu komplikují. Bylo nut-
né změnit projekt, použít silnější 
a pevnější materiály a také vytvořit 
provizorní nosnou konstrukci, tzv. 
mostovku.

Na čtvrteční jednání byl pozván 
majitel fi rmy pan Raad, projektant 
pan Kovařík, stavební dozor pan 
Košťál a technický dozor pan Elis. 
Všichni čelili široké škále otázek 
zastupitelů. Od podstaty, jak vůbec 
došlo k navýšení, přes způsob sta-
novení původní ceny dodavatelem 
stavby až po ryze odborné a tech-

nické podrobnosti. Zastupitelé vy-
jadřovali jak názory pro dostavbu 
lávky, tak argumenty proti. Ani 
po třech hodinách však nepřišlo 
rozuzlení.

Zastupitelé vyžadovali po spo-
lečnosti FRK stanovení konečné 
ceny, za kterou je schopna lávku 
dostavět: „Potřebujeme defi nitiv-
ní číslo bez nároku na jakékoliv 
pozdější změny. To pak zastupitelé 
mohou posoudit a můžeme hlaso-
vat o schválení navýšení. Věřím, 
že se nám nakonec podaří peníze 
sehnat. Ale dokud nám od fi rmy 
schází pevná cena, nelze o tom dále 
jednat. Těžko se hlasuje o tom, že 
někam dáme peníze, když za nějaký 

čas ty peníze opět mohou narůst,“ 
vyvodil závěr starosta Bíliny Josef 
Horáček.

Majitel fi rmy cenu nadhodil, ne-
prohlásil ji však za pevně danou: 
„Naše fi rma má teď podklady, 
na jejichž základě se dopracovala 
na 28 – 29 milionů. To je můj od-
had podle současného stavu. Mys-
lím, že za tuto částku bychom měli 
být schopni lávku dostavit.“

Pavel Košťál na něj navazuje: 
„V tuhle chvíli opravdu nedokáže-
me říct pevnou částku navýšení. Ale 
číslo, které říká pan Raad, je spíš 
vyšší a dá se říci, že to bude stát 
méně. Ale defi nitivně cenu říct mo-
mentálně nemůžeme.“

K tomuto přibližnému odhadu je 
však třeba připočíst ještě šest mili-
onů za stavbu provizorní mostovky, 
kterou s největší pravděpodobností 
provede jiná fi rma. Proto s ní pan 
Raad ani pan Košťál ve svých vý-
počtech nepočítají.

Pro zastupitele byly tyto odhady 
přílíš vágní a nedostačující. Firma 
FRK obdržela nové výměry, podle 
kterých snad bude schopná koneč-
nou cenu propočítat. Proto dojde 
k dalšímu jednání zastupitelstva, 
kde bude společností pana Raa-
da připraven zpřesněný rozpočet 
a město se snad již dočká hlasování 
i výsledku, jestli se bude, či nebude 
moci lávkou pyšnit.

Já jsem celou dobu proti stav-
bě této lávky, která je součástí 
prvků meziměstské dopravy jako 
je pilotový průsmyk na Praž-
skou ulici, podchod na Kyselku 
a pomalu připravující se další 
lávky a akustické stěny okolo 
stávající silnice, která se upraví 
s kruhovými objezdy. Pro mne je 
řešením dlouhý tunel pod Bořní 
až na odbočku ke Kučlínu a dále 
v místech bývalé pasovky zpět 
na silnici I/13, protože pokud se 
tento obchvat povede, budou zde 
tyto výše uvedené stavby spolu 
s „lávkou“ působit komicky. Já 
jsem už lávek viděl poměrně 
hodně, ale nikdy jsem nezazna-
menal nějaký velký pohyb při 
zdlouhavé cestě po nich, když 
byla možnost někde rychle tuto 
silnici přeběhnout, zvláště když 
pospícháte na vlak či autobus.

Zde mi jako politikovi 
z opačným názorem na tuto láv-
ku přímo nahrává plno problé-
mů s průběhem akce spojených. 
Celkové náklady spolu s pro-
jektem se již téměř dotýkají 
30 000 000,-Kč, což jak známe 
podobné akce ze státních nebo 
městských peněz nejde ještě 
o konečné číslo! pozn.: (radni-
ce v Proboštově stála 20 mil.
Kč). Zprvu bylo zastupitelstvo 
přesvědčováno, že lávka bude 
stát cca 20,5 mil.Kč (projekt 
cca ke 2 mil. z rozpočtu měs-
ta), kde peníze na stavbu budou 
z rozpočtu kraje. Jenže přípra-
va slavného výběrového řízení 
se obešla bez jakýchkoliv otá-
zek k projektu a další realizace 
k tak složité točité konstrukci. 
Je faktem, že vítězná firma Frk 
s.r.o. prostě tuto soutěž vyhrá-

Náměty, připomínky, k zamyšlení...

pokračování ze str. 1

Z cizího krev neteče

VŽDY MŮŽE BÝT HŮŘ

Zároveň jsem však upozorňo-
val, že tato činnost v některých 
případech přináší i některá nega-
tiva. Uvedl jsem i jeden z příkla-
dů, snížený počet parkovacích 
míst v sídlišti PPI, před panelo-
vým domem v Alšově ulici 222, 
223, 224 a 225. 

Domníval jsem se, že dojde 
alespoň k nějaké písemné re-
akci odpovědných pracovníků. 
Nestalo se tak. Co však nastalo, 
bylo pro mě přímo šokem. Místo 

toho, aby se někdo pokusil stá-
vající situaci řešit ke spokoje-
nosti obyvatelstva, po několika 
dnech po otisknutí mého článku, 
byl počet pěti nádob na sběr kla-
sického komunálního a tříděné-
ho odpadu doplněn, sice menší, 
ale nádobou na bio odpad! Zřej-
mě se odpovědní řídí heslem: 
„Vše pro občana.“ resp. „Nikdy 
není tak, aby nemohlo být ještě 
hůře.“

Ing. Jan Záhoř

la a zavázala se, že tuto lávku 
za cca 20,5 mil.Kč prostě po-
staví. Dokážu pochopit, že se 
cena navýší, protože v podloží 
jsou tekuté písky a je větší spo-
třeba betonu při jejich výrobě, 
ale to že realizační a projekční 
firma zjistí v průběhu realizace, 
že pod lávkou teče řeka a vede 
silnice, kde asi těžko postaví 
les stojek lešení, to mě dostalo! 
A právě způsob založení lešení 
podpůrné konstrukce bednění 
je nejdražší položkou cenového 
navýšení. Zde je jasné, že ten-
to problém měl být vyřešen již 
při výběrovém řízení. Kde dob-
rý rozpočtář a pokud zde byly 
ve výběrovém řízení 4 firmy 
z oboru, by se alespoň v jed-
né z nich měl objevit. Potom 
by dal problém k diskusi a na-
vrhlo by se řešení(třeba i že se 
lávka nebude stavět), ještě před 
započetím akce. Pokud se tedy 

nenašel, vyvstává otázka zdali 
toto výběrové řízení nebylo ná-
hodou děláno, jako v minulých 
volebních obdobích, kde bylo 
skoro každé napadáno, že si fir-
my dělaly jen křoví. Potom je 
tedy nasnadě otázka, zdali by se 
tato lávka nedala postavit spíše 
levněji. To je ovšem problém 
členů vládnoucí koalice, kte-
ří podpořili způsob kterým se 
tyto výběrová řízení řeší a stav-
bu lávky podpořili. Na začátku 
jsem uvedl, že mi tyto problé-
my nahrávají k mému názoru 
ohledně dopravy, ale radost 
z nich nemám, protože část do-
tace a nedoplatky zatím ve výši 
cca 7mil Kč a projekt ve výši 
cca 2mil. město zřejmě zaplatí, 
jinak i ušlé zisky firmě bude asi 
muset také zaplatit po dalších 
možných soudech. Prostě z ci-
zího krev neteče!

Ing. František Poživil

V letošním čísle deset Bílinského zpravodaje jsem chválil odpo-
vědné pracovníky za velice kladný přístup ke třídění odpadů, kte-
rým bylo rozmístění dalších nádob na jeho shromažďování.
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Ohlédnutí za akademií žáků ZŠ Lidická
Závěr školního roku byl na ZŠ Lidická ve znamení školní akade-
mie. Ta letos probíhala netradičně ve dvou dnech. Úterý 23. 6. pro-
běhlo přípravné představení v tělocvičně, kam kromě vystupujících 
žáků zavítali i mnozí rodiče dětí z 1. stupně. 
Vzhledem k malé kapacitě tělo-

cvičny se program rozdělil na část 
pro 1. stupeň a 2. stupeň. Původ-
ně bylo cílem vybrat nejlepší vy-
stoupení pro slavností akademii 
v divadle, ale už od začátku bylo 
jasné, že je to nemožné, protože 
všechny třídy si připravily krás-
ná vystoupení. Nakonec se pro-
gram pro divadlo ustálil na 2.5 
hodinách a to jen díky tomu, že 
nejmenší děti z přípravných roč-
níků a žáci 5.B a šestých ročníků 
kvůli chybějícím spolužákům ne-
mohli vystoupit.

O velké oblibě našich akademii 
svědčí naprosto zaplněné divadlo 
a spousta lidí, která beznadějně 
čekala, až se v průběhu krátké pě-
timinutové přestávky mezi 1. a 2. 
stupněm divadlo částečně uvolní. 
Vyučující u vchodových dveří se 
letos setkali i s pokusy zfalšovat 
vstupenky, využít odstřižků, a tak se 
dostat dovnitř. Bohužel vstupenky 
jsou limitované počtem míst v di-
vadle a to jsme neměli letos místa 
ani pro vystupující žáky. Proto se 
všem, kteří se již nedostali dovnitř, 
omlouváme, ale letos vstupenky 
dostali jen nejbližší vystupujících 
žáků. Těch bylo zhruba 170.

Město Bílina

ZÁJEZDY 
2009

 

 TERMÍN CÍL ZÁJEZDU  

  27. 06. Turnov
  - zámek Sychrov 

  11. 07. Příbram
  – zámek Hořovice 

  25. 07. Drážďany   
 22. 08. Dvůr Králové
  – ZOO safari    

 29. 08. Jičín – hrad Kost 
  05. 09. Frýdlant – zámek,  
  rozhledna   
 Září - říjen Kralovice
  – houby
  (dle zájmu)
 19. 09. Litoměřice
  – zahrada Čech   

 07. 11. Praha - Dejvice   
 28. 11. Drážďany   
 12. 12. Praha – Dejvice
 19. 12.  Praha – Dejvice

A co se letos nejvíce líbilo? 
Z mého pohledu i z ohlasů lidí na-
prosto všechno a zcela oprávněně. 
Děti z 1.stupně měly připravené 
více či méně známé pohádky, ta-
neční a pěvecká vystoupení a do-
konce i pohádku v angličtině. Žáci 
nejen perfektně zvládli své role, 
ale měli připravené i kostýmy 
a kulisy, které podtrhávaly jejich 
vystoupení. Na to, že neměli žád-
nou přípravu na jevišti (míněno 
nástupy a odchody), vše zvládli 
bravurně a s jistotou.

Můj obdiv zaslouží i žáci 2. 
stupně, zejména pěvecké vystou-
pení skupiny žáků 7.A, kteří se sa-
mi hudebně doprovázeli a zpívali. 
Není jednoduché před naplněným 
hledištěm vystoupit a zvládli to 
velmi dobře. Své taneční a he-
recké vlohy předvedla třída 8.B, 
která představila své pojetí ABBA 
Revival a velké pobavení obstara-
li žáci 8.A a jejich „Popelka tro-
chu jinak“. 

Závěr akademie jako každoročně 
byl ve znamení loučení s devátou 

třídou. Letošní 9.A si připravila 
muzikálové představení Drákula. 
Vzhledem k osobní zaujatosti se 
mi těžce k jejich vystoupení vy-
jadřuje. Slzy v očích rodičů i dal-
ších přítomných svědčí o tom, že 
se představení povedlo a líbilo. 
Za sebe musím říci, že byli zatím 
jedinou třídou, kde se na prknech 
jeviště jako herci objevili všichni 
(27 rolí). 

V závěru bych chtěla moc po-
děkovat všem svým kolegyním 
a kolegům za jejich nápady a pří-

pravu vystoupení, Elišce Šperko-
vé a Nikole Surovkové (z 5.A) 
za moderování akademie, všem 
žákům za skvělé výkony, které 
přinesly nezapomenutelné zá-
žitky, rodičům, představitelům 
města a dalším našim příznivcům 
za pozornost a podporu.

Žákům 9.A přeji mnoho úspě-
chů na středních školách a samo-
zřejmě všem krásné odpočinkové 
léto.

Marie Sechovcová
ZŠ Lidická

Jedná se konkrétně o tyto ob-
jekty: klouzačka, houpačka, tram-
polína a luna 360°. K tomu jsme 
ještě nakoupili 6 nafukovacích 
bójí a 4 kotvy. Pro atrakce jsme 
vyhradili prostor v rohu vodní 

plochy, v prostoru pro neplavce 
a nedaleko od stanoviště plavčíků. 
Bezpečnost dětí je pro nás priorit-
ní a to bude klást vyšší nároky jak 
na dozor náš, tak i rodičů. Za tím-
to účelem jsme také přeložili po-

kyny pro návštěvníky z němčiny 
a vyrobíme tabulky, podle nichž 
by se měli zákazníci chovat.

Toto obohacení koupaliště už 
nám vyzkoušely děti ubytované 
v autokempu účastnící se „Her 
bez hranic“. Nutno dodat, že těm-
to zahraničním návštěvníkům při 
jejich zábavě vůbec nevadila ne-
přízeň počasí ani studená voda. 
Z jejich reakcí už jsme poznali, že 
nejoblíbenějším objektem zřejmě 
bude luna 360°, ze kterého prak-
ticky neslezli.

Jak z názvu článku vyplývá, 
my jsme připraveni. Koupaliště 
je v provozu od 1. června a jeho 
údržba a chemická úprava vo-
dy nás stojí nemalé prostředky. 
Zatím máme spíše v permanenci 
plaveckou halu, kterou jsme kvůli 
nepřízni počasí ještě nezavřeli ani 
na jeden den. Věřme, že bude líp, 
a že i děti z Bíliny „prubnou“ naše 
atrakce. Více informací na: www.
sportbilina.cz.

Mgr. Jan Davignon,
jednatel RSZ Bílina s.r.o.

Dnes chceme občany seznámit s novými nafukovacími atrakcemi fi rmy Aviva, které mají dětem zpes-
třit pobyt na koupališti na Kyselce. Tento produkt jsme zakoupili z vlastních prostředků a věříme, že 
nám je pokryje částka, kterou jsme ušetřili našimi provozními a organizačními změnami.

MY JSME PŘIPRAVENI!
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Hlavní postavou byla Balynka, 
štěňátko zatoulané do kouzelné, 
leč neuklizené zahrady. V zahradě 
Balynka potkala kocoura, který 
uměl kouzlit, ovšem jen v čistém 
prostředí. A protože jsou štěňát-
ka zvědavá a Balynka moc chtě-
la kouzlo vidět, roztřídila odpad 
a vhodila ho do kontejnerů podle 
barev. Tak se děti dozvěděly, že 
sklo patří do zeleného kontejneru, 
plast přijme žlutý, modrý má nej-
raději papír, šedooranžový uvítá 
tetrapaky a červený je třeba plnit 
pouze elektrospotřebiči.

Pohádka byla zpestřena i rysem 
detektivním, protože v noci kdo-
si vždy znova zahradu zaneřádil. 
Balynka na něj v noci počíhala 
a zjistila, že nepořádek dělá vítr. 
Větru to bylo líto, ale pravil, že 
když odpad není roztříděný v kon-
tejnerech, roznese ho. A protože 
ve chvíli, kdy byl chycen, zahrada 
již byla opět pokrytá odpadky, by-
lo třeba je znova uklidit.

Ale to již zvládly děti z hlediště 
a ukázaly, co si z pohádky zapa-
matovaly. Čtyři vybrané vyběhly 
na pódium a za písničky o barvách 
kontejnerů a jejich správném ob-
sahu všechno hravě uklidily.

Kulisy byly měněny „za po-
chodu“, takže děti neměly čas se 
ani minutu nudit. Děj je uchvátil 
a po svém jeho průběh komento-
valy.

Proč Divadlo dětí, odnož Kar-
lovarského hudebního divadla, 
předvedlo pohádku, která v sobě 
měla zakomponovanou právě tu-
to tematiku, objasňuje vedoucí 
souboru Libor Balák: „K tomu 
nás přivedla přirozená potřeba. 
Divadlo má být aktuální, mělo by 
se zabývat současnými problémy 
a třídění odpadu je zásadní pro-
blém.“ Podle jeho slov je třeba 
k tomu vést už ty nejmenší, aby 
to v pozdější době vnímali jako 
samozřejmost.

Pohádka o Balynce má letos 120 

repríz, které viděly a uvidí malé 
děti od Aše až po Ostravu. Po se-
verních Čechách, kde štěňátko Ba-
lynku mohly vidět děti ještě napří-
klad v Duchcově nebo Mimoni, si 
to soubor namířil na jih republiky.

Karlovarské Divadlo dětí chystá 
na rok 2011 další velký projekt, 
který bude mít možnost Bílina 
také poznat: „S novým projektem 
máme v plánu zavítat také do Bíli-

ny. Zatím si ale necháme pro sebe, 
o co půjde. Bude se to týkat něče-
ho, co v té době z našeho hlediska 
bude potřeba změnit,“ prozradil 
jen velmi neurčitě pan Balák.

Pohádka O Balynce skončila 
především rozzářenýma dětský-
ma očima. Pokud se stejně vyvede 
i příští představení, mají se bílin-
ské děti na co těšit.

Jana Karlová

Vystoupení trvající 35 minut 
mělo rozmanitou náplň a každý 
si přišel na své. Návštěvníci sly-
šeli skladby klasicistního Mo-
zarta, barokního Bacha, roman-
tického Smetany či Bartholdy-

ho, seznámit se mohli také s tzv. 
balety, což byly hravé aktuální 
skladby pocházející z Anglie. 
Fanoušci Voskovce a Wericha 
zas jistě měli radost z písně Klo-
bouk ve křoví.

Den koncertu nebyl vybrán 
náhodně, jak vysvětlil sbor-
mistr Jan Maryško: „Program 
koncertu je mezinárodní a dnes 
končí naše předsednictví. Tím 
se symbolicky loučíme s naším 
příspěvkem do Evropy. Místo 
koncertu se zase vztahuje k vče-
rejšímu svátku Petra a Pavla, 
jimž je tento kostel zasvěcen.“

Výtěžek dobrovolného vstup-
ného byl věnován Fondu ohro-
žených dětí: „Fond ohrožených 
dětí nám posílá asi od roku 
2001 zpravodaj a s ním i žádost 
o malý příspěvek. Takže jeden 

koncert v roce jim vždy takto 
věnujeme,“ objasňuje svou spo-
lupráci s Fondem pan Maryško 
a dále pokračuje: „Fondu takhle 
přispíváme už osmým rokem, te-
dy od roku 2001 se snažíme být 
pravidelnými přispěvateli.“

Přes prázdniny hlasy souboru 
kantorů neuslyšíme. K hudbě 
se vrátí opět 25. srpna a na je-
jich první vystoupení v novém 
školním roce se můžeme těšit 
3. 10. v Městském divadle, kde 
vystoupí společně se ZUŠ, která 
letos slaví 80. výročí.

Jana Karlová

Děti se bavily u ekologické pohádky

Schola Viva Bilinensis pořádala benefiční koncert

Základní škola praktická a pět mateřských škol přivedlo své děti 
do Městského divadla na pohádku nazvanou O Balynce. Předsta-
vení plné písniček děti bavilo a zároveň poučovalo v pondělí 22. 
6. od 9 hodin.

Kostel svatého Petra a Pavla v Bílině ožil zpěvem městského pě-
veckého souboru Schola Viva Bilinensis. Tóny písní mohli poslu-
chači slyšet 30. 6. od 18:30 hod.

Školní rok již skončil
a všechny zájmové kroužky 

v DDM ukončily svou činnost.
Opět budou otevřeny od září.

Přihlášky si můžete vyzvednout již od 24. 8.
od 14 – 18 hod., což je novinka nového školního roku.

Přihlásit své dítě můžete od tohoto termínu
a doufáme, že tímto předejdeme zbytečným frontám 

na recepci DDM.
Věra Ryjáčková

DOMEČEK VÁM 
OZNAMUJE

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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Děti dvou ZŠ se mohou těšit na opravenou školu
Pro příští školní rok se pro děti ze ZŠ Za Chlumem a Aléská chystá 
významná renovace školních budov. Od prosince probíhá v těchto 
školách výměna oken a zateplení spolu s úpravami fasády.

Děti dvou ZŠ se mohou těšit na opravenou školu
6 9. července 2009

Ředitelky obou škol se shodují, 
že výměna je již potřebná: „Ok-
na již byla velmi stará a často se 
nedala otevírat. Docházelo k vel-
kým ztrátám tepla, proto město 
zažádalo o dotaci z fondů ESF 

na zateplení budov,“ popsala si-
tuaci ředitelka ZŠ Aléská Božena 
Holková.

Opravy jsou fi nancovány z vel-
ké části z dotací, menší část hra-
dí město. Záměr zastavit stárnutí 
obou budov se objevil již v roce 
2007, kdy město zahájilo příprav-
né práce na zpracování žádostí 
o dotaci na zateplení a výměnu 
oken do Operačního programu 
životního prostředí (OPŽP). Obě 
žádosti byly přijaty a město obdr-
želo rozhodnutí o přidělení dota-
ce. V prosinci téhož roku začala 
pak fi rma HAVI s. r. o., která 
zvítězila ve výběrovém řízení, 
ve školách s prací.

Obě školy budou po dokončení 
zářit barvami. ZŠ Za Chlumem se 
nám představí v červené, modré, 
zelené a žluté, ZŠ Aléská se ob-
lékne do žluté, cihlově červené, 

světle červené a světle béžové.
Celkové náklady činí u ZŠ 

Za Chlumem 15 380 644 Kč 
a u ZŠ Aléská 19 406 456 Kč. Jak 
budou náklady rozděleny, uvedl 
Karel Müller z oddělení rozvoje 
města: „Po dokončení akcí obdr-
ží město z OPŽP 90 % celkových 
uznatelných nákladů, a to 85 % 

z Evropského fondu regionálního 
rozvoje a 5 % ze Státního fondu 
životního prostředí. Podíl města 
na akci je 10 %.“

Dokončení veškerých prací je 
naplánováno na letošní 30. září 
a slibuje podstatné zlepšení pod-
mínek jak pro děti, tak pro peda-
gogy. Jana Karlová

Slavnosti začnou 
divadlem a skončí 

ohňostrojem
Město Osek pořádá 15. až 16. 

srpna Osecké slavnosti. Na ná-
dvoří cisterciáckého kláštera 
v sobotu od 10 do 18 hodin 
a v neděli od 9 do 17 hodin uvi-
dí diváci loutkové představení 
Divadla rozmanitostí z Mostu 
a Docela velkého divadla z Lit-
vínova, kulturní vystoupení 
divadelní společnosti Panopti-
kum Maxe Fische, dále kejklíř-
ské vystoupení Vojtěcha Vrtka. 
Moderování a celodenní anima-
ci bude zajišťovat Petr Stolař. 
Program zpestří ukázka histo-
rické hasičské techniky hasičů 
z Vrčeně.

Dále se budou konat ukázky 
tradičních řemesel, možnost bu-
de i koupit si košíkářské zboží, 
keramiku, šperky z přírodních 
broušených kamenů, oblíbený 
turecký med a medovinu, rov-
něž burčák, kožešiny, historické 
sklo a další výrobky dle vašeho 
výběru. V prostorách Informač-
ního turistického centra Osek 
v sobotu i v neděli výstava Ba-
biččiných kočárků.

Po oba dny budou návštěvníky 
bavit varietní umělci a hudební 
kapela Regius Band Jitky Do-
lejšové. V sobotu v 19.00 hodin 
vystoupí Elvis Presley revival 
band a od 21.00 se koná pouťo-
vá zábava v DK Stropník, k tan-
ci hraje ALIANCE ROCK.

V ulici Dolnodrážní a Obrán-
ců míru je zajištěn stánkový 
prodej, na puťové ploše děti 
jistě přivítají houpačky, kolo-
toče a další atrakce lunaparku. 
V sobotu ve 22 hodin bude oh-
ňostroj.

Vlak tažený historickou parní 
lokomotivou bude zajišťovat 
přepravu na Osecké slavnosti 
mezi městy Most, Osek a Hrob.

J. Suchopárová

Dne 23. 6. 2009 přivítal v obřadní síni pan 
starosta Josef Horáček 8 občánků našeho měs-
ta. Tentokráte nám vystoupily děti z mateřské 
školy Čapkova, pracoviště Chlum B, které 
nám předvedly, co si pro tuto slavnostní akci 
připravily. U podpisů do naší pamětní kroniky 
asistovala budoucí zdravotní sestřička ze Zdra-
votnické školy Teplice. Rodičům našich občán-
ků byly předány drobné dárky, pamětní listina 
a kytička. 

  
Do života byly přivítány tyto děti
Wankovský Dominik, Dušek Petr, Bittnerová 

Natálie, Kadeřábková Kateřina, Balážová Adé-

la, Slezáková Sára, Slezák Daniel a Burešová 
Marie. 

  
Milé maminky a tatínkové
Příští vítání nově narozených občánků se bude 

konat dne 22. 9. 2009 od 14.30 h v obřadní síni 
Městského úřadu v Bílině. Rodiče, kteří budou 
mít zájem, mohou přijít na matriku č. dveří 212, 
I. poschodí, kde předloží rodný list dítěte a svůj 
občanský průkaz nejpozději týden před konáním 
slavnostní akce. 

Přeji vám všem hodně sluníčka a pohody. 

Těší se na vás matrikářka Miloslava Uhrová 

Vítání občánků 

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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Červen je mezi myslivci považován za měsíc myslivosti. V tomto měsí-
ci pořádá Myslivecké sdružení Bořeň-Bílina oslavu, která bývá spojena 
s dětskou akcí. Letos se konala v sobotu 20. 6. a myslivci se dětem věnova-
li od 13 hodin. Hlavním organizátorem byli pan Hrádek a pan Přibyl.

INZERCE 065/BZ

SPRÁVA, PRODEJ, PRONÁJEM BYTŮ
JIŽ 10 LET JSME TU PRO VÁS 

POZOR NOVĚ ROZŠIŘUJEME SLUŽBY!
� vypracování kupní, předkupní, darovací, nájemní smlouvy
� prodej, výkup, zprostředkování, znalecké posudky, daňová přiznání
� přepisy smluv o dodávkách elektřiny a plynu atd.
� geometrické plány (rozdělení pozemků, vytyčení hranic atd.) 
� vyřízení úvěru pro fi nancování nákupu nemovitosti
� prodej nemovitosti zatížené exekucí
� rychlý výkup – peníze za vaši nemovitost do 24 hodin !

V případě zprostředkování prodeje vaší nemovitosti nabízíme
kompletní servis včetně znaleckého posudku, přepisu smluv o dodáv-
ce elektřiny, plynu a vypracování daňového přiznání k dani z nemovi-
tosti atd. Rozsah služeb přizpůsobíme přesně vašim požadavkům.

V rámci kompletního servisu znalecký posudek zdarma !

Stavíte ? Zbavíme vás únavného a komplikovaného běhání po úřadech
  a vyřídíme za vás veškeré podklady pro stavební úřad.

BÍLINA, Zámecká 32/2 - budova pošty 
LITVÍNOV, Alešova 947 - budova tepláren

DUCHCOV, Družby 1471 - budova domova důchodců

tel. 417 822 100, 777 783 744, 777 279 799
e-mail: prochazkova@severplus.cz, sobotkova@severplus.cz

REALITNÍ 
KANCELÁŘ 

Se sídlem v Bílině

ELEKTRO Jaroslav Karásek
prodejna Želivského 65, Bílina

Vás zve na předváděcí akci fi rmy CATLER,
která se uskuteční dne 22. 7. 2009 po celý den.

AKCE SE SPECIALIZUJE
NA MALÉ KUCHYŇSKÉ DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE.

Program:  seznámení výrobků značky Catler
  ochutnávka z grilování, kávy, pečení,   
  odšťavňování a další

INZERCE 1409/BZ

Myslivci oslavili s dětmi měsíc myslivosti

Děti si mohly vyzkoušet myslivec-
ké umění na několika atrakcích. Stří-
lely ze vzduchovky, z luku a z kuše. 
Na jednom ze stanovišť probíhala 

také vědomostní soutěž. V čem spo-
čívala, vysvětluje předseda sdružení 
Bořivoj Kučera: „Děti poznávaly 
naši běžnou zvěř podle různých po-

můcek, např. podle obrázků či hlavy 
s parožím.“ A šlo jim to velmi dobře: 
„Děti byly nadmíru šikovné, hodně 
toho věděly. Přišly převážně děti mys-
livců, tak to znaly,“ zapojil se do roz-
hovoru Jan Čechura, který měl tuto 
soutěž na starosti. Pan Kučera ho do-
plňuje: „Byla tady jedna taková malá 
holčička, která byla v tom poznávání 
úplně suverénní. Táta myslivec měl 
určitě radost.“

Takovou zábavnou formou vědo-
mostního soutěžení se té myslivos-
ti děti přibližují, střílení nebylo to 
hlavní: „To bylo zpestření a jenom 
na terče, vůbec ne třeba na obrázky 
zvěře, k tomu děti nevedeme. Střílení 
je u myslivosti až poslední ze všeho,“ 
zdůrazňuje pan Kučera.

O všechny atrakce byl velký zá-
jem a děti s potěšením zkoušely své 
dovednosti. Rozdělily se do skupin 

po pěti až šesti a střídaly se na jed-
notlivých stanovištích. Na každé 
atrakci se dětem zapisovaly body, 
ale soutěž to byla spíše symbolická 
a všechny dostaly nějakou cenu. Tak 
se děti mohly těšit např. z dětského 
šampaňského, různých her, rubikovy 
kostky apod. Všechny byly odměně-
ny také medailí. Ceny si mohly užít 
již kolem 15 hodin, kdy soutěžení 
skončilo. Následovala volná zábava 
v příjemném a přátelském prostředí: 
„Všichni se baví, sešly se tu manželky 
a přítelkyně myslivců, takže tu panuje 
rodinná atmosféra, žádné ofi ciality,“ 
popisuje předseda.

Děti si kromě cen jistě odnesly 
hezké zážitky a milé dojmy, na kte-
ré budou rády vzpomínat, odcháze-
ly s úsměvy a příjemným pocitem 
a k myslivosti se zas o trochu více 
přiblížily. Jana Karlová

Soutěžní pětičlenné týmy, mě-
ly za úkol zpracovat výsledky 
dotazníkového šetření ve své 
škole a na jejich základě navrh-
nout opatření, která by vedla 
ke snížení ekologické zátěže. 
Svá zjištění a návrhy pak zpra-
covaly ve formě prezentací. 
Dalšími úkoly bylo vybrat si 
potravinářský výrobek a od-
halit jeho cestu od výrobce až 
na náš stůl a na základě zjištění 
dotazníkového šetření navrh-
nout ekoplakát k dané tématice. 
Na vypracování úkolů měly čas 
od ledna do května tohoto roku. 
Vše si žáci museli připravovali 
sami. V Litvínově pak prezento-
vala své výsledky čtyřicítka žá-
ků ze základních škol a gymná-
zií v Bílině, Teplicích, Litvínově 

a Terezíně. Porota, která byla 
složena ze zástupců pořádají-
cích organizací, měla nelehkou 
úlohu, protože všechny týmy 
odvedly skvělou práci. Nejvyš-
ší ocenění však obdrželi žáci 
ze ZŠ Aléská, kteří se umístili 
na 2. místě a 1. místo obsadila 
ZŠ Lidická, která zaujala porotu 
svým projevem, navrhovanými 
opatřeními a také prezentací vý-
robku dalamánek.

Tímto ještě jednou blahopře-
ji týmu ZŠ Lidická ve složení: 
Monika Opavová, Daniela Va-
lášková, Kristýna Veverková, 
Zdeněk Burša a David Zavadil 
a děkuji jim za výbornou repre-
zentaci školy.

Mgr. Marie Sechovcová,
zást. ředitelky ZŠ Lidická

V pátek 12. června se v prostorách Střední odborné školy pro 
ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas Litví-
nov, konala soutěž Ekologická stopa a trvale udržitelný život, je-
jímiž organizátory byla právě zmíněná střední škola a Centrum 
ekologické výchovy Viana ve spolupráci s Okresní hospodářskou 
komorou v Mostě a informačním centrem Europe Direct .

Bílinské školy v Litvínově zabodovalyBílinské školy v Litvínově zabodovaly

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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Kulturníservis
LETNÍ AMFITEÁRT KYSELKA

11. července 
BLUES NA KYSELCE 

AFTERPARTY: MOSKVA PUB. BÍLINA
25. července

KONCERT
PRO KAMERUNSKÉ KOZY
Na koncertě vystoupí Aleš Brichta, Blue 
Rocket, Th e Chruščov, Jablkoň, Grock, 

Hewer a revival kapely Judas Priest revival, 
Red Hot Chili Peppers revival 

KINO HVĚZDA
1. a 2. červenec – 19.00 hodin

TERMINATOR SALVATION
USA/Akční, Sci-fi . České titulky.

Johnu Connorovi je souzeno vést lidský 
odboj proti Skynetu a jeho armádě

terminátorů...
8. a 9. červenec – 19.00 hodin

SEDM ŽIVOTŮ
USA/Drama. České titulky.

Will Smith v hlavní roli v dramatu Sedm 
životů.

14. červenec – 19.00 hodin
PŘEDČÍTAČ

USA/SRN/Drama. České titulky. 
Kam až zajdete, abyste uchránili tajemství?

15. a 16. červenec – 19.00 hodin 
BÁJEČNÝ SVĚT
SHOPAHOLIKŮ

USA/Romantická komedie. České titulky.
Alkoholik nemůže žít bez pití, workoholik 

bez práce a Shopaholik bez nákupů!
21. a 22. červenec – 19.00 hodin

ZNOVU 17
USA/Komedie. České titulky.

Co se stane, když se ocitne znovu v kůži 
sedmnáctiletého kluka?

28. a 29. červenec – 19.00 hodin
HANNAH MONTANA

USA/Rodinná hudební komedie.
Český dabing. 

Co se stane, když popová hvězda pozná 
skutečný život v Tennessee.....

30. červenec – 18.00 hodin 
NOC V MUZEU 2

USA/Komedie. Český dabing.
Světla zhasla, dobrodružství začíná... 

ZIMNÍ STADION
19. července – 15.00 hodin

ZÁVĚREČNÁ SHOW
TANEČNÍ WORKSHOP PROJECT 

ELEMENT
LETNÍ KINO KYSELKA

3. červenec – 21.30 hodin
BAADER MEINHOF KOMPLEX

SRN/Drama. České titulky.
Šest týdnů po únosu významného byznys-

mena unese skupina RAF letadlo 
Sobota 4. červenec – 21.30 hodin

NA ODSTŘEL
USA/Th riller. České titulky.

Vše, co řeknete, bude použito.
10. červenec – 21.30 hodin

VÍNO ROKU
USA/Komedie. České titulky. Pravdivý 

příběh o lásce, vítězství a kvašení...
17. a 18. červenec – 21.30 hodin 

ANDĚLÉ A DÉMONI

KC KASKÁDA INFORMUJEKC KASKÁDA INFORMUJE
NÁŠ TIP

3. červenec, 21.30 hodin
BAADER MEINHOF

KOMPLEX

Červen 1967. Významná le-
vicová novinářka Ulrike Me-
inhofová (Martina Gedeck) je 
šokovaná zprávami o krvavé 
demonstraci v Berlíně, během 
které policista zastřelil nevinné-
ho studenta. Když si Meinhofo-
vá uvědomí, že její manželství 
je u konce, vezme své dvě děti 
a odstěhuje se s nimi do Berlína. 
Zde se začne aktivně angažovat 
v protivládním, protikapitalis-
tickém studentském hnutí. Stále 
více si uvědomuje, že pouhým 
informováním o probíhajících 
nepravostech nedocílí žádné 
změny. Silně na ní zapůsobí čin 
Gudrun Ensslinové (Johanna 
Wokalek) a jejího přítele Andre-
ase Baadera (Moritz Bleibtreu), 
kteří na protest proti vietnamské 
válce zapálí obchodní dům. Baa-
der je zatčen, Meinhofová, která 
podporuje jeho osvobození, pře-
ruší veškeré vazby s dosavadním 
životem a dokonce opustí své 
děti. S Baaderem a Ensslinovou 
založí Odbojovou rudou armádu 
(RAF - “Red Army Fraction”), 
jejímž cílem je vést ozbrojený 
odboj proti politickému status 
quo v zemi. 

Ačkoliv jsou vůdcové RAF 
uvěznění, politická síla hnutí 
prudce roste. Do RAF vstupují 
noví členové, včetně Petry Schel-
mové (Alexandra Maria Lara) 
a Brigitte Mohnhauptové (Nadja 
Uhl), která se stane novým vůd-
cem skupiny. Pomocí dalších 
útoků a hladovek zvyšuje RAF 
tlak na vládu, čímž otřásá zákla-
dy německé demokracie. Mein-
hofová, Baader a Ensslinová se 
stanou ikonami radikalistického 
hnutí. Bez hlavních vůdců ale 
napětí ve skupině vzrůstá. 

Na podzim 1977 spor mezi 
RAF a vládou vyvrcholí. Šest 
týdnů po únosu významného 
byznysmena unese skupina le-
tadlo s 86 německými turisty 
na palubě…

31.červenec, 21.30 hodin
KRVAVÝ VALENTÝN

Městečko Harmony by rádo za-
pomnělo na svou děsivou minu-
lost. Před deseti lety, po tragic-
kém důlním neštěstí, se jediný 
přeživší Harry Warden probudil 
z kómatu a brutálně zabil krum-
páčem 22 lidí a poté i sám sebe. 
Stalo se tak v Den svatého Va-
lentýna. Nyní, po létech klidu, 
se objevuje vrah, který nosí hor-
nickou masku a jako zbraň po-
uživá krumpáč... Vrátil se Harry 
Wardem ze záhrobí?

15. a 16. červenec, 19.00 hodin 
BÁJEČNÝ SVĚT
SHOPAHOLIKŮ

Rebecca Bloomwood, žijící 
v obklopení luxusem a stylem 
současného New Yorku, je dív-
ka, která se ráda baví a dooprav-
dy skvěle umí nakupovat – mož-
ná až příliš dobře. Sní o tom, že 

bude pracovat v redakci svého 
oblíbeného módního časopisu, 
ale stále se není schopna dosta-
tečně prosadit – až do chvíle, 
kdy ironií osudu získá místo fe-
jetonistky ve finančnickém ma-
gazínu stejného vydavatelství. 
Zatímco se jí konečně její sny 
začínají plnit, musí se ze všech 
sil neuvěřitelnými způsoby sna-
žit, aby ji její minulost nepřipra-
vila o budoucnost.

28. a 29. červenec, 19.00 hodin
HANNAH MONTANA

Walt Disney Pictures přinášejí 
v extravagantním celovečerním 
filmu na stříbrné plátno tele-
vizní fenomén ze stanice Disney 
Channel. Miley Stewart (Miley 
Cyrus) se snaží stíhat školu, přá-
tele a ještě svou tajnou identitu, 
popovou hvězdu. Když stoupají-
cí popularita Hannah Montany 
hrozí tím, že ovládne celý její 
život, je ochotna to podstou-
pit. Její otec (Billy Ray Cyrus) ji 
proto odveze domů do Crowley 
Corners v Tennessee, aby po-
znala skutečný život, čímž spustí 
dobrodružství plné takové dáv-
ky legrace, smíchu a romantiky, 
že si to ani Hannah Montana 
nedokázala představit.

Kulturní centrum Kaskáda v Bílině připravuje

KURZ TANCE
a společenského chování 2009

pro začátečníky i pro dospělé v Kulturním 
domě Fontána Za Chlumem v Bílině.

Vyučují Petr a Iva Dufkovi z Teplic.
Cena kurzu pro začátečníky je 950 korun za osobu.

Kurz bude zahájen v úterý 22. září od 19 hodin
v KD Fontána v Bílině.

Taneční kurz pro dospělé bude zahájen v případě zájmu.
Kurzovné lze uhradit ve dvou splátkách.

Vyučovat se budou tradiční společenské tance, latinsko-americké 
tance, country, blues, rockenroll, společenské chování a stolování.

Přihlášky a platby: v Infocentru
na Mírovém náměstí v Bílině, tel.: 417 810 985,

e-mail: infocentrum@kckaskada.cz
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Mysteria Fest v Bílině okem manažera aneb něco, co nevíte

Martine, nejprve otázka, co tě vů-
bec vedlo k zastupování zahranič-
ních kapel?

V podstatě náhoda v kombina-
ci s láskou k hudbě. Někdy v roce 
1991 jsem poznal člověka jménem 
René Brejla, který v tu dobu platil 
za nejlepšího managera, co se týče 
managementu českých skupin a do-
vozu zahraničních kapel k nám. Zá-
roveň jsem začal dodávat cizí kape-
ly do legendárního pražského klubu 
Bunkr a tím se to celé rozjelo… 

Jak jsi se dostal k pořádání akce 
Mysteria fest 2009?

Od roku 2001 jsem začal pravi-
delně navštěvovat kraj okolo Žatce, 
Podbořan atd…a zamiloval jsem si 
jeho přírodní krásy. Hlavně Krušné 
hory a Doupovské hory mne okou-
zily. No a když jsem začala spolupo-
řádat festival Rock For Church(ill) 
ve Vroutku u Podbořan, napadlo 
mne udělat ješět jeden festival, který 
by propagoval krásy tohoto regionu. 
Tam to celé začlo… 

Jaký byl vlastně původní záměr 

festivalu a proč severočeská Bíli-
na?

Záměr festivalu jsem již popsal 
a proč Bílina? Protože v Bílině jsem 
potkal lidi, kteří pracují v KC Kas-
káda a kteří měli velký zájem a chuť 
pořádat mezinárodní festival. Vel-
ký dík patří ředitelce KC Kaskáda 
Ingrid Skopcové a radnímu města 
Bílina Michalovi Mlejovi. No a ti 
mne pozvali s německou skupinou 
STATT MATRATZEN minulý rok 
na festival do Bíliny a když jsem 
spatřil krásnou siluetu kopce Bořeň 
a letní amfi teátr Kyselka v Bílině, 
bylo rozhodnuto. 

Aktuálně tedy máme za sebou tře-
tí ročník festivalu. Jaký máš z něj 
pocit?

Líbí se mi, že lidé pocítili, že krásy 
Severočeského kraje jsou nepřehléd-
nutelné a začali dojíždět na festival 
z celé ČR. Vždy je na něm skvělá 
atmosféra a vystupují na něm skvělé 
kapely, které si vždy hraní na našem 
festivalu pochvalovaly. 

Co je nejtěžšího na pořádání ta-

kovýchto akcí, vyskytly se napří-
klad nějaké komplikace?

Pořádat festival je jedna velká 
ale chtěná komplikace, od zajištění 
bezpečnosti návštěvníků, až po do-
držení časového programu vystou-
pení jednotlivých kapel. Na prvním 
ročníku Mysteria festivalové série 
při vystoupení The Exploited vtrhlo 
na podium asi 50 roztančených pun-
kerů, kteří při tom porazili ochran-
né bariéry a zalisovali ochranku 
do bahna, nicméně vše dopadlo 
dobře a my jsme se příště dali větší 
pozor na bezpečnost před podiem. 

Jak bylo náročné zajistit zahra-
niční kapely, které zastupuješ? 

Je to otázka dlouhodobých zku-
šeností a kontaktů po celém světě, 
které mi umožňují se zaměřit na ur-
čitý okruh kapel, které jsou vhodné 
pro festival. Z tohoto širšího výběru 
se pak postupně vykrystalizuje pro-
gramová náplň festivalu. V podstatě 
jde jenom o peníze. A poté u méně 
známých kapel o to, aby festival 
viděli jako šanci se ukázat v České 

republice a vytvořit si tak předpolí 
pro budoucí hraní u nás. 

Jak probíhala příprava a realiza-
ce?

Přípravy začali již někdy v říjnu 
2008, takže vše se připravuje cca 9 
měsíců. Musím podotknout, že dí-
ky skvělému přístupu KC Kaskáda 
vše probíhá hladce a ve velmi přá-
telské atmosféře. Město Bílina fes-
tival podporuje a chápe, že se díky 
tomu Bílina opět dostane na mapu 
České Republiky. Velké díky patří 
našim vedení města a sponzorům, 
bez kterých by festival nešlo zre-
alizovat. 

Byly nějaké problémy konkrétně 
při organizování festivalu v Bíli-
ně?

Vyskytlo se pár drobných produkč-
ních komplikací, jako např. nutnost 
rozšířit příjezdovou cestu do areálu 
festivalu, aby se tam dostal kamion 
s ozvučovací a osvětlovací techni-
kou. Nebo kam s kozičkami, které 
žijí v ohradě u vstupu do letního am-
fi teátru Kyselka atd….

A právě proto, že tento festival 
si v Bílině našel mnoho příznivců, 
připravili organizátoři pro letošní 
ročník několik skutečných hudeb-
ních bonbónků. Festival zahájí 
česká formace Booger z Marián-
ských Lázní. Jednou z hlavních 
hvězd bude australský blues-rock-
ový kytarista Gwyn Ashton, kte-
rý v současné době žije převážně 
ve Velké Británii. Dalším zajíma-
vým hostem bude Peter Lipa se 
speciálním blues bandem v čele 
s instrumentalistou roku 2003, 
foukačkářem Erichem Bobošem 
Procházkou. V žádném případě 
si nenechte ujít úžasného Hanse 
Theesinka nizozemského kytaristu 
a zpěváka, který patří bezesporu 
ke světové špičce. Závěr festivalu 
bude patřit legendární české kapele 
Lady I & the Blues birds. Závěreč-
ná afterparty proběhne v hospodě 
Moskva, kterou skvěle vyplní svou 
muzikou Electric blue.

Pokud zavítáte do areálu se svou 
malou ratolestí, věřte, že ani ona se 
nebude nudit. Před zahájením fes-
tivalu zahrají členové divadla Svá-
ťova divadla z Litoměřic pohádku 
O koblížkovi.

Program pro děti:
16:00 „O Koblížkovi“  - Loutkové 

představení Sváťova divadla z Lito-
měřic

Hlavní program:
17:00 Booger (ČR) 
18:00 Gwyn Ashton (Austrálie) 
19:00 Peter Lipa blues band (SR) 
20:00 Hans Theessink (Nizozemsnko) 
21:00 Lady I & the Blues birds (ČR) 

Afterparty: Moskva pub, Bílina 
(vstup zdarma)
22:30 Electric blue 

Vstupenky - v předprodeji 120 Kč
na místě 160 Kč

V severočeském lázeňském městečku Bílina se uskutečnil 27. června festival Bořeň Mysteria Open Air, který má za sebou dva ročníky usku-
tečněné také v severočeském městě a to ve Vroutku u Podbořan. Předcházejícími ročníky festivalu nastavili laťku hodně vysoko a tak letošní 
ročník festivalu přináší opravdové hvězdy světové rockové scény. O přípravě a vůbec o všem co se děje pod pokličkou celého festivalu jsem 
pro Vás vyzpovídala Martina Fořta Head managera agentury MAFO MUSIC.

Rozhovor serveru Rockmag.cz s manažerem Martinem Fořtem o zákulisí festivalu.

Rocková Bílina Open Air aneb 
legendy světové rockové scény 
v severních Čechách! Zveme Vás 
na letní open air festival ROCK-
OVÁ BÍLINA v termínu Sobota 
27.6.2009 v Bílině 
(u Mostu) / letní 
amfi teátr Kyselka, 
v rámci kterého jako 
na jediném letošním 
letním open air festi-
valu vystoupí legen-
dy světové rockové 
scény, skotští roc-
keři NAZARETH 
a KEN HENSLEY, 
člen legendárních 
anglických rocke-
rů URIAH HEEP, 
se svou doprovodnou skupinou. 
Jako další se představí renomo-
vaná pražská hard rocková sku-
pina VOTCHI, teplická jižansky 
rocková stálice BLUE ROCKET 
a místní předskupiny.

Open air festival ROCKOVÁ 
BÍLINA si dal za úkol umožnit 
všem správným rockerům za-
končit letní festivalové a výletní 
měsíce pořádnou dávkou rockové 

hudby s puncem legend a hvěz 
světové scény. Užijte si všechny 
světové hity NAZARETH a URI-
AH HEEP v kombinaci s kráným 
prostředím a dobrým pitím či 

jídlem. Proto zve-
me všechny správné 
rockery a rockerky, 
ať se přijdou pobavit 
do krásného zeleného 
letního areálu Kysel-
ka v Bílině, který po-
skytne návštěvníkům 
festivalu všechen po-
třebný standard pro 
prožití krásného ve-
čera v přírodě . Hned 
vedle se nachází au-
tokemp a koupaliště, 

kde si můžete pronajmout chatič-
ku, vykoupat se a prožít krásný 
aktivní víkend v Bílině. A kdo ne-
chce opravdu hnít, může si udělat 
krásný výšlap na dominantu bílin-
ského údolí, krásný kopec Bořeň, 
který je ojedinělý svým tvarem 
alá třetihory a krádným výhledem 
do dalekého okolí.

Vstupné předprodej: 790,-Kč 
+ poplatky / 890,-Kč na místě

Nazareth zahrají v Bílině
Festival Blues na Kyselce letos popáté
Letošní již jubilejní 5. ročník mezinárodního festivalu Blues 
na Kyselce 2009 proběhne tradičně v příjemném prostředí Let-
ního amfi teátru na Kyselce. Spolupořadateli této v severních Če-
chách ojedinělé akce je opět Kulturní centrum Kaskáda v Bílině 
a Pure music o.s. I když loňský ročník festivalu nám propršel, 
milovníci toho pravého blues dokázali, že je ani nepřízeň počasí 
neodradí a cestu za skvělou muzikou si vždy najdou.
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Zastupitelstvo města Bíliny na svém 5. veřejném zasedání, 
které se uskutečnilo dne 25. 6. 2009, mimo jiné:

Uložilo:
Tajemníkovi městského úřadu 
zajistit kontrolu uzavřených 
smluv na zneškodňování ko-
munálního odpadu fyzickými 
a právnickými osobami ve měs-
tě, dle zápisu o kontrole č. 
6/2009, provedenou kontrolním 
výborem.
    

Schválilo:
Opětovné zveřejnění záměru 
prodeje č. 85/1 o výměře 577 m2 
k. ú. Bílina, čp. 38, ul. Komen-
ského, Bílina a budov bez čp/če 
stojících na parcele č. 85/1 k. 
ú. Bílina za cenu 2.200.000 Kč 
navýšenou o náklady spojené 
s prodejem nemovitostí. 

Uzavření darovací smlouvy 
o poskytnutí fi nančního daru 
mezi městem Bílina a společ-
ností ČEZ, a. s., Praha v celkové 
výši 2.400.000 Kč za účelem: 
1. zřízení parkoviště v ul. Füg-
nerova u domu čp. 266 na Praž-
ském Předměstí, v hodnotě 
1.300.000 Kč,
2. výstavby dětského hřiště 
v areálu Mateřské školy v Čap-
kově ulici, Bílina, v hodnotě 
600.000 Kč,
3. nákupu multifunkčního 
stroje na úpravu travnatých 
ploch ve městě, v hodnotě 
500.000 Kč.

Závěrečný účet města v souladu 
se zněním § 17 zákona 250/2000 
Sb. odst. 7, písm. b) s výhradami 
a přijmout opatření k odstranění 
nedostatků. 

Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí fi nančního daru mezi městem 
Bílina a panem Janem Šámalem 
ve výši 200.000 Kč na rekon-
strukci střechy „Husitské bašty“. 

Přijetí neinvestiční dotace 
na úhradu výdajů souvisejících 
s konáním voleb do Evropského 
parlamentu, ve výši 339.500 Kč. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace mezi městem Bílina a SK 
SIAD Bílina, ve výši 100.000 Kč 
na nákup osmi kompletních sad 
dresů pro mládežnická družstva. 

Navýšení rozpočtu Městských 
technických služeb Bílina pro 
rok 2009 ve výši 1.800.000 Kč 
přesunem z rozpočtu odboru 
nemovitostí a investic, na za-
koupení dvouosého speciálního 
svozového vozu se zpevněnou 
vanou určeného pro svoz biood-
padu. 

Přijetí dotace od Ústeckého 
kraje z Programu prevence kri-
minality v Ústeckém kraji 2009 
na projekt „Prázdninový pří-
městský tábor v Bílině“ ve výši 
194.000 Kč města. 

Podání žádosti o dotaci z Regi-
onálního operačního programu 
Severozápad opatření 1.2 Pod-
pora revitalizace a regenerace 
středních a malých měst na pro-
jekt s názvem „Sport a hry bez 
hranic“ s celkovými náklady 
ve výši 30 milionů Kč a schvá-
lilo fi nancování projektu ve výši 
1.875.000 Kč, tj. 7,5 % celko-
vých způsobilých výdajů a 5 mi-
lionů Kč na fi nancování nezpů-
sobilých výdajů projektu. 

Podání žádostí do Operačního 
programu životního prostředí, 
oblast podpory 3.2. Realizace 
úspor energie a využití odpadní-
ho tepla u nepodnikatelské sféry 
a spolufi nancování ve výši po-
vinného podílu žadatele na tyto 
projekty:
a) Zateplení a výměna oken 
objektu MŠ Švabinského (starý 

objekt)
b) Zateplení a výměna oken ob-
jektu MŠ Čapkova
c) Zateplení a výměna oken ob-
jektu MŠ Za Chlumem
d) Zateplení a výměna oken ob-
jektu MŠ Síbova
e) Zateplení a výměna oken ob-
jektu MŠ Aléská 

Záměr vybudování solárních 
elektráren na objektech ZŠ 
Za Chlumem a ZŠ Aléská, dle 
předložených studií. 

Statut lázeňského místa Bílina, 
dle předloženého návrhu.

Odvolalo:
Pana Františka Krejčího 
(KSČM) z funkce člena kontrol-
ního výboru.

Jmenovalo:
Pana Zbyňka Vílu (KSČM) čle-
nem kontrolního výboru.

Projednalo:
Zápis z jednání fi nančního výbo-
ru ze dne 17. 6. 2009. 

Vzalo na vědomí:
Informace technického dozoru 
investora, projektanta stavby 
a dodavatele stavby o stavu akce 
„Lávka přes řeku Bílinu a silnici 
I/13“ s tím, že se v měsíci čer-
venci uskuteční zastupitelstvo 
města v mimořádném termínu 
k tomuto bodu. 

Informaci fi nančního odboru 
o hospodaření města, jeho zaří-
zení a řízených organizací za I. 
čtvrtletí roku 2009. 

Přehled realizovaných staveb 
domovů důchodců a domovů 
pro seniory v rámci České re-
publiky od roku 2000, před-
ložený odborem nemovitostí 
a investic a pověřilo starostu 

města, místostarostu města, pa-
na MUDr. Jaroslava Čermáka, 
pana Václava Šlamboru, pa-
ní Naděždu Maurerovou, paní 
MUDr. Miloslavu Prejzovou, 
paní MUDr. Helenu Oulehle 
Mikoláškovou pana Bubeníčka 
Oldřicha, Ing. Richarda Hazdru 
a pana Pavla Ryjáčka výběrem 
vhodných objektů pro město 
a zjištěním možností a podmí-
nek odkoupení vytipovaných 
projektů. Výsledky budou sdě-
leny členům zastupitelstva měs-
ta na zářijovém zasedání. 

Žádost občanů města Bíliny tý-
kající se úpravy plochy dětského 
hřiště v Sídlišti u nového nádra-
ží. 

Informaci ředitele Hornické 
nemocnice s poliklinikou, s. r. 
o., o ukončení provozu dětské 
lékařské pohotovostní služby 
v Bílině, od 1. 7. 2009. 

Informaci odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví o zahájení 
výkonu veřejné služby od 1. 6. 
2009. 

Zápis z kontrolního výboru ze 
dne 27.5. a 17. 6. 2009.

Nezaujalo stanovisko:
K vydání obecně závazné vy-
hlášky č. 2/2009 o stanovení 
místního koefi cientu daně z ne-
movitosti. 

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

stránkách města
(www.bilina.cz)

Správa železniční dopravní 
cesty uzavře od čtvrtka 9. čer-
vence 2009 do neděle 12.čer-
vence 2009 vždy v denní době 
od 7:00 hodin do 16:00 hodin 
jednu kolej na dvoukolejné trati 
mezi stanicemi Oldřichov u Du-
chcova - Bílina. Tato kolej bude 
kvůli výluce SŽDC pro vlaky 
Českých drah zcela neprůjezd-
ná, proto ČD musí zajistit jízdu 

všech vlaků v tomto úseku pou-
ze po jedné koleji. 

Z tohoto důvodu může dojít 
ke zpoždění osobních vlaků je-
doucích směrem do Mostu. Týká 
se to v uvedeném směru každý 
den devíti osobních vlaků. ČD 
žádají své zákazníky, které po-
kračují z Mostu přípojnými vla-
ky směrem na Louny, Rakovník 
a Plzeň, aby pro zajištění přestu-

pu v Mostě, použili raději před-
chozího spoje.

Bližší informace podají za-
městnanci v železničních sta-
nicích Českých drah i operátoři 
Kontaktního centra na lince 
840 112 113. Ta je dostupná 24 
hodin denně. 

Ing. Petr Hinterholzinger, 
ředitel Krajského centra

osobní dopravy

Dle písemného sdělení 
ČEZ Teplárenská, a.s.

provozní jednotky Bílina 
dojde v souvislosti

s plánovanými letními
opravami tepelných
zařízení a zařízení
pro rozvod tepla 

k přerušení dodávek 
páry a tím i teplé 
užitkové vody.

TERMÍN ODSTÁVKY
10. 8. 2009 – 14. 8. 2009

VLAKY MOHOU MÍT ZPOŽDĚNÍ
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PLAVČÍCI V NOVÉM

Při největším zatížení koupa-
liště (dojde-li k němu vůbec při 
letošním počasí) se budou za-
městnanci ve dvou čtyřčlenných 
směnách střídat. Na každé smě-
ně by měli být v ideálním přípa-
dě (bez nemocí a dovolených) 2 
mistři plavčí, 1-2 plavčíci a 1-2 
zaměstnanci proškoleni záchra-
nářským minimem, přesně tak 
jak ukládá standard pro koupa-
liště a vodní plochy v ČR.

Tato plně odborná sestava 
v minulosti na Kyselce nikdy 
nebývala. My jí získali přesu-
nem mistrů plavčích z plavec-
ké haly a úspěšným složením 
zkoušek plavčíka juniora našimi 
dvěma zaměstnanci ze zimního 

stadionu. Jelikož se jedná o naše 
kmenové zaměstnance mladšího 
věku, měli bychom mít vystará-
no i do budoucna.

Naši záchranáři budou také 
lépe oblečeni (viz. foto Hanky 
Kasalové). Volili jsme oran-
žovou barvu trika a trenýrek, 
k tomu modré čepice s kšiltem. 
Trika a kšiltovky jsou opatřeny 
jednak logem sponzora a jednak 
naším logem a na zádech nápi-
sem „plavčík“. To vše přispěje 
k lepší orientaci návštěvníků, 
dostanou-li se do úzkých a také 
to podpoří image naší společ-
nosti. Dodejme, že trika a čepice 
jsme získali zdarma od společ-
nosti RWE, za což děkujeme.

Návštěvníci našeho koupaliště na Kyselce se budou setkávat s na-
šimi plavčíky. Pro letošní sezónu se nám podařilo zajistit úplný od-
borný dohled.

Přejme si, aby naši plavčíci 
měli co možná nejméně zásahů 
a byli pouze ozdobou pěkného 

bílinského areálu. 
Mgr. Jan Davignon,

jednatel RSZ Bílina s.r.o.

Rekreační a sportovní zařízení Bílina s.r.o.
vyhlašují dlouhodobou soutěž

o nejlepšího tenistu amatéra
hrajícího na kurtech v Bílině v sezóně 2009

Přihlášky: do 3. 7. 09 – 20:00 hod. zdarma, dále pak za poplatek do konce srpna
Startovné: do 3.7. zcela zdarma, při dohlašování do konce července 100,- Kč, do konce srpna 200,- Kč,
 dále už není možnost
Placení jednotlivých zápasů:
 majitelé sezónních permanentek neplatí nic, možné použít bodovou permanentku i zaplacení kurtu podle  
 ceníku (hodinová sazba se vztahuje na trvání jednoho zápasu)
Termín: od 4. 7. do 4. 10. 2009
Omezení účasti: akce je pro všechny neregistrované hráče a hráčky od 15 let 
Hrací systém: dlouhodobý žebříček zakončený závěrečným turnajem pro nejlepších 8 hráčů, hraje se na 2 vítězné sety  
 podle pravidel tenisu. Podrobnější informace – viz systém soutěže (kancelář, internet)
Ceny: 1. – 3. místo diplomy + pohár pro vítěze, prestiž, publicita
Vedení soutěže: ředitel – Jan Davignon, členové – pánové Šnor a Sysel
Informace: žebříček na dvorcích v Bílině, informace v kanceláři i na stránkách: www.sportbilina.cz,
 sekce tenis, žebříček  
Systém soutěže: • Do 3. 7. se vytvoří prvotní výchozí žebříček, kde pořadí určí termín přihlášky
  – na 1. místě bude první přihlášený atd. 
 • Dodatečné přihlášení – každý, kdo se přihlásí po 3. 7. a zaplatí patřičný poplatek,
  bude automaticky zařazen na poslední místo žebříčku
 • Od 4. 7. se rozeběhne soutěž, kdy hráč na žebříčku níže může vyzvat hráče až o 5 míst výše.
  Pokud zvítězí, zaujme jeho místo, poražený jde o jednu pozici níže než byl před zápasem.
  Soutěžící umístění původně mezi těmito dvěma hrajícími se posouvají o jedno místo níže.
  Příklad: 9. vyzve 4. a zvítězí. Pak budou přesuny tyto – 9. na 4., 4. na 5., 5. na 6., 6. na 7.,
  8. na 9. Jestliže vyzyvatel prohraje – nic se nemění.
 • Systém zápasů – 2 vítězné sety, všechny i případný 3.set zakončené zkrácenou hrou
 • Hráči si domlouvají zápasy sami, pokud by někdo z jakéhokoli důvodu odmítal hrát,
  zasáhne vedení soutěže – může určit termín, případně hráče vyloučit.
 • Výsledek každého soutěžního zápasu je nutné nahlásit v kanceláři (i prohraného).
  Pouze vedení soutěže může provádět změny v žebříčku
 • 3.10.(případně 4.10.nebo i o týden později při nepřízni počasí) se bude konat závěrečný turnaj.
  Ten si zahrají hráči umístění do pátku 2. 10. na 1. až 8. místě žebříčku (+ případní náhradníci).
  Systém pavouka 1. s 8., 2. se 7., 3. s 6., 4. s 5., dále semifi nále, o 3. a 1. místo.
  Pokud by nebylo možné z objektivních důvodů tento závěrečný turnaj pořádat, platilo by pořadí ze žebříčku.
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Když ve skupině po výsled-
cích Althausen(D) 0:0, Hořovic-
ko 1:0, Pohořelice 6:0, obsadili 
1.místo, v semifinále nestačili 
na SK Střešovice a podlehli 
1:2. V zápase o třetí místo po-
razili Motorlet Praha 1:0. 

Starší žáci si vedli o poznání 
lépe, když ve skupině nejpr-
ve remizovali s domácí Sušicí 
A 0:0, a porazili týmy z Ně-
mecka TSV Neunkirchen 2:0 
a TSV Steinbergen 2:0. V dra-
matickém semifinále remizo-
vali s pražskou Admirou 1:1 
a na penalty zvítězili 7:6.

Ve finále čekal silný tým Dy-
nama Drážďany, který prošel 
do finále bez ztráty bodu a ne-
dostal ani gól. Svěřenci trenérů 
Záhradského, Kindla, Čermáka 
a Veselého podali skvělý vý-
kon a zvítězili 1:0, kdy vítězný 
gól střelil Jiří Čermák pět mi-
nut před koncem zápasu. Tento 
úspěch byl při vyhlášení vý-
sledků zvýrazněn tiskem pohá-
ru Fair Play.

 Petra Slivoňová

Za Měststkou policii se ke vzniku 
takového zápasu vyjádřil zástupce ře-
ditele MP Karel Obraceník: „Takový 
zápas se nehraje poprvé, už jsme hráli 
v roce 2002 takhle v červnu.“ Po roce 
2002 policie takové zápasy několik let 
nepořádala: „Hodně se u nás i u stát-
ní policie střídali lidé a až letos jsme 
se domluvili, že si zahrajeme znova,“ 
vysvětlil pan Obraceník.

Výpadek podobných zápasů v mi-
nulých letech by však policisté ne-
chtěli opakovat a příští rok chtějí změ-

řit síly znovu: „Když to vydrží, tak si 
plánujeme zahrát i příští rok, ale teď 
nikdo nedokáže říct, jak to bude.“

Z vítězství se nakonec mohla rado-
vat PČR, která MP přestřílela v pomě-
ru 7:5. Utkání mělo klidnou a poho-
dovou atmosféru: „Bylo to brané jako 
pohodový zápas, o nic nešlo, hlavní 
je, že byla příjemná atmosféra.“

U podobných zápasů je pohoda 
na prvním místě, takže věřme, že 
i v příštích případných zápasech vy-
hraje především dobrá nálada.

V posledním květnovém ví-
kendu se konal v Sušici velký 
fotbalový turnaj pod záštitou 
evropské asociace mládeže Eu-
rosporting. Bílinští žáci se tur-
naje zúčastnili v kategorii mlad-
ší žáci a starší žáci. Mladší žáci 
v konkurenci dvanácti mužstev 
z Holandska, Polska, Německa, 
Slovenska a Čech obsadili pěk-
né třetí místo.

Bílinští policisté se na jedno odpoledne na chvíli stali fotbalisty. 
V sobotu 20. 6. od 14:30 proti sobě nastoupily týmy Městské po-
licie (MP) a Policie České republiky (PČR). Hrálo se na polovině 
hřiště v mužstvech po osmi lidech a zápas trval 90 minut.

O vítězi se rozhodlo 5 minut před koncem

Městská a státní policie se střetla ve fotbalovém utkání

Dole zleva: Procháska, Gutsch, Kühnel, Kapfer, Břečka, Popp, Ouřada. Nahoře zleva: Trenér Váňa, asistent 
trenéra Denk, Tichánek, Růžička, Keller, Hlaváček, Šedivý, Kozler, Pstrong, Baláž, asistent trenéra Patrony

Bílina CUP 2009
Každoročně,poslední týden 

měsíce června se u nás v Bílině 
koná republikový turnaj žákov-
ských přípravek v kopané.Le-
tošního již 12. ročníku, který se 
konal 20. 6. 2009 se zůčastnila 
tato družstva: Bohemians Praha 
1905, Junior Teplice, FK CHmel 
Blšany, Forward One Děčín, FK 

Litoměřice, FK Neštěmice a do-
mádí FŠ SIAD Bílina.

Celkovým vítězem turnaje se 
překvapivě ale zaslouženě stalo 
domácí družstvo FŠ SIAD Bíli-
na před Bohemians Praha 1905 
a Juniorem Teplice. Nejlepším 
brankářem turnaje byl vyhodno-
cen Jan Hamršmíd (Bohemians), 

nejlepším hráčem Karel Rieger 
(Teplice) a nejlepším střelcem 
turnaje se stal domácí Kryštof 
Šebor (Bílina).

Ceny vyhodnoceným a všem 
zůčastněným družstvům předá-
val bílinský rodák a prvoligový 
hráč FK Teplice

Štěpán Vachoušek.


