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Před lety se cesty těchto 
dvou bratrů rozešly a společ-
ně již často nekoncertují. Proto 
jejich vystoupení 16. 8. v Let-
ním amfi teátru na Kyselce nes-
lo název „Výjimečné setkání“. 
Inspirací k tomu, že se objevili 
opět na jednom pódiu, jim bylo 
náhodné setkání při jednom vy-
stoupení: „Dali jsme se dohro-
mady asi před dvěma lety, kdy 
jsme se potkali při vystoupení 
a řekli jsme si, že spolu budeme 
zase hrát a máme z toho radost,“ 
vykládal nadšeně Jan Nedvěd.

Ten také na otázku, jestli se 
fanoušci dočkají další společné 
desky, řekl: „Společnou desku se 
zatím natočit nechystáme, proto-
že je to hodně práce. Někdo musí 
napsat písničky, musíme se naučit 
je hrát, vyzkoušet je na koncer-
tě a pak z nich vybrat. Ale mám 
dojem, že v budoucnu ještě něco 
takového přece jen vznikne.“

Oba patří ke stálicím českého 
folku a country. V dětství je hod-
ně ovlivnila rodina a prostředí, 
ve kterém vyrůstali: „Vyrůstali 
jsme na Sázavě, tam jsme zís-
kali vztah k písničkám. Bylo to 
tam velmi příjemné, takové du-

chovní teplo, muzikanti, ohně 
a vedl nás k tomu především 
tatínek.“

Oba sourozenci mají hodně 
společného. Jsou zpěváci, kyta-
risté, písničkáři. Založili kapelu 
Toronto, z níž se později stali le-
gendární Brontosauři, byli členy 
Spirituál kvintetu a oba se pro-
sadili také sólově. V roce 1985 
vydali slavné album Na kameni 
kámen, které kromě titulní písně 
přineslo hity jako Tulácký ráno 
či Růže z papíru. Po roce 1992 
vystupovali a tvořili jako Bratři 
Nedvědi.

O rok starší Jan Nedvěd už 
v roce 1988 začal vystupo-
vat jako samostatný písničkář. 
Po listopadu 1989 vyšlo album 
Písničky Jana Nedvěda, které se 
stalo jednou z vůbec nejprodáva-
nějších desek u nás. Pozoruhodná 
byla i jejich sólová alba. Jan Ne-
dvěd uspěl např. s albem Honza, 
František Nedvěd s deskou Dru-
hé podání.

Na podzim roku 1996 vznikl 
poslední společný projekt bratrů 
Nedvědů - album Pasáček hvězd. 
Od roku 1997 vystupují Jan 
a František samostatně.

Bratři Nedvědové to rozjeli v Bílině na Kyselce
Vzácným setkáním byl pro Bílinu koncert Jana a Františka Nedvě-
dových, kteří kdysi dokázali přilákat na Strahov přes 70 tisíc lidí a je-
jichž písničky jako Stánky, Kočovní herci nebo Valčíček už zlidověly.

Důvodem jejich rozchodu 
byla podle Jana Nedvěda nemoc: 
„V době, kdy byli rozpuštěni 
Brontosauři, jsem byl už nemoc-
ný a chystal jsem se umřít. Už 
jsme nehráli a brácha si založil 
vlastní kapelu.“

Bílinský koncert byl rozdělen 
na tři části. V první z nich hrál 
své písně František Nedvěd se 
svou kapelou Tiebreak, ve druhé 
Jan Nedvěd se svojí skupinou 
Klobása a v poslední části vy-
stoupili s nejznámějšími hity oba 
bratři společně.

Vystoupení bratrů mělo v Bílině 
úspěch. Zhruba 900 diváků mělo 
čemu nadšeně a od srdce tleskat. 
Nezbývá než přát, ať Bílina zaží-
vá takových koncertů víc.

Jana Karlová

JAN NEDVĚD
(24. září 1946, Praha)

Jeden z nejvýznamnějších čes-
kých folkových a trampských 
písničkářů svou hudební karié-
ru zahájil v beatových kapelách 
(The Three Long Fingers, The 
Preachers), ve kterých působil 
společně se svým bratrem Fran-
tiškem. Spolu s ním zakládá 
v roce 1972 trampskou skupinu 
Toronto, která později změnila 

jméno na Brontosaury. Souběž-
ně (až do roku 1988) působil Jan 
Nedvěd u skupiny Spirituál kvin-
tet.

V roce 1996 slaví Honza pade-
sáté narozeniny megakoncertem 
na pražském Strahovském stadi-
onu (21. 6. 1996). Od tohoto roku 
pokračuje v sólové dráze a spo-
lupracuje s různými interprety. 
Jeho sólovými alby jsou např. 
Kamínky, Bible pro Lucii nebo 
Tak jsem to tu miloval.

FRANTIŠEK NEDVĚD
(19. září 1947, Praha)

Český zpěvák a kytarista, pa-
třící mezi nejvýznamnější osob-
nosti českého country, folku 
a trampských písní podobně jako 
bratr Jan a většina vrstevníků za-
čal v beatových kapelách (The 
Three Long Fingers, The Prea-
chers). S Janem založil kapelu 
Toronto (Brontosauři) a zpíval 
také ve Spirituál kvintetu.

Své první sólové album vydal 
v roce 1998 pod názvem Nevá-
hej a vejdi a hned v následují-
cím roce mohli fanoušci spatřit 
na pultech Druhé podání. Jeho 
dalšími deskami jsou Třetí po-
kus, Čtvrtá sada a Když ohně 
zaplanou.

Jan a František Nedvědovi Foto: Václav Weber

Jan Nedvěd při vystoupení Foto: Václav Weber



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ2 20. srpna 2009

Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptala se a fotografovala Jana Karlová

Čtete?

Alena KOVÁČOVÁ,
Bílina:
Nečtu vůbec. Jen někdy časopisy. 
Dřív jsem četla i knížky, ale teď už 
na to nemám vůbec čas.

Roman KRAFT,
Bílina:
Čtu málokdy a soustředím se pře-
devším na denní tisk nebo časopisy. 
Četl jsem, když jsem byl mladší. Teď 
už na to nemám čas ani chuť.

Miroslav BUREŠ,
Bílina:
Moc nečtu. Spíš pročítám technic-
ké časopisy, protože jsem technicky 
zaměřený, ale knížky ne. Četl jsem, 
když jsem byl mladší.

Karel BRABEC,
Bílina:
Ne. Ani žádné knížky nekupuju. Teď 
už hlavně koukám na televizi. Dřív 
jsem četl třeba do dvou do rána, teď 
už mi stačí televize.

Komu není rady č.2
Před časem jsme informova-

li o nepoučitelném řidiči, který 
se během několika málo minut 
dopustil hned dvakrát závažné-
ho přestupkového jednání. Ob-
dobně, i když s delším časovým 
odstupem jednal řidič, který 
byl hlídkou MP Bílina zasta-

ven a kontrolován, jelikož řídil 
motorové vozidlo přestože měl 
soudem vysloven zákaz řízení. 
Řidič se odpustil trestného činu 
„maření výkonu úředního roz-
hodnutí“ a navíc bylo zjištěno, 
že před jízdou požil alkoholické 
nápoje. Případ byl předán Policii 
ČR.

Výloha prohrála...
Lze se pouze dohadovat o mo-

tivu jednání osoby, která rozbila 
skleněnou výplň výlohy jedné re-
staurace v centru Bíliny. Na zákla-
dě oznámení byla hlídka MP Bílina 
vyslána na místo, kde dle oznamo-
vatele mladá žena hodila do výlohy 
železnou kanálovou vpusť. Je na-

snadě, že výloha 
„nerovný boj 
prohrála“. Vzhle-
dem k tomu, že výše 
způsobené škody s největší 
pravděpodobností přesáhne částku 
pěti tisíc korun, tedy hranici škody 
kdy se již může jednat o trestný čin, 
byla na místo přivolána Policie ČR, 
která si případ na místě převzala.

Kozel zahradníkem    
 Kozel zahradníkem. I takto by se 

dal nazvat případ, který řešili stráž-
níci Městské policie v Bílině. Hlídce 
bylo oznámeno, že směrem k jedné 
z bílinských provozoven výkupu 
kovů tlačí dvojice mužů dvoukolák 
vrchovatě naložený prutovým žele-
zem. Strážníci po krátkém pátrání 
dvojici našli. Když po mužích po-
žadovali vysvětlení, kde přišli k ta-
kovému množství železa, které evi-
dentně pocházelo z nějaké stavby, 
muži bez vytáček hlídce sdělili, že se 
jedná o armovací železo pocházející 
ze stavby lávky u nádraží ČD. 

V zápětí však dodali, že železo 
neodcizili, neboť jim jej dal hlídač, 
který stavbu lávky střeží proti zlo-
dějům. Zda byli domluveni, že se 
s hlídačem rozdělí o peníze získané 
případným prodejem železa do vý-
kupny však již bude šetřit Policie 
ČR, které byl případ předán.

Z deníku Městské policie Bílina
a

e-
výše 

Čárlí: místo nálezu Bílina, kříženec, 

dobrý zdravotní stav

Mat: místo nálezu Bílina, kříženec 

NO, asi 1 rok starý pes, dobrý zdra-

votní stav, hodný ale neumí chodit 

na vodítku

Krysařík:
místo nálezu 
Bílina, kříženec, 
asi 9 let starý pes, 
dobrý zdravotní 
stav

Pat: místo nálezu 
Bílina, kříženec 
NO, asi 1 rok 
starý pes, dobrý 
zdravotní stav, 
hodný ale neumí 
chodit na vodítku

Zatoulaní psi odchycení v Bílině a okolí se odvážejí do útulku v Jimlíně na Lounsku. Pokud se i vám 
zaběhl mazlíček, může být právě tam. Na fotografi ích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. 
Najdou svého pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, který o ně bude dobře pečovat.

Hledáte svého mazlíčka?

, 
Kontakt na útulek

v Jimlíně:
www.utulek-jimlin.wz.cz

tel.: 604 451 258

ilustrační foto
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Kde je pan učitel Pavel?
Obyvatelé Bíliny snad všech 

věkových kategorií si stačili 
v průběhu uplynulého školního 
roku povšimnout jisté anomálie 
v ČR, a sice učitele v Mateřské 
škole.Tato role se stala po vypr-
šení pracovní smlouvy minulostí 
a zůstala jen lítost nad tím, že děti 
v MŠ Švabinského musí pravdě-
podobně získávat tvrdší „výcvik“ 
a pevnější ruku, než liberální ka-
marádský vztah, o jaký se snažil 
pan učitel.Proč ale tento důvod 
k rozloučení se s MŠ sdělila paní 

ředitelka až poslední den při vy-
pršení pracovní smlouvy, zůstává 
hádankou.

Pan učitel měl nejspíše asi 
také smůlu, že nepatří mezi tzv.
nagelované šampónky; sdělení 
„ty seš humusák…“(zbytek věty 
bych zde raději nekomentoval) 
bylo od p.ředitelky jednoho dne 
po ránu opravdu těžká podpásov-
ka.

No nic, přeji rodičům i dě-
tem spousty nádherných zážitků 
v novém školním roce, učitelkám 
a ostatním pracovnicím hodně 
pevných nervů s vedením školky 

a starým bolševickým strukturám 
v MŠ trocha toho mladistvého 
entuziasmu. Pavel Rais

Pan učitel je doma či v jiném 
zaměstnání.....

Měl pracovní smlouvu na dobu 
určitou - do 30.6.2009.Pro povo-
lání pana učitele mateřské školy 
neměl patřičné vzdělání - vystu-
doval Střední zemědělskou školu.
Nemyslím si,že by děti u nás měly 
„tvrdší výcvik“,ale hned na za-
čátku každého školního roku si 
společně s dětmi stanovíme urči-

tá pravidla pro obě strany a ty se 
snažíme dodržovat.Podle mého 
mínění by měl být pan učitel 
pro děti příkladem a pokud chci 
na dítěti,aby se převlékalo do tří-
dy, na vycházku - sám by měl tyto 
hygienické návyky dodržovat,ale 
na to pan učitel nedbal.Jinak si 
myslím,že v naší mateřské škole 
vládne příjemná atmosféra a děti 
jsou pro nás rovnocennými part-
nery.

Růžičková Eliška, ředitelka 
MŠ M. Švabinského 664, Bílina

Náměty, připomínky, k zamyšlení...

Mohou se opřít o službu, kte-
rá v Bílině funguje již od 70. let 
a sídlí v Domě se soustředěnou 
pečovatelskou službou v Havíř-
ské ulici. Stačí mít trvalý pobyt 
na území ČR a v Bílině. Pro vypl-
nění žádosti pak není třeba nic ji-
ného než se prokázat občanským 
průkazem buď na Odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví Měst-
ského úřadu nebo přímo v Domě 
se soustředěnou pečovatelskou 
službou.

Vyřízení žádosti je v podstatě 
okamžité. Někdy dokonce po-
skytnutá péče předchází formali-
ty, jak sdělila vedoucí pečovatel-
ské služby L. Jonášová: „Postará-

me se i bez žádosti, pokud někdo 
náhle přijde, a vše potřebné se 
vyřídí dodatečně.“

Služby, které klienti mohou 
využívat, sahají od asistence 
při osobní hygieně přes náku-
py a běžné pochůzky či pomoc 
při obvyklém i velkém úklidu 
po praní a opravy ložního i osob-
ního prádla. Výjimkou nebývá 
doprovod k lékaři nebo na úřa-
dy.

Všechny tyto úkony jsou po-
skytovány za ceny stanovené 
Radou Města Bíliny a pohybu-
jí se od 5 Kč za donášku oběda 
do 84 Kč za doprovod k doktoro-
vi či pomoc při velkém úklidu.

V některých případech je péče 
poskytována bezplatně. Na bez-
platnou péči mají nárok pří-
slušníci československé armády 
v zahraničí, někteří účastníci 
národního boje za osvobození 
a mimosoudně rehabilitovaní 
občané.

Dům pečuje v současné době 
o 105 lidí, z toho jsou 4 neplatí-
cí. Dlouhodobě se počet zájemců 
o jeho služby pohybuje kolem 
sta lidí. Maximum, které kdy 
obsloužil, dosáhlo počtu 112. 
Jejich spokojenost a vděk je pro 
pracovníky služby nepochybně 
odměnou nad jiné a pro město 
dobrou vizitkou. Jana Karlová

Bílinští občané mohou využívat 
pečovatelské služby

Zdravotně postižení či starší občané, kteří si nemohou sami obstarat práce v domácnosti, potřebují 
ošetření nebo péči jiné osoby, nemusejí v Bílině spoléhat jen na rodinné příslušníky.

Vzhledem k tomu, že se 
v těchto dnech zvyšuje počet 
případů, kdy zloděj vykrade 
byt v noci, když jeho majitelé 
nerušeně spí, policisté obyva-
tele varují.

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA:

HZS JEDNOTKA BÍLINA
950 442 011 150

RYCHLÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOST BÍLINA

417 823 745

POLICIE ČR 158

POLICIE ČR V BÍLINĚ
417 823 333, 417 823 161

MĚSTSKÁ POLICIE 
BÍLINA

417 810 999

TELEFONNÍ
CENTRUM SLUŽEB

800 123 456

Město Bílina

ZÁJEZDY 
2009

 

 TERMÍN CÍL ZÁJEZDU  
  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

LETNÍ TÁBORY DOMU DĚTÍ
A MLÁDEŽE V BÍLINĚ

o letošních prázdninách
probíhá již poslední tábor:

15. – 24. 8. Nová Ves nad Nisou
Aerobic, soustředění kroužků, 

4 100 korun

Zamykejte na noc byt a nene-
chávejte otevřená okna, i když 
jste doma. Zloději, kteří se 
po městě pohybují, hledají vhod-
né příležitosti. A nevadí jim ani 
přítomnost osob v bytech. Cho-
vají se tak, že je ani nepostřeh-
nete. V bytě se pohybují rychle, 
nehlučně a zvládnou i několik 
bytů za noc. Již v minulosti po-
licie šetřila případy, kdy zloději 
do bytů chodili přes neuzamčené 
dveře. Poškození pak na přítom-
nost zloděje přijdou většinou až 
ráno, když hledají mobil, do-

Zloději vykradou byt, zatímco jeho majitelé spí
klady nebo klíče. Není zvykem 
v českých rodinách zamykat 
a zavírat okna, pokud je někdo 
doma. Podle policie by se tím 
však snížilo podstatně riziko, že 
je ve spánku někdo okrade. Ani 
lehký spánek nemusí být správ-
nou obranou. Nelze totiž vylou-
čit, že přistižený pachatel může 
na vzbuzeného majitele bytu 
i zaútočit. 

Začala doba dovolených, kdy 
mnoho rodin cestuje a opouští 
své byty a domy. Zloději však 
dovolené neplánují, naopak je 
tato doba příznivá k nepozoro-
vanému vniknutí do obydlí ci-
zích osob. Návraty z dovolené 
pak mohou být nepříjemným zá-
žitkem z toho, že se po bytě po-
hybovala cizí osoba a způsobila 
hmotné škody. 

Proto policie doporučuje ně-
kolik organizačních a bezpeč-
nostních opatření:

 o své cestě informujte pouze 
své blízké

 zajistěte si pravidelné vybírání 
poštovních schránek

 neponechávejte doma drahé 
věci, peněžní hotovost

 nezapomeňte na dobré mecha-
nické zabezpečení oken a dve-
ří, vhodná je kombinace s elek-
tronickým zabezpečením

 označte si výrobní čísla elek-
troniky a cenných předmětů

 udržujte dobré sousedské vzta-
hy

 všímejte si pohybu cizích a po-
dezřelých osob, o podezření 
informujte policii na tel. číslo 
158

Ludmila Světláková
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Nejvíce se čtou ženské romány, detektivky a cestopisy

V Bílině proběhl čtvrtý ročník příměstského prázdninového tábora

Přes prázdniny však zájemci o knihy musí 
počítat s omezeným provozem (viz rámeček), 
který je nezbytný z důvodu střídání pracovnic 
v době dovolené.

Knihovna nabízí více než 94 tisíc knih 
a 238 exemplářů časopisů. Fond je průběžně 
aktualizován a zastaralé a opotřebované knihy 
jsou podle potřeby vyřazovány. V loňském roce 
navštívilo knihovnu přes 1700 čtenářů, z nichž 
bylo přes 500 dětí. Počet čtenářů se sice od roku 
2000 snižoval, ale počínaje rokem 2006 se opět 
mírně zvyšuje.

Knihy i časopisy lze od roku 2003 rezervovat 
elektronickou cestou. Knihy se půjčují na 30 dní 
s možností prodloužení, časopisy a audiovizuál-
ní nosiče na 14 dní.

Knihovna kromě půjčování dokumentů po-
skytuje také další služby. Ve všech svých pro-
vozech umožňuje přístup na internet. Zájemci 
mohou 10 minut surfovat zdarma, po 10 minu-
tách zaplatí 50 haléřů za minutu. Pokud si chtějí 
informace z internetu vytisknout, zaplatí 2 Kč 
za stránku.

Knihovna jako kulturní instituce pořádá také 
setkání se spisovateli a významnýni osobnostmi 
kulturního i společenského života. Loni jsme tu 
například mohli spatřit Jáchyma Topola, Jaro-
slava Rudiše či Irenu Obermannovou. Letos tu 

si chodí půjčovat jak knížky, tak časopisy třeba 
na dovolenou. Myslím, že se čtenářství začíná 
trochu vracet. Sice se čte méně než dříve, ale ně-
které lidi přestává bavit jen sedět u televize a hle-
dají jiné aktivity. Mezi jiným i čtení knížek.“

Její slova potvrzuje statistika. Zatímco v roce 
1998 bylo půjčeno průměrně 58,8 titulů na jed-
noho čtenáře, v roce 2004 už to bylo 87,9 titulů 
a v loňském roce tento počet dosáhl čísla 94,5.

Na závěr malé upozornění pro ty čtenáře, kte-
ří navštěvují webové stránky knihovny www.
knihovna.bilina.cz): od července mohou knihy 
vybírat v rubrice „Přečtěte si“ také podle hodno-
cení čtenářů, popř. přidat své vlastní hodnocení 
a aktivně se zapojit.

Pro děti byl po dobu tří týdnů 
připraven bohatý program sesta-
vený ze sportovních, výtvarných 
i hudebních aktivit, dále tanečních, 
výtvarných, sportovních nebo ca-
nisterapeutických workshopů či 
atraktivních výletů. Jen namát-
kou vyberme výlety do Mořského 
světa či lanového centra v Praze, 
safari ve Dvoře Králové, návště-
vu Karlových Varů, výlet spojený 
se záchranou zakleté princezny 
na hradě Hamzburku či prohlídkou 
zámeckých zahrad v Libochovi-
cích. Samozřejmostí za krásného 
počasí bylo koupání na koupališti 
na Kyselce. Jsme velmi rádi, že se 
tábor těšil hojné účasti a průměrná 

denní návštěvnost se pohybovala 
kolem 35 dětí. 

I v letošním roce se podařilo zís-
kat většinu potřebných fi nančních 
prostředků ze zdrojů mimo bílinský 
rozpočet. Většinu nákladů pokrý-
vají prostředky získané z programu 
prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR. Náklady šetří například 
také velmi výrazné slevy na vstup-
né do rekreačních areálů v Bílině. 
V této souvislosti bychom rádi 
poděkovali jednateli městských 
sportovních a rekreačních zaříze-
ní, Mgr. Janu Davignonovi. Město 
Bílina podpořilo realizaci akce cca 
30% fi nanční spoluúčastí k získané-
mu projektu. 

Jsme potěšeni, že se myšlenku, 
kterou původně přivezl pan starosta 
Josef Horáček z družebního města 
Alés ve Francii, podařilo již po čtvr-
té naplnit. Nebylo by to však možné 
bez spolupráce všech subjektů, které 
se na realizaci podílí, rád bych tak 
všem zúčastněným alespoň touto 
cestou velmi poděkoval. Zvláštní 
poděkování směřuje na Základní 
školu praktickou k paní ředitelce 
Mgr. Ivetě Krzákové a paní zástup-

kyni Mgr. Ivě Häuslerové Děkujeme 
i Bc. Veronice Spurné vedoucí Od-
boru školství a kultury MěÚ v Bílině 
za výbornou spolupráci na organi-
začním zajištění tábora. Nezbývá než 
popřát, ať se příští léto opět sejdeme 
na prvním jubilejním, pátém ročníku 
příměstského tábora a děti si jej užijí 
minimálně stejně jako ten letošní. 

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
ředitel pobočky společnosti 
Člověk v tísni, o.p.s. v Bílině

zatím byla spisovatelka Tereza Boučková či bý-
valý ředitel chomutovského zooparku Přemysl 
Rabas. Po prázdninách se můžeme těšit na další 
setkání. Na 30. září knihovna plánuje besedu 
s Vlastimilem Vondruškou, autorem především 
historických detektivních románů a popularizá-
torem historie, a 14. října přivítá Alenu Ježko-
vou, spisovatelku knih pro děti a mládež.

A jaké jsou nejčastěji půjčované tituly a žán-
ry? Na to odpovídá ředitelka knihovny Marce-
la Šímová: „Obecně se hodně půjčují ženské 
romány, detektivky, cestopisy nebo třeba také 
fantasy.“ Vliv na půjčované žánry a knihy mají 
různé faktory: „Hodně má vliv reklama a pub-
licita a také fi lmová zpracování nejen klasické 
literatury. Myslím, že má také na čtenáře vliv 
probíhající anketa Kniha mého srdce. Lidé si 
začínají půjčovat to, co se dostalo na přední po-
zice, např. Stmívání od Stephenie Meyerové.“

Závěrem ředitelka shrnuje: „I teď přes let-
ní měsíce je knihovna docela využívaná. Lidé 

Od 13. do 31. července proběhl v našem městě čtvrtý ročník níz-
koprahového příměstského prázdninového tábora. Tuto akci je tak 
možné považovat za tradiční součást prázdninového dění v Bílině. 
Stejně jako v předchozích letech plnila úlohu hlavního organizá-
tora ZŠP Kmochova, která táboru poskytla zázemí a organizačně 
zajistila aktivity společně s bílinskou pobočkou společnosti Člověk 
v tísni, o.p.s, ZŠ Aléskou a ZŠ Lidickou. O děti se, podobně jako 
v předchozích letech, starají pedagogičtí pracovníci výše uvedených 
organizací, ale také dobrovolníci ze středních a vysokých škol peda-
gogického nebo sociálního zaměření.

Kdo má zájem navštívit bílinskou knihovnu, 
má na to 80 hodin týdně. Právě tolik hodin 
má knihovna včetně svých poboček otevřeno. 
Hodně lidí jistě ocení i to, že může do cent-
rální knihovny zavítat také každou sobotu 
od 9 do 11 hodin.

Centrální knihovna 
oddělení pro dospělé 
zavřeno v sobotu
v úterý a ve čtvrtek otevřeno 
do 17 hodin

oddělení pro mládež
pondělí 9–12, 13 –17 
úterý 9–12, 13 –17
čtvrtek 9–12, 13–17

Pobočky:
Za Chlumem a Panelové sídliště 
v úterý zavřeno
v pondělí a ve čtvrtek do 17 hodin

KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH

Snímek z akce Noc s Andersenem.
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Počet nezaměstnaných v Bílině se v červenci zvýšil

Svým všeoborovým a regio-
nálním zastoupením jsou největší 
podnikatelskou soutěží v zemi. 
Soutěže jsou určeny všem fi rmám 
s obratem do 1,4 mld. Kč a dvou-
letou účetní historií a každému 
živnostníkovi v zemi, který je mi-

Podle údajů Úřadu práce se 
v červenci zajímalo o zaměstná-
ní o něco více lidí než v červnu 
a květnu.

V minulých dvou měsících se 
počet nezaměstnaných evidova-
ných na Úřadě práce držel na stej-
né hodnotě 1417 lidí. V červen-

Atmosféru navodili členové 
skupiny s dlouholetýmu hudební-
mi zkušenostmi skalních přízniv-
ců rockové hudby 60. a především 
70. let. Skupina působí na české 
scéně asi osm let. Původně vystu-
povala pod názvem The Steam. 
Tvoří ji Ivan Malota, Jindřich 
Musil, Jorge Pavlíček a Tomáš 
Kejř. Jejich repertoár je složen 
především ze skladeb anglické 
kapely Led Zeppelin, jako např. 
Rock and Roll, Good Times Bad 

Times, Immigrant Song, Dazed 
and Confused, Thank You a další. 
Kapela si vyzkoušela i skladby 
skupin Cream, Free či Jimmyho 
Hendrixe.

Hraje v klubech a na festiva-
lech, kromě Bíliny letos navštívila 
z blízkého okolí také Duchcov či 
Louny. Jinak koncertuje přede-
vším v pražském klubu Vagon, 
kde má do konce roku naplánová-
no pět koncertů.

Jana Karlová

ci ovšem počet registrovaných 
uchazečů o místo stoupl o 32 lidí 
– na 1449, jako odraz červencové 
tendence celého okresu, v němž 
byl zaznamenán poměrně výrazný 
nárůst celkového počtu nezaměst-
naných, a to o 251 osob.

Míra nezaměstnanosti v Bílině 

tedy za červenec dosáhla 13,36 % 
oproti červnovým 13,04 % a květ-
novým 13,09 %. Pro srovnání – 
celková nezaměstnanost okresu 
tvoří 12,14 %.

V Bílině bylo v červenci k dis-
pozici 22 volných pracovních 
míst, což je oproti předchozím 

dvěma měsícům více, nicméně 
stále méně, než by pro zájemce 
o práci bylo třeba.

Bílina tak společně s Krupkou 
bohužel v rámci okresu stále pat-
ří k mikroregionům s vyšší mírou 
nezaměstnanosti.

Jana Karlová

nimálně jeden rok držitelem plat-
ného živnostenského listu.

V kategorii Firma roku vybírá ví-
těze odborná porota podle souboru 
vyhodnocovaných ekonomických 
ukazatelů, jako např. zadluženost, 
ziskovost, produktivita atd. Firmy 

také porotu musí přesvědčit mar-
ketingovým odlišením své fi rmy.

Z účastníků Živnostník roku po-
stoupí vždy ta nejvíce originální, 
funkční a komplexní řešení pod-
nikatelských myšlenek a nápadů. 
Finalisté vybraní odbornou porotou 
budou představeni veřejnosti a ta 
pomocí SMS hlasování určí vítěze.

Registrace již skončily, a to s po-
čtem 3636 soutěžících. V této velké 
konkurenci se snaží obstát i jedna 

fi rma z Bíliny a jeden bílinský živ-
nostník. Přihlášená fi rma se zabývá 
opravou, údržbou a rekonstrukcí 
energetických zařízení. Přihlášený 
živnostník je kominíkem. Pravi-
dla soutěže neumožňují zveřejnit 
přímo názvy fi rem či jména sou-
těžících v takto rané fázi soutěže. 
Držme bílinským kandidátům pal-
ce, ať se dostanou co nejdále a my 
se o nich dovíme jako o fi nalistech 
či přímo vítězech.

Hospodářské noviny ve spolupráci se společností Vodafone každo-
ročně vyhlašují soutěž Firma roku a společně se Zlatými stránkami 
soutěž Živnostník roku. Letos se koná již 4. ročník těchto klání.

Koncert pražské hudební skupiny Led Zeppelin Revival v sobotu 
1. 8. na Kafáči od 20:30 do 23 hodin byl velmi povedený a kdo 
na něj přišel, nemusel rozhodně litovat. V průběhu celých dvou 
a půl hodin byla atmosféra koncertu příjemná a přátelská a všech 
asi 150 příznivců světové rockové legendy, kteří koncert navštívili, 
se náramně bavilo. Lidé tančili a zpívali a koncert této rockové 
kapely si užívali, jako by na pódiu opravdu vyšívali Jimmy Page 
s Robertem Plantem.

Bílina v soutěžích Firma roku a Živnostník roku

Zdroj: www.led-zeppelin-revival.cz

Převzato ze s tránek: www.led-zeppelin-revival.cz

V BÍLINĚ SE PŘEDVEDL LED ZEPPELIN REVIVAL
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Život obyvatel
na Teplickém

předměstí
jejich očima

Vůbec se nezdráhají předvést své 
umění v normální zemi s normálními 
poměry – v Česku. Nejsou sice již 
na čele hitparád a prodejních přehledů, 
ale jsou to legendy jejichž jména patří 
do encyklopedií rockové hudby. Stojí 
za to je vidět, stojí za to je slyšet. Zvlášť 
když je budeme mít „za rohem“.

Po více než čtyřiceti letech existen-
ce skotská rocková kapela Nazareth 
absolvuje v České republice sérii vy-
stoupení a festivalů, do níž se podařilo 
zařadit i vystoupení v bílinském areálu. 
Zvuk i nasazení je dnes snad lepší než 

v dobách jejich největší slávy a zejmé-
na pěvecká forma zpěváka a frontmana 
Dana McCaffertyho je prostě šťáva.

Podobně se dá charakterizovat i tvor-
ba a vystupování „uprchlíka“ z Uriah 
Heep, který už dávno sice není divokým 
kouzelníkem progresivního rocku, ale 
svou šťávu rozhodně také neztrácí. Ken 
Hensley v Bílině bude událostí, o které 
dávní fandové snad ani nemohli snít.

Nechat si ujít takové hvězdy by bylo 
pro kohokoliv, kdo o rocku a jeho his-
torii nechce jen číst, hříchem. Vidět je 
můžete 29. 8. 2009 na Kyselce.

Čas trhnul oponou. Nazareth a Ken Hensley – ikona někdejších Uriah 
Heep již nejsou jména z desek na černém trhu, za polovinu platu.

Skupina Nazareth

VE ZNAMENÍ ROCKU

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

„Je to tu hrozné. Denně je to tu po večerech obsazeno 
Romy, kteří fetují, do toho štěkají psi bez vodítka.
Je tu opravdu těžké žít.“

„Je tu plno odpadků. A většina současných obyvatel
Teplického předměstí si nedokáže vážit např. zeleně.“

„Třikrát po sobě tu vykradli
hodináře. Tak zavřel obchod. 

Kdyby tu byla služebna Městské 
policie, bylo by to určitě lepší.

Ale starousedlíci, včetně Romů, 
ten nepořádek nedělají.

Dělají ho mladí Romové.“

„Tohle sídliště bývalo
dobré. Od té doby, co jsou tu
Romové, je tu nepořádek. Také 
vymlácené dveře, přepadení
přímo ve vchodě apod.“

Fotoreportáž z Teplického předměstíFotoreportáž z Teplického předměstí

 „Je to tu strašné. 
Hlavně kolem herny 
je velký nepořádek. 
Romové odhazují volně 
odpadky a nic po sobě 
neuklízejí. A když 
někdo uklidí, za chvíli 
je tu nepořádek zas. Už 
to tu vypadá jako Chá-
nov II a nikdo s tím 
nic neudělá. Kdyby tu 
byla služebna policie 
nebo kamery, bylo by 
to lepší.“

„Začátkem 60. let se tu stavělo sídliště a bylo to tu docela 
pěkné. Ale dnes to tu vypadá jinak, většinová skupina oby-
vatel, která tady žije, je neukázněná a nepořádná. Neumějí 
se chovat a podle toho to tu vypadá.“
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Obyvatelé i turisté v Bílině v roce 2008 nejčastěji navštěvovali 
výstavy, které pořádalo Kulturní centrum Kaskáda. Z těch nejú-
spěšnějších stojí za připomenutí výstava tématicky orientovanou 
na vznik ČSR uvedenou pod názvem S Československými legio-
náři po Transsibiřské magistrále a výstava dřevořezeb panovníků 
paní Jarmily Haldové.

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

Bílinští se loni nejvíce zajímali o výstavy

 Výstavní síně tak předčily 
ostatní objekty, tedy městské 
divadlo, Kulturní dům Fontána, 
kino Hvězda, digitální kino, letní 
kino i letní amfi teátr. Různé vý-
stavy loni navštívilo 6 585 lidí. 
Vzhledem k tomu, že Kaskáda 
pořádala ve zmiňovaném roce 
17 výstav, průměrná návštěvnost 
jedné výstavy byla 387 lidí. Ty-
to informace vyplývají z výroční 
zprávy Kulturního centra Kaská-
da za rok 2008.

Více než 4,5 tisíce milovníků 
kultury přišlo loni na představe-
ní do městského divadla. Toto 
zařízení tak obsadilo pomyslnou 
druhou příčku v návštěvnosti. 
Fontána, Hvězda a digitální kino 
navštívily přes dvě tisícovky lidí, 
řadí se tedy do středu tabulky. 
Na jejím konci je letní amfi teátr 
Kyselka a letní kino. Do prvně 
zmiňovaného zařízení zavítalo 
necelých třináct set lidí, do dru-
hého pak necelých sedm stovek. 

Galerie pod Věží, kde KC Kaskáda pořádá výstavy
 Foto: Pavlína Nevrlá

Ulice Antonína Sovy, která byla po velkém dešti 3. 8. takto zatopena
 Foto: Václav Weber

Nižší počty návštěvníků jsou 
však dané především sezónním 
omezením areálů. 

Kaskáda loni pořádala celkem 
242 akcí, kterých se celkem zú-
častnilo 20 563 hostů. Údaje za-
hrnují pouze ty akce, na kterých 
bylo vybíráno vstupné.

Návštěvnost kulturních zaříze-
ní rozdělená podle jednotlivých 
měsíců vyplývá nejlépe pro listo-
pad. V tomto měsíci se kulturních 
akcí v Bílině zúčastnilo 6 724 ná-
vštěvníků.

„Hlavním úkolem kultury by 
měla být především kvalita usku-
tečněných akcí a spokojenost di-

váků. A to je naším hlavním cí-
lem,“ uvádí se v závěru výroční 
zprávy. Pavlína Nevrlá

V novém školním roce vás DDM Bílina přivítá již 
z dálky novými plastovými okny a novými vchodovými 
dveřmi.

Mateřské centrum Klokánek je nově vymalované a je 
po menší rekonstrukci. Kromě tradičních kroužků vám Klokánek 
nabídne také několik nových kroužků jako: jazykový kroužek pro 
děti s výukou ruského a německého jazyka, nové výtvarné kroužky 
a kroužek paličkování. Nově bude v Klokánku také otevřena půjčov-
na kostýmů. Každý měsíc se můžete v Klokánku těšit na již tradiční 
akce jako Korálkování nebo Fimo a nově i na Hudební workshopy.

Studio Keramika je určené všem zájemcům od tří let, jak začá-
tečníkům, tak mírně pokročilým, pokročilým a nejpokročilejším. 
Pokračovat budou sobotní Keramické dílny, můžeme prozradit, že 
letošní vánoční výstava bude ve znamení vánočních zvonků. Večerní 
kroužky studia Keramika jsou tak oblíbené, že se v novém školním 
roce otevře další a sice ve středu. Nově se ve studiu Keramika budou 
vyrábět z Pedigu i dekorativní výrobky.

Přihlášky do kroužků na školní rok 2009/2010 si letos můžete 
vyzvedávat v recepci DDM Bílina již o týden dříve než v minu-
lých letech, tedy od pondělí 24.srpna do 29.srpna v době od 14:00 
do 18:00 hodin a dále pak každý pracovní den od 9:30 do 12:00 hodin 
a od 13:00 do 17:30 hodin.

Podrobnější informace o přihláškách a kroužcích DDM Bílina hle-
dejte na www.ddmbilina.cz. Vlasta Vébr

DDM Bílina nabízí v novém školním roce 
výuku ruského jazyka a otevírá nový večerní 

kroužek studia Keramika

DDM Bílina nabízí v novém školním roce 
výuku ruského jazyka a otevírá nový večerní 

kroužek studia Keramika
INZERCE 1609/BZ

PŘENECHÁM
PROSPERUJÍCÍ 

TRAFIKU
V BÍLINĚ

Tel.: 777 550828
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Kulturníservis
KINO HVĚZDA

19. – 20. srpna – 19 hodin
JMÉNEM KRÁLE

ČR/Historické drama.
Píše se 13. století. Království českému 

a markrabství moravskému vládne
Přemysl Otakar II. Hrají: Karel Roden, 
Klára Issová, Lukáš Vaculík, Markéta 

Hrubešová, David Prachař.
Vstupné: 70,- Kč , 77 minut

21. – 22. srpna – 15 hodin, 18 hodin
HARRY POTTER

A PRINC DVOJÍ KRVE
USA/Dobrodružný. Český dabing,

Další dobrodružství známého Harryho 
Pottera. Hrají: Daniel Radcliff e, Ema 

Wattson, Rupert Grint.
Vstupné: 75,- Kč 154 minut

25. – 26. srpna – 19 hodin
KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ

VB/Fantasy. České znění.
Příběh o tajemné kletbě měsíčního údolí, 

o přátelství a odvaze. Hrají: Natascha
McElhone, Ioan Gruff udd, Tim Curry…

Vstupné: 70,- Kč, 102 minut

28. 8. – 19 hodin
PAŘBA VE VEGAS

LETNÍ AMFITEÁTR
27. 8. – 21 hodin

PAŘBA VE VEGAS
USA/Komedie. České titulky.

I muži mají své dny. Hrají: Bradley Cooper, 
Ed Hems, Zach Galifi anakis, Heather 
Graham. Vstupné: 65,-Kč, 100 minut

29. srpna
ROCKOVÁ BÍLINA 2009

Koncert, na kterém vystoupí legendy
světové rockové scény. Skotští rockeři

NAZARETH a KEN HENSLEY (Anglie), 
člen legendárních anglických rockerů

Uriah Heep, se svou doprovodnou skupi-
nou. Vstupné: V předprodeji: 790,- Kč

Na místě: 890,- Kč

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
1. července – 25. srpna

VÝSTAVA
VELKOFORMÁTOVÝCH

FOTOGRAFIÍ Z ČÍNY
Výstava velkoformátových fotografi í nejen 
přírodních krás z Číny. Pořadatel výstavy 
Čínská ambasáda Praha Vstupné: dospělí 

20 Kč, senioři, studenti, děti 10 Kč

GALERIE POD VĚŽÍ
2. července – 25. srpna

ZDEŇKA MALÁ – OBRAZY 
Prodejní výstava abstraktních obrazů 

ústecké výtvarnice Zdeňky Malé
Vstupné dobrovolné

4. září – 19 hodin
LAMPIONOVÝ PRŮVOD

sraz na Mírovém náměstí
vstupné zdarma

ČTENÁŘSKÝ TIP BÍLINSKÉ KNIHOVNYČTENÁŘSKÝ TIP BÍLINSKÉ KNIHOVNY
Belerie pro dospělé 

FRÖHLING, ULLA, 1945- 
BYLA JSEM OTROKYNÍ

V SATANSKÉ SEKTĚ 

Angela vyrůstá ve zdánlivě váže-
né a spořádané rodině. Její rodiče 
jsou ve skutečnosti členy satanské 
sekty a dceru půjčují k sadistic-
kým hrátkám, sexuálnímu zneuží-
vání a vymývání mozku...

Nakladatelství  Alpres 

DE BLASI, MARLENA, 1952- 
LÉTO NA SICÍLII : PŘÍBĚH 

ŽIVOTA A LÁSKY 

Ve vile Donnafugatě slovo dávno 
rozhodně neznamená odváto vět-
rem, píše autorka o fascinujícím 
místě v sicilských horách, kam 
náhodně zabloudila při svých 
toulkách s manželem Fernandem. 
Sicílie je země úžasných kontras-
tů: velkoleposti i bídy, krásy i utr-
pení, iluzí i otevřenosti. Autorka 
vypráví o Tosce, elegantní a krás-
né ženě a jejích vzpomínkách 
na lásku k poslednímu sicilskému 
knížeti, potomku francouzských 
Anjouovců. V Tosčině vyprávění 
najdeme ničivou válku i bídu, do-

zvíme se o počátku Cosa Nostry, 
setkáme se s bohatými a privile-
govanými. 

Nakladatelství  BB art 

Naučná literatura 

KOCÁBOVÁ MARSHA 
ANI TADY, ANI TAM 

Strhující text o tom, jak žila a žije 
manželka legendárního rockera 
a podnikatele Michaela Kocába. 
Nahlédnutí do zákulisí polisto-
padové politiky, neznámá fakta 
o odsunu sovětských vojsk, a pře-
devším otevřená výpověď o vlast-
ním soukromém životě

Nakladatelství Nemo 

ZINDELOVÁ MICHAELA 
TŘI NA FORBÍNĚ:

DANA MEDŘICKÁ,
IRENA KAČÍRKOVÁ,

KAROLÍNA SLUNÉČKOVÁ 

Autorka knížky, Michaela Zin-
delová, hledá usilovně odpověď 
na otázku, jaký jejich život vlast-
ně byl? Portréty balancují mezi 
profesní i osobní cestou, reflek-
tuje se v nich i mollová tónina 
skutečnosti, že Dana Medřická, 
Irena Kačírková, i Karolína Slu-
néčková bojovaly a pohrály svou 
partii se životem po těžké nemo-
ci. Cenné informace autorce kro-
mě přátel a divadelních kolegů 
poskytly především děti - každá 

herečka zanechala jediného po-
tomka. V pokračovatelích rodů 
zůstal navždy zakódován jako 
klíčový vztah k umění: v herec-
tví matky Dany i otce, Václava 
Vydry ml., pokračuje jejich syn 
Václav. Dcera Ireny Kačírko-
vé, Kristýna Novotná, si zvolila 
za profesi kostýmní návrhářství, 
syn Karolíny Slunéčkové a her-
ce Rudolfa Vodrážky, Rudolf 
Vodrážka ml., pracuje jako tele-
vizní režisér.

Nakladatelství XYZ 

Knihy pro děti 

BRAUNOVÁ, PETRA, 1967- 
PRINCOVÉ NEMYJOU

ZÁCHODY 

Volné pokračování knih Petry 
Braunové Borůvkové léto s Te-
rezou a Terezománie uzavírá 
příběh problematických sou-
časných teenagerů, patnácti-
leté zklamané herečky Terezy 
a šestnáctiletého snílka Mi-
chala. Zmatkář Michal se proti 
své vůli dostal na šikmou plo-
chu, po které uklouzl a řítí se 
na samé dno. 

Po útěku z diagnostického 
ústavu se toulá a na vlastní kůži 
pozná, před čím ho ve škole 
i doma nejvíce varovali... drogy 
a nezávislý sex mu svážou ruce 
i nohy. Smutná Tereza cítí jeho 
zmizení jako zradu. Nepřestane 
ho milovat, přesto nechce zůstat 
sama a čekat, a tak hledá útě-
chu v náruči spolužáka. Osud je 
k nim však shovívavý - do cesty 
jim postaví neuvěřitelnou náho-
du - je už jen na nich, jestli ji 
dokáží využít, či ne... Čtení pro 
náctileté kluky a holky, kterými 
stejně jako Michalem a Terezou 
cloumají emoce a vášně

Nakladatelství Albatros
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Z původního hradu se do dnešní 
doby dochovaly dvě sklepní míst-
nosti vytesané ve skále a sklíp-
ková klenba v severní věži. Hrad 
od roku 1502 vlastnili Lobkovico-
vé. Ti jej v letech 1675 – 1682 ne-
chali přestavět podle návrhu G. T. 
Tencally na reprezentativní raně 
barokní zámek. Další úpravy byly 
provedeny v 19. století.

Zámek je mohutnou dvoupa-
trovou stavbou s obdélníkovým 
půdorysem a s velkými nárož-
ními třípatrovými pavilony. Ko-
lem zámku, na místě původního 
hradiště, se rozprostírá zámecký 
park.

Dominantou zámku je kromě 
již zmíněného sklepení vytesané-
ho do skály Italský sál s bohatou 
štukovou výzdobou a dále objekt, 
který představuje zbytek býva-
lého hradního opevnění s hlado-
mornou, bašta zvaná Manda, jež 
se nachází v rohu předhradí. Její 
součástí je erb prvního Lobkovice 
v Bílině – Děpolda z roku 1509. 
Její další zajímavost uvádí zástup-

Od 26. července do 1. srpna byl pro děti nachystaný víc než pestrý pro-
gram: vyráběly sluníčka, loďky, koupaly se v přírodním koupališti a pře-
hradě, čekala je také bojová hra, sportovní odpoledne, míčové závody 
v družstvech, zlatokopecké odpoledne, výlet do Jablonce nad Nisou a sa-
mozřejmě diskotéka, která byla okořeněná soutěží MISS ÚČES. Jedno 
dopoledne patřilo časopisu ABC, se kterým děti soutěžily v rámci akce: 
SOUTĚŽIVÝ DEN S ABC. 

Tábor se setkal s nebývalým úspěchem, proto se už nyní organizátorky 
rozhodly, že tábor zopakují ve stejném termínu a na stejném místě, tedy 
na chatě MUHU v Jindřichově u Jablonce nad Nisou. Vlasta Vébr

Minulý týden probíhal 
v DDM Bílina příměstský tá-
bor nejen pro předškoláky, 
ale i pro ostatní děti ve věku 
od čyř do sedmi let.

Předškoláci se připravova-

li na školu, školáci si opako-
vali to, co se už naučili, a to 
vše formou hry. Menší děti si 
mezitím malovaly a hrály. Bě-
hem příměstského tábora děti 
vyráběly obrázky ze špachtlí, 

malovaly prstovými barvami 
a temperami, vyráběly textilní 
sáčky, ubrousky atd. Program 
začal vždy v osm hodin a kon-
čil ve tři hodiny odpoledne. 
Zajištěny byly svačiny, oběd 

a pitný režim. Dětem byla 
k dispozici jak budova DDM, 
tak i zahrada, vše se řídilo po-
časím. Děti měly také možnost 
zajít na počítače nebo se kou-
pat v bazénu.

ce majitele p. Michal Koukola: 
„Hladomorna se stala osudnou 
asi pro 40 měšťanů, kteří zde hle-
dali úkryt před husity a byli zaživa 
upáleni.“

Hrad a později zámek vlast-
nili Lobkovicové od roku 1502 
do roku 1945, kdy přešel do vlast-
nictví státu. Dnes je sídlo v ma-
jetku fi rmy Lesy Sever s.r.o. a již 
10 let prochází postupnou rekon-
strukcí: „Míra poškození z let mi-
nulých byla značná, námi byl ob-
jekt přebrán kompletně prázdný, 
bez mobiliáře. Postupně probí-
hají opravy jak vnitřních prostor 
zámku, tak jeho vnějšku. Všechny 
objekty zámku mají nové střechy, 
kompletní rekonstrukcí prošla tzv.
Kočárovna, kde dříve bylo pra-
coviště teplických archeologů, 
zrekonstruovala se bašta Manda, 
jižní věž zámku a střední trakt, 
kde stále probíhají některé štuka-
térské práce, dále zděné oploce-
ní, postavily se nové přístupové 
mostky k zámku, zámek také do-
stává nová okna atd. Snažíme se 

o údržbu a obnovu zeleně a není 
vyloučena revitalizace přilehlého 
zámeckého parku. Čeká nás opra-
va příjezdové komunikace, vnitř-
ních prostor severní věže zámku, 
zimní zahrady, sklepení a objektu 
tzv. garáží. Na opravy nečerpáme 
žádné dotační tituly, proto se sna-
žíme o maximální efektivitu vyna-
ložených prostředků,“ vyjmeno-
vává seznam oprav pan Koukola. 
Opravy probíhají ve spolupráci 
s Národním památkovým ústavem 
a s místním odborem kultury a pan 
Koukola ještě dodává: „Mrzí mě, 
že oprava tohoto historikého ob-
jektu občas není pozitivně vítána, 
přestože v naší zemi chátrají tisí-

ce historických objektů a budov 
a všichni víme, jak těžké je sehnat 
prostředky na jejich alespoň čás-
tečnou opravu.“

Pro veřejnost je zámek uzavře-
ný. Ale dle vyjádření pana Kou-
koly by to tak nemuselo zcela 
zůstat: „Je možné, že v budoucnu 
by mohly na zámku proběhnout 
některé kulturní akce malého roz-
sahu např. v Italském sále. Zřejmě 
by se mohlo jednat o komorní kon-
certy nebo podobné akce. Jelikož 
zámek je v soukromém vlastnictví 
a investují se nemalé prostředky 
do obnovy zámku,bude záležet 
na rozhodnutí majitele.“

Jana Karlová

Jednou z dominant Bíliny je bezesporu barokní zámek tyčící se nad 
Mírovým náměstím. Na jeho místě se původně rozkládalo přemys-
lovské hradiště založené koncem 10. století jako správní centrum 
bílinské provincie přemyslovského státu. Kamennou podobu dostal 
ve 13. století, kdy se z něj stal raně gotický hrad. Ten byl založen 
nejspíše Ojířem z Frýdberka, což byl vlivný velmož na dvoře Vác-
lava I. Jako první v Čechách zde zavedl rytířské turnaje.

Dům dětí a mládeže připravil na letošní prázdniny originální tábor 
pro děti od 5 do 11 let. Jmenoval se MŮJ PRVNÍ TÁBOR a pro 
všechny děti to byl tábor opravdu první.. 

Rytířské turnaje se objevily jako první na bílinském zámku

Foto: Václav Weber

Víte o historii...

MŮJ PRVNÍ TÁBOR

DĚTI SE PŘIPRAVOVALY NA ŠKOLU V DDM
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Rada města na své 15. schůzi konané
dne 5. 8. 2009 mimo jiné:

Schválila:
Uzavření smlouvy o poskytnutí 
fi nančního daru ve výši 6.000 Kč 
mezi městem Bílina a p. Karlem 
Bažantem na uspořádání 5. roč-
níku amatérského nohejbalového 
turnaje o Pohár starosty města Bí-
liny, který se koná dne 29. 8. 2009 
v Bílině. 

Navýšení rozpočtu ZŠ Lidická 
ve výši 10.000 Kč na spoluúčast 
na projektu „Připravení pro život“. 

Záměr navýšení rozpočtu ZŠ Li-
dická ve výši 12.500 Kč jako spo-
luúčast na dotačním projektu „Po-
chopením k toleranci a respektu“ 
s tím, že druhá polovina bude uhra-
zena z rezervního fondu školy. 

Žádost sdružení spoluvlastníků 
domu o vybudování oplocení 
za domem M. Švabinského 643 
– 645 s tím, že tato akce bude za-
řazena do plánu investic na rok 
2010. 

Uzavření smlouvy o výpůjčce 
mezi městem Bílina a Historickou 
společností města Bíliny se sídlem 
Alšova 177/7, Bílina. Předmětem 
výpůjčky jsou nebytové prostory 
v Litoměřické ul. č. 6 o výměře 
38,50 m2, s podmínkou hraze-
ní služeb spojených s užíváním, 
s účinností od 10. července 2009 
na dobu neurčitou, za účelem vy-
užití jako zasedací místnost a kan-
celář Historické společnosti města 
Bíliny. 

Ukončení smlouvy o výpůjčce 
uzavřené mezi městem Bílina 
a obecně prospěšnou společností 
Muzeum Bílina, jejímž předmě-
tem je dům č. p. 270 s pozemkem 
p. č. 1756 v k. ú. Bílina – Mos-
tecké Předměstí, v ulici Vrchlické, 
a to dohodou, k 5. srpnu 2009. 

Záměr pronájmu části pozemků 
p. č. 99/2, 227/8 a 146/6 na sano-
vané skládce v k. ú. Chotovenka 
a k. ú. Štrbice o celkové výměře 
cca 16 ha za účelem vybudování 
fotovoltaické elektrárny. 

Podmínky výběrového řízení 
na pronájem nebytového prosto-
ru a pronájem restaurace na zim-
ním stadionu v Bílině, dle návrhu 
předloženého jednatelem společ-
nosti.

Souhlasila:
S přijetím daru ZŠ Lidická od Se-
veročeských dolů, a. s., ve výši 
110.000 Kč na audiovizuální tech-
niku a moderní učební pomůcky.
 

Rozhodla:
Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice
č. 04/2007 – Pravidla pro přípra-
vu a zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu městem Bílina 
na akci:

• „Vybavení šesti učeben in-
teraktivním systémem ZŠ 
Za Chlumem“ je nabídka fi rmy 
SOVA PC, s. r. o., Ve Struze 
3464/3D, Ústí nad Labem. 

• „Vytvoření komplexního plánu 
bezbariérových tras ve měs-
tě Bílina“ je nabídka fi rmy 
MOTT MACDONALD, spol. 
s. r. o., Praha. 

• „Oprava živičného povrchu 
nádvoří MŠ v Žižkově údolí, 
Bílina“ je nabídka fi rmy EU-
ROVIA CS, a. s., Praha. 

• „Oprava chodníku v ul. Lito-
měřická, Bílina, před domem 
č. p. 777 - 784“ je nabídka fi r-
my Petr Arpáš, s. r. o., Bílina. 

•  „Nákup osobního automobilu 
pro KC Kaskáda“ dle směrnice 
č. 04/2007 – Pravidla pro pří-
pravu a zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu městem 
Bílina, čl. VIII odst. 5, fi rmě 
AUTOCENTRUM ELÁN, s. 
r. o., Teplice, a to jako speciali-
zovanou zakázku. 

Zadat veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci:

•  „Multifunkční hřiště v Kmo-
chově ulici“ dle směrnice č. 
04/2007 čl. VIII odst. 5, spo-
lečnosti FUNNY SPORT, s. r. 
o., Zlín, a to jako specializova-
nou zakázku. 

•  „Hornická nemocnice s po-
liklinikou Bílina - oprava ha-
varijního stavu topení na odd. 
LDN – A“ , fi rmě ROSEZIN, 
s. r. o., Bílina, a to jako specia-
lizovanou zakázku. 

• „Důlní 399 – zateplení sever-
ního štítu“ , fi rmě Petr Bezold, 
Zahradní 347, Bílina, a to jako 
specializovanou zakázku. 

Přesunout akci „Úprava svahu – 
Jenišovská ulice, Bílina“ do plánu 

investic na rok 2010 

Zřídila:
Komisi pro hodnocení a návrhy 
na přidělení projektu „Programu 
podpory sociálního začleňování 
ve městě Bílina“.

Odvolala:
Slečnu Pavlínu Nevrlou z redakč-
ní rady Bílinského zpravodaje, 
k 31. červenci 2009.

Jmenovala:
Mgr. Josefa Formana předsedou 
komise pro hodnocení a návrhy 
na přidělení projektu „Programu 
podpory sociálního začleňování 
ve městě Bílina“ a Ivu Zábojníko-
vou, Bc. Helenu Marinčákovou, 
Ing. Ladislava Kvěcha a Ing. Ri-
charda Hazdru členy této komise. 

Slečnu Mgr. Janu Karlovou – re-
daktorku, členkou redakční rady 
Bílinského zpravodaje, s účinnos-
tí od 1. srpna 2009. 

Projednala a doporučuje
zastupitelstvu města 

schválit:
Uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Bílina a obcí Markvartice, 
jejímž předmětem je poskytnutí fi -
nančního daru ve výši 250.000 Kč 
a obcí Horní Habartice, jejímž 
předmětem je poskytnutí fi nanční-
ho daru ve výši 250.000 Kč a obcí 
Dolní Habartice, jejímž předmě-
tem je poskytnutí fi nančního daru 
ve výši 250.000 Kč v rámci pomo-
ci obcím postižených povodněmi 
v červenci 2009.

Zvýšení kapacity Mateřské školy 
Bílina, Síbova 332, příspěvková 
organizace - odloučeného praco-
viště MŠ Žižkovo údolí z 65 na 70 
dětí a školní jídelny MŠ Žižkovo 
údolí z 65 na 82 jídel, s účinností 
od 1. září 2009. 

Projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města vydat:
Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta č. 04/2009 o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství, 
s účinností od 1. 10. 2009. 

Projednala a doporučuje 
zastupitelstvu města

vzít na vědomí:
Splnění usnesení zastupitelstva 
města , kterým bylo tajemníkovi 

městského úřadu uloženo zajis-
tit kontrolu uzavřených smluv 
na zneškodňování komunálního 
odpadu fyzickými a právnický-
mi osobami ve městě, dle zápisu 
o kontrole č. 6/2009, provedené 
kontrolním výborem. 

Informaci vedoucí fi nančního od-
boru o vlivu fi nanční a hospodář-
ské krize na výši příjmů města. 

Vzala na vědomí:
Informaci stavebního úřadu o ob-
jektu bývalého hotelu Štěpánský 
dvůr a schvaluje prodloužení 
termínu plnění usnesení č. 72 ze 
dne 21. ledna 2009, kterým by-
lo tajemníkovi městského úřadu 
uloženo podat radě města infor-
maci o uveřejnění aukční dražby 
bývalého hotelu Štěpánský dvůr 
na úřední desce, a to do 31. 12. 
2009. 

Informaci člena rady města, pana 
Milana Pecháčka, ohledně průbě-
hu zpracování nového územního 
plánu sídelního útvaru Bílina. 

Závěrečnou zprávu ředitelky KC 
Kaskáda k akci Bořeň Mysteria 
Open air. 

Informaci ředitelky Městských 
technických služeb Bílina o hos-
podaření na skládce Chotovenka-
pískovna za leden – červen 2009. 

Informaci členky rady města, 
Mgr. Zdeňky Hanzlíkové, ohledně 
činnosti obecně prospěšné společ-
nosti Bílinské lázně a uložilo ta-
jemníkovi městského úřadu svolat 
schůzku členů správní a dozorčí 
rady společnosti Bílinské lázně, 
o. p. s.    

Zápis ze zasedání sociálně zdra-
votní komise ze dne 8. 7. 2009, 
zápis ze zasedání lázeňské komise 
ze dne 19. 6. 2009 a zápis komise 
pro školství, kulturu a sport ze dne 
18. 5. 2009 a ze dne 29. 6. 2009. 

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)
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První, s čím jsme začali hned 
v červenci, je dlouhodobý žebříček 
o nejlepšího tenistu amatéra v Bílině. 
Zatím soutěží 19 hráčů a ti byli podle 
pořadí přihlášek umístěni do žeb-
říčku. Nyní budou až do konce září 
probíhat zápasy a předběžně 3. října 
sehraje osm nejvýše postavených 
závěrečný turnaj, ze kterého vzejde 
vítěz.

Podstatou turnaje je, že se hráči sa-
mi navzájem ve svém volnu vyzývají 
k jednotlivým zápasům. Měli by být 
aktivní ti níže v žebříčku postavení 
a tlačit se směrem nahoru. A tady 
máme trochu problém s aktivitou 
soutěžících, neboť bylo zatím sehrá-

Závody se konaly za podpory Ús-
teckého kraje a závodit mohl oprav-
du každý, kdo měl chuť a přihlásil 
se alespoň 30 minut před zahájením 
disciplíny, v níž se chtěl poměřit 
s ostatními či pouze sám se sebou. 
Jedinou podmínkou bylo zaplacení 
střízlivého startovního poplatku. Jak 
řekl ředitel závodů JUDr. Jaromír Ří-
ha: „Může přijít kdokoliv a přihlásit 
se. Samozřejmě startuje na vlastní ri-
ziko. Závodů však využívají zpravidla 
registrovaní závodníci. Polytany jim 
slouží jako ostřejší trénink pro další 
část sezóny už asi 15 let.“

Název akce je odvozen od povrchu 
atletické dráhy. Hmota Polytan WS 
má tu výhodu, že propouští vodu, ne-
vznikají tak louže a může se závodit 
i po dešti.

V programu 1. Bílinského Polytanu 
byly běhy na 60, 300 a 1000 metrů, 
skok do výšky, trojskok, vrh kou-
lí a hod oštěpem. Zastoupení měli 
i spastici, postižení sportovci, kteří 
soutěžili ve vrhu koulí a hodu dis-
kem.

Soutěžilo se bez ohledu na katego-
rie: „Ani na žáky a dospělé se nedělí-
me. Ten, kdo přijde, závodí. Takže se 
stává, že závodí muž se žákem. U bě-
hu to není problém a u technických 
disciplín je to vyřešeno tím, že účast-
níci mají váhově rozdílné nářadí,“ 
vysvětlil ředitel závodů.

Vítěz obdržel jako cenu poukázku 
na nákup zboží v obchodě Sportissi-
mo: „Je to tak nejlepší. Aspoň si vítěz 
sám vybere, co potřebuje a co se mu 
hodí,“ říká pan Říha.

Některé ročníky ozdobila i účast 
reprezentů. Měli jsme zde možnost 

no minimum zápasů. Buď to může-
me přičíst spokojenosti s umístěním, 
nebo nepřítomnosti hráčů kvůli do-
voleným. No, v září by se měla situa-
ce zlepšit, to už půjde do tuhého.

Druhým sportem, který jsme roz-
běhli v srpnu na koupališti je beach 
volejbal. Chtěli jsme jednak využít 
pěkné hřiště, které je součástí are-
álu, a jednak zapojit návštěvníky 
do hry. Jednotlivé turnaje probíha-
jí každou neděli v srpnu. Na první
(2. 8.) přišla pouze jedna dvojice, 
ale druhého (9. 8.) se už zúčastnilo 
6 družstev. Zápasy měly solidní úro-
veň a vítězem se stala dvojice Poživil 
– Aubrecht. Následující tři neděle se 

opět turnaj uskuteční vždy od 10 ho-
din, pokud nám to počasí dovolí.

Tenis hrajeme o velký pohár, beach 
o permanentky na naše zařízení. Pod-
statné ale je rozhýbat občany Bíliny, 
zabavit je a získat zkušenosti pro 

příští roky, kdy chceme na počáteční 
pokusy navázat a rozjet soutěže pro-
pracovaněji, s větší účastí, s lepší pro-
pagací a snad i o hodnotnější ceny.

Mgr. Jan Davignon
Jednatel RSZ Bílina s.r.o.

Společnost RSZ Bílina s.r.o. vymyslela a pořádá o prázdninách 
sportovní soutěže na svých zařízeních pro občany Bíliny.

První dva srpnové úterky pořádal Atletický klub Bílina svým způ-
sobem mimořádnou akci,otevřenou i veřejnosti a příchozím. Atleti 
všeho druhu si mohli zasoutěžit na 1. a 2. Bílinském Polytanu. 

ATLETI ZÁVODILI NA BÍLINSKÉM POLYTANU

Tenisový žebříček a beach volejbalové turnaje v Bílině

Foto: Václav Weber

Narodil se 
v Teplicích v roce 
1971 a v součas-
nosti žije a tré-
nuje v Bílině. 
Od narození je 
po kvadruspastic-

ké formě dětské mozkové obrny. 
Postiženy jsou tedy všechny čtyři 
končetiny a několik mozkových 
center. Ke sportu ho přivedly tep-
lické Nové lázně: „Jezdil jsem 
tam každý rok na ozdravné pobyty 
a od nějakých sedmi let se mi tam 
snažili vštípit lásku ke sportu. Nej-
dřív jsem zkoušel všechno možné, 
např. lukostřelbu, střelbu ze vzdu-
chovky, šachy, ale nakonec zvítězila 
královna sportu.“

Sport Romanu Musilovi hodně 
dal a je pro něj důležitý. Díky němu 

Bílinský Polytan navštívil paralympionik Roman Musil
Úspěšný atletický závodník Ro-
man Musil si přišel zazávodit 
na 1. Bílinský Polytan. Své umě-
ní zde předvedl ve vrhu koulí 
a v hodu diskem a oštěpem.

svůj handicap zdaleka tolik nepo-
ciťuje: „Nejen cílená rehabilitace, 
ale i sport udržují člověka ve fyzické 
a především psychické pohodě. Sport 
mi dává hodně a už si to bez něj neu-
mím představit.“

Protože tomuto paralympionikovi 
závodění hodně pomohlo, snaží se ho 
co nejvíce propagovat a jezdí do Spas-
tic Handicapu: „Snažím se sportu pro 
handicapované sportovce zajistit 
propagaci. To je velmi potřeba, pro-
tože ne všichni si dokážou uvědomit, 
že handicapovaní lidé potřebují také 
někde uplatnit svou energii. A tohle 
je ta nejlepší forma než sedět u piva 
či mezi čtyřmi zdmi.“ Propagace tkví 
v tom, že Roman Musil se zúčastňu-
je besed po školách a mluví o tom, 
co mu sport všechno přinesl. Kromě 
toho, že se podíval do světa, ho spor-
tování udržuje ve formě a pomáhá 
po psychické stránce: „Handicap se 
mi obrazně řečeno prakticky smazal. 
A není to o tom, že se pohybuju na vo-
zíku nebo o berlích, ale je to v hlavě. 
Člověk si připadá jako právoplatný 

člen této republiky a není odkázán jen 
na invalidní důchod.“

To, že je sport náplní jeho života, 
dokazuje i svými velkými úspěchy 
na paralympiádách. Svou reprezen-
tační dráhou proplouvá už asi 15 let 
a podíval se již na tři paralympiády. 
„Největší úspěchy jsem zažil v Sydney 
v roce 2000. Tam se mi podařilo vy-
dobýt tři zlaté medaile, jednu stříbr-
nou a jednu bronzovou. V roce 2004 
v Athénách jsem obhájil zlato v kouli. 
Moje třetí paralympiáda v roce 2008 
v Pekingu mi přinesla ve velké konku-
renci bronz z hodu diskem.“

Roman Musil by se rád zúčastnil 
i další paralympiády, která se koná 
v roce 2012 v Londýně: „Dělám pro 
to, co můžu, a pokud nepřijde nějaké 
zranění, tak doufám, že se jí zúčastním 
se ctí a nějakou medaili zase přive-
zu.“ Věřme, že se Romanu Musilovi 
bude dařit nejen na paralympiádách, 
na kterých mu jistě všichni příznivci 
atletiky budou držet palce.

Jana Karlová
Foto: Václav Weber

Rekreační a sportovní zařízení Bílina s.r.o. vypisují
výběrová řízení na pronájem restaurace a nebytového 
prostoru (dříve obchod) na zimním stadionu v Bílině.

Uzávěrka přihlášek je do pátku 21. 8. a samotná výběrová 
řízení se budou konat v pondělí 24. 8. v 9.00 hodin

v kanceláři jednatele na zimním stadionu. 

Bližší informace obdržíte na telefonním čísle: 
417 822 234,  na stránkách: www.sportbilina.cz

nebo na úřední desce MÚ Bílina.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

vidět desetibojaře Romana Šebrleho 
nebo oštěpařky Barboru Špotákovou 
a Evu Benešovou. Letos byl bezpo-
chyby největší hvězdou paralympio-
nik Roman Musil (viz rámeček).

Letošní 1. Bílinský Polytan přivedl 
na stadion 96 sportovců, z nichž bylo 
40 žen a děvčat. Devět atletů repre-
zentovalo bílinský klub. Účastnící 
ze 24 oddílů i ryzí amatéři strávili ne-
pochybně příjemný sportovní den.

Jana Karlová
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Potěšil zejména pohled na cel-
kový stav soutěže, vyšvihnutí na 3. 
místo je velmi lichotivé vzhledem 
k baráži o extraligu, která se týká 
prvních dvou družstev. Pestře slo-
žené mužstvo je tvořeno řadou 
úspěšných borců, pravidelně soutě-
žících o čelní republiková umístění. 
Našemu modrobílému celku závidí 
ostatní týmy nejvíce právě bojovnost 
těchto opor, které svým nasazením 
staví zájem družstva před individuál-
ní úspěch. Letošními výkony potěšili 
zejména běžci Adam Kouba a Jaro-
slav Luč, sprinter Martin Lecjaks, 
výškař Jan Malík a trojskokan Mar-
tin Sýkora. Ženy z našeho oddílu 

závodí ve družstvech po celém kraji 
v různých soutěžích, obecně se dívky 
mohou pochlubit dobrými výsledky 
a dobrým ohlasem v týmech, ve kte-
rých hostují.

Historie atletiky v Bílině je velmi 
dlouhá a především tak bohatá, že lze 
jen těžce uvěřit, v jak malém městě 
se psala. Muži se ve 2. nejvyšší české 
atletické soutěži drží nepřetržitě již 
21 let, nejdéle ze všech týmů vůbec. 
V roce 1992 se dokonce stali Mistry 
ČR a několikrát statečně bojovali 
o účast v extralize. Letošní výsledky 
jistě nikoho nenechávají na pochy-
bách, že v Bílině se stále dělá špičko-
vá atletika. Tomáš Johanna

Dne 11. 7. přivítala pražská Stromovka již 3. kolo atletické první ligy. Po-
časí sice velkým výkonům nepřálo, přesto dokázali muži z Bíliny potvrdit 
svá výborná umístění z předchozích kol a obsadili vynikající třetí místo.

Úspěšné tažení bílinských atletů 1. ligou

V měsících květen a červen 
všechna děvčata společně s chlapci 
absolvovala mezi hokejisty všeo-
becně neoblíbenou suchou přípra-
vu v tělocvičně ZŠ Za Chlumem 
a na atletickém oválu na Kyselce.

V červenci Veronika s Debo-
rou absolvovaly hokejový kemp 
v Děčíně, kde sbíraly zkušenosti 
i od hráčů působících v nejvyšších 
hokejových soutěžích. Káťa s Mí-
šou (viz. foto) se od začátku srpna 
připravují na ledě společně s tý-
mem žen HC Litvínov, na jehož 
soupisku pro novou sezónu byla 
obě děvčata zapsána. Míša hrála 
nejvyšší soutěž žen již v loňské se-
zóně, Káťa bude své ligové minuty 
letos sbírat premiérově. Cíl v lize 
žen není malý, děvčata chtějí získat 
jednu z medailí, což se již několik 
let za sebou nepodařilo.

Společně s bílinskými chlapci 
všechna děvčata budou hájit barvy 
HC Draci Bílina. V regionální lize 

mladších žáků je čekají soupeři 
převážně ze západočeského kraje 
(Klatovy, Rakovník, Mariánské 
Lázně, Cheb ...). Na konec prázd-
nin bylo naplánováno soustředění 
před novou sezónou, kdy bílinští 
mladší žáci měli absolvovat trénin-
ky 2x denně na ledě, plus přípravu 
na atletickém hřišti či v bazénu 
koupaliště na Kyselce a připravit 
se tak na nadcházející zápasy. Bo-
hužel, už druhý rok po sobě, ale 
led v Bílině z technických důvodů 
na konci prázdnin nebude a tak ne-
bude letos ani soustředění. 

Poslední prázdninový víkend se 
v Pelhřimově uskuteční soustředě-
ní nově se tvořícího hokejového 
Výběru ČR do patnácti let. V letoš-
ní sezóně by jej měla tvořit děvčata 
ročníků 1995 – 1997. Na první sraz 
do Pelhřimova byla také pozvá-

na dračice Míša Jurčová. Naštěstí 
může trénovat na ledě v Litvínově 
a tak jí budeme držet palce, aby 
byla do Výběru U-15 nominována 
pro akce v Německu a Rakousku 
které Výběr U-15 čekají.

Dres Draků v minulosti oblékaly 
dvě reprezentantky. Mirka Kroutilo-
vá, v současné době hrající za ženy 
HC Slavie Praha. ČR reprezentova-
la na mistrovství světa a naposledy 
i v listopadu 2008 v Číně na kvali-
fi kaci na ZOH 2010 do Vancouveru, 
kam se ale bohužel naše děvčata ne-
probojovala. Druhou reprezentant-
kou je Markéta Šrámková, v sou-
časné době hráčka HC Kladno 2001, 
která reprezentovala ČR na MS 
hráček U-18 v roce 2009. Věříme, 
že Mirka a Markéta brzy budou mít 
v dresu Draků své následovnice.

Bc.Martin Zechovský

Dračice Míša Jurčová do Výběru U-15
Na novou hokejovou sezónu 
se také připravují bílinská 
děvčata. Čeká je v nadcháze-
jící sezóně opět velice nabitý 
program. V dresu bílinských 
draků se i v sezóně 2009 - 
2010 představí hráčky Alice 
Chadimová, Debora Barto-
šová, Veronika Bezoldová, 
Michaela Jurčová a Kateřina 
Zechovská.

Z VÝSLEDKŮ BÍLINSKÝCH 
ZÁVODNÍKŮ:

100 m 5. Lecjaks 11,32s
200 m 3. Lecjaks 22,51s
400 m 2. Lecjaks 49,32s
800 m 1. Kouba 1:58.28min
 5. Johanna 1:59.71min
1500 m 1. Kouba 4:03.4min
 2. Luč 4:03,8min
 6. Kidora 4:14,1min
110 mpř 7. Malík 16,82s
 9. Sýkora 17,79s
3000 mpř 6. Ryba 12:45,76
Výška 2. Malík 193cm
Dálka 10. Malík 588cm
Trojskok 1. Sýkora 14,26m
 6. Fíla 12,89m
Kladivo 7. Eibl 42,56m
 8. Sekerák 42,00m
 10. Vrba 38,87m 
4×100 m 10. Benner, Johanna,  
 Fíla, Lecjaks 46,47s
4×400 m 7. A (Johanna., Kidora,
 Kouba, Luč) 
 3:37,07min
 10. B (Podroužek,
 Kuboň, Fíla,
 Nechvátal) 3:46,82min
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