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 Na Kyselce se hrál rock  Jak se nestat obětí podvodníků  Bílina bude mít Interspar  Slavili 50 let manželství 
 Přijede Nazareth  Vodicí psi dostali piškoty  Ze sportovní střelby přivezli stříbro 

Účastníci workshopu se zúčast-
nili lekcí, které zahrnovaly styly 
jazz, hip hop, house dance, lockin‘ 

a poppin‘, jazz dance, R’n’B, mo-
dern dance, new style, balet a mu-
zikál. Lekce se vyučovaly na sedmi 

O TANEČNÍ WORKSHOP
BYL REKORDNÍ ZÁJEM

KYSELKU OVLÁDL ROCK

Kulturní centrum Kaskáda ve spolupráci s taneční skupinou 
DANCE 2XS připravilo 5. ročník Letního tanečního workshopu, 
který se konal od 13. 7. do 18. 7. 2009.

Fanoušci rockové hudby si minulý víkend přišli na své, pokud na-
vštívili Letní amfi teátr na Kyselce. V sobotu 25. 7. se tu konal již pátý 
ročník koncertu pro kamerunské kozy. Koncert probíhal za proměn-
livého počasí střídavě na Velké a Malé scéně od 17 hodin.

Foto: Václav Weber

K letošním účinkujícím
Letos jsme mohli spatřit Ale-

še Brichtu s kapelou, teplickou 
skupinu Blue Rocket, ústecký 
The Chruščov, plzeňský Hewer, 
pražský Jablkoň a také bílinský 
Grock. Do Bíliny přijaly pozvá-
ní též revivalové hudební sku-
piny Judas Priest Revival a Red 
Hot Chilli Peppers Revival.

Vedle Aleše Brichty (viz stra-
na 4) byla asi největším láka-
dlem kapela Jablkoň. Vznikla 
v roce 1977 a už od počátku 
nebyla příliš žánrově zařaditel-
ná. Hrála na jazzových dnech, 
její kouzlo objevovali folkaři 

i trampové a skupina se zača-
la účastnit dalších festivalů. 
Koncem 80. let se už ukazova-
la i mezi rockery. Přestože Ja-
blkoň není vyloženě rockovou 
kapelou, přijal pozvání i na bí-
linskou přehlídku: „Jsme zvyklí 
hrát i na rockových festivalech. 
Snad jako bílá vrána, ale na to 
jsme zvyklí. Do jisté míry jsme 
bílou vránou vlastně všude. 
Samozřejmě se přizpůsobíme 
a budeme tu hrát trochu jinak 
než na klubových koncertech,“ 
naznačil rockovější zaměření 
pro tento festival leader skupiny 
Michal Němec.

Pozoruhodná bílinská kapela 

Grock vznikla později, v roce 
2000, a její doménou je heavy 
rock. Má pět členů a její reper-
toár sestává z původní autorské 
hudby s česky zpívanými texty. 
Její úspěšnost dokládá vítězství 

v soutěži Severník 2007, ob-
hajoba prvenství v roce 2008 
a hattrick v roce 2009. Držme 
palce této bílinské kapele v dal-
ším postupu.

Skupina Jablkoň Foto: Václav Weber

pokračování na str. 4

místech v Bílině. Denně probíhaly 
čtyři lekce. Celkem akci absolvo-
valo 160 účastníků, což bylo zatím 
nejvíce ze všech ročníků. 

Vyvrcholením celého worksho-
pu byla tradiční závěrečná show 

na Zimním stadioně. Budeme se 
těšit na další ročník. 

Romana Hrivňáková 

(Fotoreportáž z celé akce
najdete na straně 6)
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptala se a fotografovala Jana Karlová

Ovlivňuje vás nějak střídavé počasí? A jaké máte nejraději?

Petr BRANT,
Bílina
Špatně snáším, když je velké vedro. 
Mám raději, když je pod mrakem 
a příjemná teplota nebo po dešti. 
Ale vyloženě výkyvy počasí na mě 
vliv nemají.

Antonín MAYER,
Bílina
Počasí u mě nemá vliv ani na psy-
chiku ani na zdraví. Když jsem 
u vody, tak jsem raději, když je hez-
ky, ale jinak mám rád, když je pod 
mrakem. Počasí si nevybereme. 

Vladimír DOLEŽAL,
Bílina
Já mám rád teplo, parno. Čím větší, 
tím lepší. Rozmary počasí mi nijak 
nevadí, nepociťuji to na náladě ani 
na těle.

Kamila CHVOJKOVÁ,
Bílina
Déšť mě spíš štve, ale na psychice 
či zdraví špatné počasí nepociťuji. 
Raději mám sluníčko a teplo. A když 
ještě můžu být u vody, je to úplně 
nejlepší.

Zloděj v celostátním
pátrání se sám

dostavil na policii
Loni v červenci došlo ke krádeži 

asi 600 metrů ovládacího kabelu pá-
sového dopravníku v areálu těžebny 
uhlí v Bílině. Škoda činila 54 tisíc ko-

run. Po téměř roce nezůstala krádež 
nepotrestána. Poté, co policisté zjis-
tili totožnost pachatele, bylo po něm 
vyhlášeno celostátní pátrání. Muž se 
pak přišel sám přihlásit na oddělení 
policie, kde mu bylo sděleno pode-
zření z výše uvedené krádeže. (in) 

Dítě bylo ve školce
déle, než mohlo  

Z trestného či nu podvodu byla ob-
viněna 40ti letá žena z Bíliny. Ta neo-
hlásila  příslušnému úřadu  v zákoně 
stanovené lhůtě do 8 dnů, návštěvu 
mateřské  školy  svého dítěte v nepří-

pustném rozsahu a tím zavinila,  že 
jí byl přiznán rodičovský příspěvek
v celkové výši 22.800,- Kč. Tento 
případ nechť je varováním pro další 
rodiče, neboť podobným opomenu-
tím se vystavují trestnímu stíhání.
 (in)

Z deníku POLICIE ČR

Bobík: místo odchytu Bílina, nízký 

kříženec, asi 2.5 roku starý pes,dobrý 

zdravotní stav, umí chodit

na vodítku, hodný.

Skokanka: místo odchytu Světec, 

kříženec NO, asi 2,5 roku stará fena, 

po zranění na hlavě, velmi živá 

a veselá.

Bára: místo 
odchytu Bílina, 
pitbul, asi 4 roky 
stará fena,
dobrý zdravotní 
stav, hodná
k dětem, v bytě 
bez problémů, 
venku tendence 
přelézat plot.

Žofi nka: místo 
odchytu Bílina, 
dlouhosrstý 
jezevčík,
asi 3 roky stará 
fena, dobrý
zdravotní stav, 
hodná.

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?

ý Kontakt na útulek
v Jimlíně:

www.utulek-jimlin.wz.cz
tel.: 604 451 258

Při hlídkové činnosti na síd-
lišti Za Chlumem spatřila hlídka 
MP Bílina mladíka, který si svojí 
nadbytečnou energii vybíjel ko-
páním do patky lampy veřejné-
ho osvětlení. V okamžiku, kdy 
mladík zjistil, že se k němu blíží 
strážníci hodlal z místa „zmizet“. 
Strážníci však byli jiného názo-
ru. Vandal byl dostižen, přičemž 
bylo zjištěno, že ač ještě nedosáhl 
plnoletosti posilnil se před svým 
„odvážným činem“ alkoholický-
mi nápoji. Bylo mu naměřeno 
1,59 promile. Mladík byl předán 
matce, která byla poučena o tom, 
že jednání jejího syna bude 
oznámeno přestupkové komisi 
a odboru sociálních věcí MěÚ 
Bílina. Vzhledem k včasnému 
zásahu strážníků nedošlo ke ško-
dě na majetku města.

Mladistvý vandal

ilustrační foto
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Aby se senioři nestali obětí podvodníků…

Dobrý den,
chystal jsem se už napsat několikrát, vždyc-

ky, když mě něco v našem městě namíchlo. 
Tentokrát ale zkusím své odhodlání dotáhnout 
do konce.

Vraceli jsme se v neděli 12. 7. z dovolené. 
Na Pivovarském náměstí upoutala moji pozor-
nost informační tabulka „ulice Seifertova  je 
obousměrná“. Bydlím v Bílině více než 30 
let, tak mě překvapilo, proč mi to někdo (kdo 
vlastně?) sděluje, protože pokud si pamatuju, 
tato ulice (dříve Zápotockého) byla obousměr-
ná vždycky. Potom se proti mně ve Wolkerově 
ulici vyřítilo auto. Pomyslel jsem si, co je to 
za „vola“ a ještě jsem na něj zahoukal – Wolke-
rova ulice totiž (alespoň kam moje paměť sahá) 
byla směrem k Mírovému náměstí vždycky jed-
nosměrná. 

A až pak mi došlo, co myslel asi autor tou 
„obousměrnou Seifertovou ulicí“ – zřejmě 
nemá v bílinských ulicích příliš jasno. To by se 
dalo pochopit, kdyby sem ty informační tabule 
dal někdo bůhví odkud, bez vědomí úředníků 
z MěÚ. Ale teď nevím – může si někdo u nás 
po městě „zobousměrnit“ libovolnou ulici bez 
vědomí radních? Nebo máme na radnici lidi, 
kteří neznají bílinské ulice? 

Každopádně, informační tabule tohoto znění 
je značně nebezpečná a doporučuji ji opravit 
podle skutečnosti. A ještě jednu poznámku: re-

tardér při vjezdu na náměstí ze skutečné Seifer-
tovy ulice je velice užitečný. Jen bych doporu-
čoval instalovat stejný před přechodem u droge-
rie  ve Wolkerově ulici – kupodivu je ještě dost 
„závodníků“, kteří se Wolkerovou ulicí přiřítí 
a pak buď prudce brzdí u hotelu U Lva, nebo 
uhýbají smykem doprava směrem ke křižovatce 
u radnice… Zdraví Petr Montag

P.S.: Přikládám fotky – kvalita odpovídá 
tomu, že jsou z mobilu. Ale mají spíš informační 
hodnotu…

REAKCE NA ČLÁNEK 

V reakci na připravovaný článek v Bílinském 
zpravodaji musím nejprve odpovědět na větu, 
„Kdo zde vlastně co sděluje“. Úpravu doprav-

ního značení v centru města stanovil odbor do-
pravy Městského úřadu v Bílině, jako příslušný 
silniční správní úřad, zmocněný zákonem. Tato 
změna neproběhla náhle a z jakéhosi „myšlen-
kového popudu někoho“, navíc bez vědomí 
radních. I v BZ několikrát vyšly články o tom, 
že tyto změny jsou v radě města projednávány 
a v době staveb na silnici I/13 k takovéto úpravě 
dojde.

Co se týká nedostatečnosti značení, nelze 
s tímto tvrzením souhlasit. Značení bylo řádně 
upraveno a kdyby řidič toto značení sledoval 
a nejel popaměti, nemohlo by mu uniknout, že 
křižovatka na Pivovarském náměstí byla změ-
něna. Přenosná značka „Jiné nebezpečí“ byla 
umístěna pouze pro zdůraznění. Co se týká 
dodatkové tabulky pod touto značkou, tak tím 
bylo zamýšleno informování řidičů o tom, že 
do Seifertovy ulice lze vjíždět z obou směrů. 
Každý jistě pochopí, že není možné umístit 
na dopravní značku text ve smyslu věty „Upo-
zorňujeme řidiče, že na konci ulice Seifertova 
jsou odstraněny řetězy a lze do ní vjíždět z obou 
stran a celou ji projet“. Nejde tedy o neznalost 
ulic ve městě, ale o nepochopení se navzájem. 
Tento „nedostatek“ samozřejmě odbor dopravy 
napraví a „nadbytečné“ dopravní značení bude 
odstraněno. 

Bc. Jan Brož , odbor dopravy
Městský úřad Bílina

Jak se chovat bezpečně doma
1. Nikdy neotvírejte dveře,

nevíte-li, kdo je za  nimi.
2. Do bytu vpusťte pouze ty, které 

dobře  znáte nebo  se vám dů-
věryhodně prokáží. I na pohled 
sympatický  člověk nemusí mít 
vždy dobré  úmysly. Cizí  lidi 
nikdy nevpouštějte do bytu!

3. Na dveřích nebo zvonku  je dob-
ré  psát jmenovku v množném 
čísle nebo v mužském  rodu.

4. Buďte  opatrní, nevěřte každé-

mu, kdo  vás za dveřmi požádá 
o  pomoc.

5. Zamykejte vchodové dveře. Po-
kud  bydlíte v přízemním  bytě 
nebo rodinném domku, nezapo-
meňte zavírat  okna.

6. Byt zavírejte a zamykejte, 
 i když  jdete třeba jen k sousedce,

do sklepa nebo jen s odpadky.
7. Čekáte-li příchod cizího  člově-

ka,  požádejte někoho z blízkých 
nebo přátel, aby  byl s vámi 
doma.

8. Nebuďte důvěrní ani k různým  
podomním  prodejcům, kteří na-
bízí zdánlivě levné zboží.

Jak zvýšit své  bezpečí
1.  Pořiďte si panoramatické  ku-

kátko a pojistný řetízek. Ku-
kátko vám umožní vidět  široký 
prostor za vašimi dveřmi a díky 
pojistnému  řetízku můžete vyří-
dit některé  záležitosti v relativ-
ním  bezpečí.

2. Nemějte  doma více peněz v ho-

tovosti nebo cenné  věci, pokud 
nevlastníte dobře ukrytý trezor.

3. Noste  u sebe jen nezbytnou 
peněžní hotovost.  Pokud potře-
bujete vybrat  nebo uložit více 
peněz, vezměte raději s sebou 
někoho blízkého.

4. Nikdy se před nikým nechlubte 
kolik máte peněz, ani svým ma-
jetkem.

5. Nepůjčujte peníze cizím lidem 
a nedávejte ani  žádné zálohy 
podomním prodejcům.  (jst)

Obchod se otevře v listopadu le-
tošního roku. Bude zde zhruba sto 
až sto dvacet volných pracovních 
míst, a to na pozice prodavač, po-
kladník, skladník, pekař, řezník 
a další. Uplatnění zde najdou hlavně 
lidé s výučním listem či maturitou. 

Noví uchazeči o práci v Inter-
sparu mohou posílat své životopisy 
na e-mailovou adresu Monika.Ko-
sinova@spar-cr.cz.

Bílinský Interspar bude mít po-
dobu zhruba jako ten v Mostě. Stej-
ná bude velikost, nabídka potravi-
nových i nepotravinových výrobků 
i zřízení vlastní pekárny. Společnost 
nabídne svým budoucím zaměst-
nancům smlouvu na dobu neurčitou 
s tříměsíční zkušební dobou, práci 
na směny, stravenky, třináctý plat, 
osobní ohodnocení a po třech le-
tech i jeden týden dovolené navíc. 

Náměty, připomínky, k zamyšlení...

Lidé mají o práci v Intersparu zájem
Již více než sto životopisů od obyvatel Bíliny a okolí obdrželo perso-
nální oddělení společnosti Spar, která ve městě buduje obchod In-
terspar. Lidé se takto přihlašují do výběrového řízení, které se bude 
konat v druhé polovině srpna. Přesné datum zatím stanoveno není, 
včas bude zveřejněno v médiích i na informačních letákách, přihlá-
šené zájemce kontaktují pracovníci personálního oddělení Sparu. 

Zájemci však budou muset doložit 
výpis z rejstříku trestů a počítat 
i s prací o víkendu. Společnost na-

bízí také práci na poloviční úvazek 
či pozici pro seniory.

Pavlína Nevrlá
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KYSELKU OVLÁDL ROCK
pokračování ze str. 1

Ohlédnutí za historií
festivalu

Tvůrci celé akce jsou bývalý ře-
ditel KC Kaskády Antonín Moravec 
a její tehdejší programový vedoucí 

Michal Mlej. Pan Moravec o festi-
valu říká: „Duchovním otcem ce-
lého festivalu je Michal Mlej. Přál 
si vytvořit nějaký festival a u mě 
našel podporu. Dal jsem tomu také 
název.“ Pan Mlej vzpomíná: „Vždy 
jsem si přál mít v Bílině festival. 

Skoro v každém městě je, tak jsem 
chtěl nějaký založit i tady, a tak vzni-
kl ve spolupráci s panem Moravcem 
tento rockový koncert.“ Jak se však 
oba shodují, není tento festival mo-
mentálně příliš na výsluní: „Bylo to 
tenkrát myšleno jako hlavní akce 
léta, ale už byla překonaná,“ kon-
statuje pan Moravec.

V minulém roce jsme tu mohli vi-
dět jinou bílinskou hudební skupinu, 
Dobrý pocity. Dalšími účinkujícími 
z minulých let byli např. David Spil-
ka, fi nalista třetí řady soutěže Česko 
hledá SuperStar, skupiny Gent, Har-
pyje, Kamarila atd.

Kamerunské kozy
na Kyselce

Název koncertu vznikl pod-
le kamerunských koz, které se 

v areálu lázní chovají. Jsou tu již 
od roku 2002 a momentálně are-
ál obývají dvě kozy. Zbylé buď 
zahynuly, nebo byly přemístěny 
jinam. Výtěžek z koncertu jde 
na krmivo pro ně. V minulých 
letech byla dokonce možnost kr-
mení pro tato zvířata na koncertě 
zakoupit. Kamerunská koza (ca-
pra hircus) je se svou výškou 30 
– 40 cm nejmenší plemeno kozy 
domácí. Je původem ze západního 
pobřeží Afriky a dožívá se věku 
maximálně 15 let.

Věřme, že se koncert pro kame-
runské kozy zachová a opět zvý-
ší svou prestiž. Letošní nabídka 
účinkujících byla slibná, a tak se 
těšme na rockovou Kyselku zase 
příští rok na konci července.

 Jana KarlováKapela Judas Priest Revival Foto: Václav Weber

Na sobotním koncertu pro ka-
merunské kozy vystoupil i jeden 
z nejznámějších rockerů české 
scény Aleš Brichta se třemi členy 
své kapely ABBand.

Narodil se 9. srpna 
1959 v Praze. Nejprve jej 
ovlivnila americká count-
ry. Později přilnul k rock-
ové hudbě: „Nejvíc mě 
ovlivňovalo to, co jsem 
poslouchal. A to je hodně 
dlouhý seznam. Měl jsem 
tu výhodu, že jsem chodil 
na jazykovou školu. Tam 
bylo hodně spolužáků, 
jejichž rodiče pracovali 
v zahraničním obchodě, 
a díky tomu, že jezdili ven, 
mohli vozit různé desky. 
Poslouchal jsem hodně bigbeat, 
Beatles a dost také různé západní 
hardrockové kapely.“

Aleš Brichta pak vystřídal ně-
kolik skupin, od garážových až 
po Kentaur či Projektil. V roce 
1982 se narodila legenda – sku-
pina Arakain. Jako zakládající 
člen patřil pan Brichta k vůdčím 
osobnostem a jeho popularita táh-
la celou skupinu. Ta se prosadila 
i na největší metalové festivaly 
do Polska a na koncerty do Ruska 
či Maďarska.

Po rovných 20 letech však Aleš 
Brichta kapelu opustil: „Odešel 
jsem kvůli mezilidským vztahům. 
Některé věci nefungovaly a to 
pak byl dost problém,“ vysvětluje 
zpěvák a popisuje, jak pokračo-
val, „když jsem odešel, dal jsem 
dohromady kapelu Grizzly, v níž 
jsem hrál asi rok a z níž vyšel 

dnešní ABBand.“
S ní vydal tento rocker několik 

alb. Nepochybně jedním z nej-
známějších je dvojdisková kolek-
ce Divadlo snů. Nejnovější album 

této hudební skupiny Deratizér 
a stejnojmenná píseň z něj vyvo-
laly ostré diskuze o rasistickém 
zaměření této desky. Aleš Brichta 
však namítá: „Ať to vyvolalo, co 
to vyvolalo, já si stojím za každým 
slovem toho textu a jestli to někdo 
chce převracet, tak je to jeho pro-
blém. Když si někdo bude chtít 
něco najít, tak si to najde. Ale to 
najde úplně ve všem, např. to mů-
žete vidět teď na případu včelích 
medvídků. Ta písnička je úplně 
o něčem jiném. Oni něco vytrhli 
z jejího kontextu a úplně to otoči-
li. Já si nevymýšlím hlouposti, já 
jsem jen zjednodušil pouliční kri-
minalitu na to, že na ulici kradou 
cikáni kola.“

Aleš Brichta je i majitelem baru 
známého návštěvami neonacistů. 
Na to však s prudkou gestikulací 
argumentuje: „Já jsem majitel, 

nepracuju tam. Jak to můžu ovliv-
nit? To je jako když někdo někomu 
na auto namaluje srp s kladivem 
a majitel auta je prohlášen za ko-
munistu. Také za to nemůže.“

Věřme, že se od Aleše 
Brichty dočkáme i opti-
mističtějších textů, než 
jaké zaznívají na tomto 
kontroverzním albu. Bí-
linskému publiku, před 
nímž vystupoval poprvé, 
hrál především písně ze 
svých sólových desek, 
protože kapela nebyla 
úplná, vystupovala pou-
ze v triu. Zarytí fanoušci 
s ním mohou oslavit jeho 
padesátiny na koncertě
9. srpna v Praze.

Jana Karlová

Aleš Brichta s kapelou na bílinské scéně

Aleš Brichta při vystoupení Foto: Václav Weber

29. 6. – 10. 7. Bedřichov 
pro děti školního věku

4 160 korun, pro ostatní dospělé 
zájemce 550 korun.

1. – 15. 7. Horní Cerkev
- 1. běh

15. 7. – 29.7. Horní Cerkev
- 2. běh

stanový tábor pro děti školního 
věku, 3 800 korun

26. 7. – 1. 8. Jindřichov
Můj první tábor 

pro děti od 5 let, 2 450 korun
1. – 9. 8. Příměstský tábor

s Baltíkem - pobytový tábor s pro-
gramováním na PC, 2 100 korun

10. – 15. 8. Příměstský tábor pro 
předškoláky 
620 korun

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

4 100 korun

KNIHOVNA 
O PRÁZDNINÁCH
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

Letní tábory
Domu dětí

a mládeže v Bílině

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
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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

Jednorázově bylo uděleno nejvíce 
sedm bodů, a to za naměřený alkohol 
v krvi. Za letošní rok si tento počet 
bodů odneslo již 52 řidičů z celkové-
ho počtu 13 011 bílinských obyvatel 
vlastnících řidičské oprávnění. Nej-
častějším proviněním však je pře-
kročení povolené rychlosti a velmi 
často sklízejí body lidé nepřipoutaní 
bezpečnostními pásy.

Letos řidiči sesbírali již 1749 
bodů a na pokutách si odlehčili kap-
sy o 286 800 korun. 27 řidičů se mu-
selo rozloučit na místě s řidičským 
průkazem a 18 lidí dosáhlo od led-
na na 12bodovou hranici. Celkově 
je momentálně vybodováno 65 lidí 
a zákazem řízení se může „chlubit“ 
83 řidičů. Za celou dobu fungování 
bodového systému získalo nelichoti-
vých 12 bodů již 90 občanů Bíliny.

Z 65 řidičů s 12 body jich je nejví-
ce mezi 27letými, a to sedm. Těsně 
je následují 23letí mladíci, kterých je 
šest. Hranice 12 bodů dosáhli ještě 
čtyři 22letí, 25letí, 32letí a 33letí ři-
diči. V těchto věkových kategoriích 
není ani jedna žena. Z žen dosáhly 
na 12bodovou hranici pouze dvě. 
Jedna ve věku 34, druhá 40 let.

Nehody
Do 20. července došlo v Bílině za-

tím k 71 nehodám. Nejnebezpečněj-
ší komunikací je podle statistických 
údajů úsek od křižovatky Na Kysel-
ce ke křižovatce Břežánská na silnici 
1/13, kde od počátku roku došlo k 16 
nehodám. Jejich příčinami byl zpra-
vidla způsob jízdy, a to v devíti pří-
padech, nepřiměřená rychlost v pěti 
případech a nedání přednosti v jízdě 
ve zbylých dvou případech. Nejvíce 
nehod se stalo mezi 11 a 18 hodinou. 
Bylo jich 10.

Do 20. července se v Bílině stala 
i jedna smrtelná dopravní nehoda. 
Stalo se tak 8. dubna na silnici 1/13 
za účasti chodce. Chodec vstoupil 
do cesty vozidlu s návěsem. Po stře-
tu byl na místě mrtvý.

Pokud se stanete účastníkem do-
pravní nehody, je nutno o ní sepsat 
společný záznam. Tato povinnost je 
dána zákonem a formulář k tomu 
získáte u své pojišťovny. V této 
souvislosti máte právo požadovat 
od druhého účastníka události pro-
kázání totožnosti a sdělení údajů 
o vozidle. Přitom není důležité, jestli 

se shodnete na zavinění nehody. Po-
souzení míry zavinění bude v tako-
vém případě záležitostí pojišťoven.

Policii k nehodě není třeba vůbec 
volat, pokud jsou splněny tři pod-
mínky. Pokud zjevná škoda na ně-
kterém ze zúčastněných vozidel či 
přepravovaných věcech nepřesa-
huje sto tisíc korun, pokud nedošlo 
ke zranění nebo usmrcení osoby 
nebo pokud nevznikla hmotná škoda 
na majetku další osoby, např. na bu-
dově, dopravní značce apod.

Řidičské průkazy

V současné době se postupně 

mění řidičské průkazy. Ty, které 
byly vydané od ledna 1994 do pro-
since 2000, mají platnost omezenou 
do prosince 2010, takže jejich maji-
telé mají rok a půl na výměnu. S prů-
kazy vydanými do 30. 4. 2004 není 
třeba tolik pospíchat. Platnost mají 
až do prosince 2013.

Starší doklady výměnu vyžadu-
jí, jak upozorňuje paní Čondlová 
z odboru dopravy: „Lidé, kteří mají 
řidičský průkaz z roku 1993 nebo 
ještě starší, si ho musí přijít opravdu 
vyměnit, pokud chtějí řídit. Pokud to 
neudělají, je to, jako by jezdili bez 
řidičského oprávnění, a podle toho 
pak policie jedná.“ Jana Karlová

Bodový systém funguje již tři roky. Jak si vedou řidiči letos, po-
kud jde o získávání těchto neutěšených bodů?

Část jednoho z nejnebezpečnějších úseků křižovatka Břežánská
 Foto: Václav Weber

Nejčastější prohřešky řidičů – rychlost a pásy

Druhý běh stano-
vého tábora v Horní 
Cerekvi, který pořádá 
DDM Bíli-

na, pod vedením hlavní 
vedoucí Věry Ryjáčkové, 
je ve znamení nabitého 
programu pro děti a slun-
ného počasí. Všech 28 
dětí se ve stanu ani moc 
neohřeje, protože každý 
den mají připravený zají-
mavý program. Už mají 
za sebou stezku odvahy, 
branný závod v lese, hry 
v táboře, koupání v za-
topeném kamenolomu 
a putování v lese – určitě nejza-
jímavější pro všechny přítomné 

děti, protože tábor opustili jeden 
den po snídani a návrat byl až dru-
hý den odpoledne. Děti si musely 

sami vařit, chodit pro dřevo, sou-
peřit s dalším oddílem a nesměly 

chodit do tábora, jen v nejnut-
nějším případě a pro vodu. Kdo 
přišel nepozorovaně, získal plus, 

komu se to ale nepovedlo, 
byl řádně po celém těle po-
kreslen. Ve středu 22. čer-
vence přijel děti do tábora 
potěšit kouzelník Waldini, 
děti s ním čarovaly a nau-
čily se jednoduchá kouzla.

Děti si na táboře užívají 
krásného slunného poča-
sí v nádherném prostředí 
kousek od lesa, zatím jen 
jeden den pršelo a všichni 
věří, že také naposledy. Ni-
kdo není nemocný a nikdo 

nemá žádný úraz. 
Vlasta Vébr

Ve stanovém táboře jsou děti ve stanu jen v noci
Během letních prázdnin bu-

de omezen provoz mateřských 
škol, tak aby bylo možné zajistit 
v jednotlivých zařízeních větší 
stavební úpravy i čerpání dovole-
ných pracovníků mateřské školy, 
kteří nemohou čerpat dovolenou 
v průběhu školního roku. Rodiče 
dětí v mateřských školách jsou 
proto v těchto dnech oslovováni 
učitelkami, aby nahlásili docház-
ku dítěte do školky v průběhu 
prázdnin. Pokud potřebují zajis-
tit školku i v době, kdy je jejich 
kmenová školka uzavřená, mají 
možnost obrátit se na ředitelku 
kmenové MŠ a ve spolupráci 
s ředitelkou jiné školky zajistit 
docházku do náhradní školky. 

S ohledem na omezený provoz 
školek žádáme rodiče, aby dů-
kladně zvážili, zda bude dítě ma-
teřskou školu během prázdnin 
skutečně navštěvovat, protože se 
často stává, že rodiče dítě do MŠ 
přihlásí, MŠ je otevřená, ale děti 
do MŠ nechodí.

Děkujeme za spolupráci
Bc. V. Spurná, ved.OŠaK

Provoz mateřských 
škol během

letních prázdnin

Provoz MŠ a jeslí během letních prázdnin
Jesle: 3. 8. – 7. 8.; 10. 8. – 14. 8.; 17. 8. – 21. 8.; 24. 8. – 28. 8.
Žižkovo údolí:3. 8. – 7. 8.; 10. 8. – 14. 8.;
17. 8. – 21. 8.; 24. 8. – 28. 8., Aléská: 24. 8. – 28. 8.,
Síbova: 24. 8. – 28. 8., M. Švabinského 664: 24. 8. – 28. 8.,
M. Švabinského 668: 24. 8. – 28. 8.
Za Chlumem: 17. 8. – 21. 8.; 24. 8. – 28. 8., Čapkova: 24. 8. – 28. 8.

Do konce dubna musí rodiče nahlásit docházku dítěte během 
letních prázdnin a požadavky na zajištění náhradní MŠ.
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Fotoreportáž Taneční workshop

Nosné věže kotelny mají již více než sto metrů

Foto: Václav Weber

Fotoreportáž Taneční workshop
6 6. srpna 2009

Pátý ročník Tanečního workshopu Project Element, který se konal v červenci
na několika místech v Bílině. Účastníci se učili různým tanečním stylům a choreografi ím.

„Budou to schodišťové věže, 
ovšem s nákladními i osobními vý-
tahy. Jejich šachtami povedou také 
hlavní trasy kabeláže. Postavit tak 
vysoký kotel bez těchto staveb nelze, 
neboť jsou důležité pro podpůrnou 
technologii. Navíc jsou odolné proti 
požáru, čímž jsou důležité i z bez-
pečnostního hlediska jako evakuač-
ní objekty. Jejich výška má přitom 
svou logiku, jelikož právě mezi ně se 
ukotví ocelová konstrukce a vlastní 
kotelna, která bude mít na výšku 
zhruba 145 metrů. Jedna bude už 
hotová a druhá před dokončením, 
když k tomu dojde,“ říká Josef Za-
hradník, vedoucí projektového týmu 
pro výstavbu nového zdroje v Elek-
trárně Ledvice. Jak ještě dodal, 
na věžích budou speciální systémy 
zatrubkování a okapů, které budou 
čistit specialisté na výškové práce. 
Proto nebudou chybět ani systémy 
závěsů pro horolezce.

V souvislosti s výstavbou nového 

zdroje v Elektrárně Ledvice byla již 
zkolaudována nová administrativní 
budova. V současné době v ní již 
od 1. července fungují v prvním pa-
tře nová jídelna s moderní kuchyní 
a bufet pro zaměstnance. „V příze-
mí budovy se nachází budoucí vstup 
do elektrárny s turnikety, první 
podzemní až druhé nadzemní patro 
budou patřit interaktivnímu infor-
mačnímu centru, které je věnováno 
historii vývoje klasické energetiky až 
po současnost. Další patra obsadí 
vedení a administrativa elektrárny. 
Jejich stěhování začne co nejdříve,“ 
podotýká Josef Zahradník. Nová 
šestipatrová budova má nosnou 
konstrukci ze železobetonového 
skeletu opláštěným skleněnou fasá-
dou v hliníkových rámech.

Další práce probíhají na výstavbě 
nového centrálního velínu ve tvaru 
půloblouku. V současné době je již 
postavena jeho ocelová kostra a za-
čínají se betonovat podlahy. Podle 

Josefa Zahradníka budou ve velínu 
soustředěny jak centrální řídicí sys-
tém nového zdroje, tak i řídicí sys-
témy odsíření, chemie a rozvodny. 
Navíc do něj bude přenesen řídící 
systém bloku 4 s fl uidním spalo-
váním, který jako jediný zůstane 
v provozu i po najetí nového bloku 
o výkonu 660 MW. „Sice bude ří-
zen na jiné bázi, ale je zbytečné, aby 
jeho obsluha seděla jinde. Proto se 
vše přepojí na počítače a obrazovky 
v novém velínu,“ vysvětluje Josef 
Zahradník.

Kotelna a veškeré technologické 
zařízení strojovny nového zdroje bu-
dou stát na základové desce ze spe-
ciální betonové směsi. Tato deska je 
vybetonována v jámě o rozměrech 
80x130 metrů. Na hloubku má osm 
metrů a drží ji více než 800 pilotů. 
„Nyní se zde už betonuje stolice pro 
uložení turbosoustrojí. Mimo jiné 
bude mít speciální lůžko, které utlu-
mí vibrace turbogenerátoru na mi-
nimum,“ uzavírá Josef Zahradník.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny 
ČEZ pro severní Čechy

Ledvice – Doslova jako z vody vyrůstají v rámci výstavby nového zdroje 
660 MW v Elektrárně Ledvice betonové skelety dvou nosných věží nové 
kotelny. V současné době mají již více než 100 metrů, přičemž denně po-
vyrostou o zhruba 2,5 metru. V konečné fázi budou obě věže vysoké té-
měř 150 metrů. Jedna z nich bude mít i ochoz s prosklenou vyhlídkou.

Pohled na stavbu dvou nosných věží nové kotelny

Nosné věže kotelny mají již více než sto metrů
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Anita a Kurt Petrlíkovi oslavili 25. července na Městském úřa-
dě v Bílině krásné výročí. Uplynulo totiž již 50 let ode dne, kdy 
si řekli své „ano“. Zlatou svatbou si opět připomněli atmosféru 
obřadní síně, vzpomínali na věci dobré i zlé v jejich společném 
životě a zároveň si utvrdili svou lásku do dalších let. 

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

Od svatby uplynulo 50 let, výročí manželé oslavili na úřadě

A jak se manželé poznali? „To 
už je dlouho,“ vzpomíná Kurt 
Petrlík s úsměvem. A vzápětí do-
dává: „My jsme z jedné vesnice, 
takže jsme se znali.“

„S manželovo sestrou jsem cho-
dila do školy,“ ujímá se vyprá-
vění paní Anita. „A vůbec jsem 

nevěděla, že má bratra. Setkali 
jsme se na zábavě v Libkovicích. 
Šla jsem tam s kamarádkou, jen-
že ta šla pak domů dříve. A já 
neměla s kým jít. Tam jsem pak 
potkala manžela a dozvěděla se, 
že je také z Jenišova Újezdu. Tak 
jsme šli spolu. A tím to začalo.“

Recept na mnohdy vytouže-
né celoživotní manželství mají 
manželé jednoduchý – toleran-
ce. „Někdy jsou chvíle horší, ně-
kdy lepší, tak to holt bývá,“ říká 
Kurt. „Ty horší chvíli musíte há-
zet za hlavu a brát to s rezervou. 
Jinak to nejde,“ uzavřela Anita 
Petrlíková.

V letošním roce byla zlatá 
svatba manželů Petrlíkových již 
druhým obřadem tohoto druhu 
na úřadě v Bílině. Podle mat-
rikářky se i v minulých letech 
uskutečnily průměrně dvě roč-
ně. 

Podle oslavenců těch padesát 
let uplynulo jako voda. Ještě 
rychleji určitě uteče následu-
jících deset let a manželé s ce-

lou rodinou se jistě sejdou opět 
v obřadní síni při oslavě svatby 
diamantové.

Pavlína Nevrlá

10 let: Cínová svatba 
20 let: Porcelánová svatba

25 let: Stříbrná svatba 
30 let: Perlová svatba 

35 let: Korálová svatba
40 let: Rubínová svatba
45 let: Safírová svatba

50 let: Zlatá svatba 
55 let: Smaragdová svatba
60 let: Diamantová svatba
65 let: Kamenová svatba 
70 let: Platinová svatba

Od června letošního roku funguje v Bílině takzvaná „veřejná 
služba“. To znamená, že obyvatelé Bíliny a spádových obcí mohou 
pro městské organizace odpracovat určitý počet hodin a tím pádem 
neklesnou při vyplácení sociálních dávek na existenční minimum. 
„Každý, kdo pobírá déle než půl roku dávku, tak klesne na existenč-
ní minimum. V případě, že vykonává veřejnou službu a odpracuje 
alespoň 20 hodin, tak je mu ponecháno životní minimum,“ infor-
movala Soňa Strýčková, vedoucí oddělení dávek pomoci v hmotné 
nouzi Městského úřadu v Bílině. Pokud zájemci odpracují 30 hodin, 
částka životního minima se jim navýší. 

Veřejnou službu poskytuje město dobrovolně. Zákon obcím neu-
kládá povinnost institut veřejné služby zřídit. V měsíci červnu mělo 
o práci ve veřejné službě zájem 257 lidí, 107 z nich pak odpracovalo 
zmiňovaných 20 hodin. Činnost zájemců spočívá v údržbě veřejné 
zeleně, nátěru plotu či chatek, úklidu zahrad, stěhování nábytku, ma-
lování a dalších činností. V červnu pomoc od dobrovolníků využi-
ly Městské technické služby Bílina, Rekreační a sportovní zařízení 
Bílina, ubytovna v Důlní ulici, Dům dětí a mládeže, Základní škola 
Za Chlumem a Aléská, Mateřská škola Čapkova a Švabinského. 

Veřejná služba bude probíhat i v dalších měsících. Náplň práce se 
bude měnit v závislosti na ročním období či potřebách jednotlivých 
zařízení.  Pavlína Nevrlá

Manželé Petrlíkovi oslavili 50 let společného života Foto: Václav Weber
Stovka osob v hmotné nouzi pomocí veřejné 

služby neklesne na existenční minimum

Turisty i místní obyvatele vítají v areálu Kyselky nové informační 
cedule. Podle nich se návštěvníci snadno zorientují a najdou místo, 
kam měli namířeno. Užitečné jistě budou nejen v běžný den, kdy 
turisté budou hledat osvěžení na Kafáči či zábavu na minigolfu, ale 
také při akcích pořádaných městem, kdy se v různých koutech areálu 
něco děje.

Kudy jít poradí nové cedule
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Kulturníservis
KINO HVĚZDA

12. – 13. srpna, 19 hodin
HOLKA Z MĚSTA

USA/Romantická komedie. České titulky.
Co začíná být jako jednoduchá práce,
se brzy stává zkušeností, která zcela
změní život... Hrají: René Zellweger,
Harry Connick Jr., Nattan Fillion …

Vstupné: 65,-Kč, 97 minut

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

LETNÍ AMFITEÁTR
7. – 8. srpna, 21 hodin

POSLEDNÍ DŮM NALEVO
USA/Horor. České titulky.

Co byste udělali člověku, který ublížil 
Vašim nejbližším? Hrají: Tony Goldwyn, 

Monica Potter, Sara Paxton, Joshua Cox …
Vstupné: 70,- Kč, 109 minut

14. – 15. 8., 21 hodin
T.M.A.

ČR/Horor. České znění.
Každej se něčeho bojí....

Hrají: Ivan Franěk, Lenka Krobotová, 
Michal Dlouhý, Andrej Hryc …

Vstupné: 70,-Kč, 90 minut

16. srpna, 17 hodin
JAN A FRANTIŠEK

NEDVĚDOVI
„VÝJIMEČNÉ SETKÁNÍ“

Koncert slavných folkových písničkářů, 
kteří před dvanácti lety vyprodali strahov-
ský stadion, kde jejich dávno zlidovělým 
písním tleskalo sedmdesát tisíc lidí. Cesty 

bratrů se ale na řadu let rozešly a v loňském 
roce se opět společně se svou kapelou 

vrátili na pódium. Vstupné: V předprodeji: 
150,- Kč, Na místě: 220,- Kč,

Senioři: 75,- Kč, ZTP , ZTP/P: 75,- 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

KC KASKÁDA INFORMUJEKC KASKÁDA INFORMUJE
NÁŠ TIP

7. – 8. srpna, 21:30 hodin
POSLEDNÍ DŮM NALEVO

Oko za oko. Zub za zub. Starodáv-
né pravidlo pohřbené pod tuhou 
civilizační slupkou. V lidském životě 
ale můžou nastat chvíle, kdy se tahle 
slupka sloupne a z beránků se stávají 
vlci. Většinou v tom hraje roli náho-
da. Třeba jako ta, která poslala bandu 
násilníků schovat se před bouřkou 
do posledního domu na levo, v němž 
žili lidé, kteří se během jediné noci 
z obětí proměnili v jejich katy. Th ril-
lerem Poslední dům nalevo odstar-
toval v roce 1972 kariéru mistr hrůzy 
Wes Craven. Jeho remake má vydě-
sit novou generaci návštěvníků kin 
a slibuje stejně šokující podívanou. 
Mari Collingwoodová přijela s rodiči 
strávit prázdniny na jejich letní sídlo 
utopené uprostřed hlubokých lesů. 
Idyla vezme zasvé hned po příjezdu, 
kdy Mari vyrazí pozdravit dávnou 
kamarádku Paige a společně vlezou 
do cesty z vězení uprchlému psycho-
patovi Krugovi a jeho kumpánům. Ti 
se chtějí nepohodlných svědkyň zba-
vit. Paige zavraždí, ale Mari, navzdory 
tomu, že ji znásilní a postřelí, dokáže 
utéct. Snaží se dostat k rodičům, ale 
do jejich domu také směřují kroky za-
bijáků, kteří se potřebují schovat před 
blížící se bouřkou. Manželé jsou vel-
mi pohostinní, když ale domů dorazí 
polomrtvá Mari a rodiče zjistí, koho 
že to mají pod střechou, musí chtě ne-
chtě odhodit civilizační návyky a vzít 
vykonání trestu do vlastních rukou. 
A není třeba pochybovat o tom, že 
půjde o trest absolutní.

12. – 13. srpna, 19 hodin
HOLKA Z MĚSTA

Lucy Hillová je ambiciózní a podni-
kavá manažerka žijící v Miami. Miluje 
své boty, miluje svá auta a miluje ka-
riérní postup. Když dostane nabídku 
na jeden krátkodobý úkol – neznámo 
kde – aby restrukturovala výrobní to-

várnu, skočí po této možnosti s vědo-
mím, že má jasné povýšení na dosah 
ruky. Co však začíná jako jednoduchá 
práce, se brzy stává zkušeností, která 
jí zcela změní život. Lucy postupně 
odhaluje hlubší smysl svého života 
a co víc, také muže svých snů.

19. – 20. srpna, 19 hodin
JMÉNEM KRÁLE

Píše se 13. století. Království české-
mu a markrabství moravskému vlád-
ne Přemysl Otakar II. Na zásnuby, kte-
ré mají usmířit znesvářené rody pánů 
z Dubé a z Vartemberka, vysílá král 
svého zástupce v severních Čechách, 
správce královského hradu Bezdězu, 
Oldřicha z Chlumu (Karel Roden). 
Cestou na hrad najdou Oldřich a jeho 
pomocníci (Jan Dolanský, David Ma-
tásek) stopy po loupežné vraždě ne-
známého kupce. Na vartemberském 
panství se Oldřich setkává s Ludmi-
lou (Klára Issová), dcerou Markvarta 
z Vartemberka, kterou zná od jejího 
dětství. Ludmila se mu svěří, že se 
nechce vdát za Beneše z Dubé (Da-
vid Prachař), přestože jejich svatba 
je podmínkou křehkého míru mezi 
oběma rody. Během slavnostní hos-
tiny, pořádané na Oldřichovu počest, 
je zavražděn purkrabí (Miloš Vávra). 
Podezření padne na loutnistu (Saša 
Rašilov), jehož snoubenku se purkra-
bí pokusil zneužít.

Druhého dne ráno je Markvart 
(Martin Štěpánek), hlava rodu Var-
temberků, nalezen mrtev pod okny 
hradu. Sebevražda je vyloučena! Ol-
dřich se pouští do vyšetřování. I přes 
smrt hradního pána se koná rytířský 
turnaj, ve kterém Beneš z Dubé vítězí. 
Všichni vidí, že místo své nastávají-
cí Ludmile se věnuje čerstvé vdově 
po Markvartovi, Kláře z Vartember-
ka (Markéta Hrubešová). Oldřich se 
mezitím snaží o rekonstrukci Mark-
vartovy vraždy a důvtipně prokazuje, 
že tělo pána z Vartemberka mohlo být 
svrženo jedině z okna komnaty jeho 
mladé ženy Kláry. Kdo stojí za podiv-
nými vraždami a jaká je mezi nimi 
souvislost?

14. – 15. 8., 21 hodin
T.M.A.

Marek, charismatický muž kolem 
čtyřicítky, touží najít vnitřní klid a vy-
rovnanost. Proto se rozhodne opus-
tit velkoměsto i kariéru hudebníka 
a usadí se v opuštěném starém domě, 
ve kterém prožil dětství. Navazuje 
vztah s místní dívkou Lucií a věnuje 
se milovanému malířství. 

Pod idylickým povrchem zní ale 
temné memento tohoto nevlídného 

místa. Marek zjišťuje, že s jeho do-
mem jsou spojeny kruté události, 
které se odehrály za nacistické oku-
pace i v jeho dětství. Nedbá varování 
místních bizardních obyvatel a domí-
tá si připustit, že jej síla domu vtahuje 
jako zničující vír. Postupně kolem 
sebe i v sobě objevuje zapomenutá 
a skrytá místa, o jejichž existenci ne-
měl ani ponětí; jsou to hrůzné krajiny 
zbavené slunce. Začínají se probouzet 
vzpomínky z dětství, ve kterých vý-
znamnou roli hraje Markova starší 
sestra Tereza.

Ta se dlouhodobě léčí v psychi-
atrické léčebně. Okolnosti tragické 
nehody, která sourozence připravila 
o rodiče, dostávají osudový význam. 
Marek začíná tušit, že existuje spojení 
mezi děsivými událostmi před léty 
a přítomností.

Nezodpovězené otázky se hroma-
dí: co se kdysi odehrálo v zamčené 
sklepní místnosti s nápisem VERBO-
TEN? Může negativní energie domu 
ovlivňovat osudy jeho obyvatel? Kým 
doopravdy je Lucie, ta milující mladá 
žena, vždy připravena Markovi po-
moct? Děje se vše v reálném světě, 
nebo jen v Markově zmučené mysli?

Světla v domě ubývá, zato přibý-
vá napětí a stínů. Vydá toto bohem 
i lidmi zapomenuté místo svá tajem-
ství, nebo si jen vyžádá další oběť? 
Svět marka zvolna pohlcuje hladová 
a všudypřítomná tma....

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

A PRINC DVOJÍ KRVE

Harryho (Daniel Radcliff e) šestý 
školní rok na Škole čar a kouzel v Bra-
davicích je pokažen válkou mezi Vol-
demortovými přívrženci a stoupenci 
dobra v níž náš hrdina s jizvou ve tva-
ru blesku na čele buď vyhraje, nebo 
zemře. Profesor Brumbál ho zasvětí 
do temné minulosti Toma Riddlea 
(Christian Coulson) a přitom pood-
halí příčinu Voldemortovy (Ralph 
Fiennes) nesmrtelnosti. Když Harry 
objeví starou a počmáranou učebni-
ci lektvarů patřící tajemnému Princi 
Dvojí Krve, spoléhá se na kouzla z ní 
i přes Hermionino (Emma Watson) 
varování stále víc. Válka mezitím 
zasahuje i do domácnosti Harryho 
spolužáků v té nejnepředstavitelnější 
podobě a začátek konce se blíží...
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ROCKOVÁ BÍLINA 2009 
- sobota 29. 8. 2009

Další hudební lahůdkou pro 
znalé rockery bude koncert člena 
Uriah heep - KENA HENSLEY 
(Anglie), se svou doprovodnou 
kapelou. Po dvou letech dorazí 
Ken Hensley a jeho doprovodný 
vikingský band s názvem Live 
Fire do České republiky, aby zde 
prezentoval své nové, právě na-
hrávané studiové album, které 
vyjde letos v létě. Opět naživo 
zazní i písně z jeho starších so-
lovek a samozřejmě i uriášovská 
klasika. 

„Předskokany“ těchto svě-
tových rockových stálic na hu-
debním nebi se stanou BLUE 
ROCKET – teplická jižansky 
rocková stálice, pražská hard 
rocková skupina VOTCHI a cvi-
kovští rockeři PAVOUCY. Tento 
hudební svátek pořadatelé nazvali 

ROCKOVÁ BÍLINA 2009. 
Pořadateli celé akce jsou MV 

Cover s.r.o. a KC Kaskáda v Bíli-
ně. Celý koncert začíná již v 16.00 
hodin v příjemném prostředí Let-
ního amfi teátru na Kyselce v Bí-
lině. Na návštěvníky čeká skvělý 
koncert v kombinaci s krásným 
prostředím areálu lázní Kyselka 
v Bílině v pozadí s impozantním 
Bořněm, spousta dobrého jídla 
a pití a v neposlední řadě i dopro-
vodný program celé akce. 

Vstupenky je možné zakoupit 
v Informačním centru v Bílině 
za cenu 790,- Kč, v síti TICKET-
PORTAL (790,- + poplatky), 
vstupné na místě 890,- Kč. 

Více info: www.kckaskada.cz, 
www.rockovabilina.cz

Inka Skopcová,
KC Kaskáda v Bílině

Poslední prázdninovou sobotu navštíví Bílinu dvě významné legen-
dy světové rockové scény a to: skotští rockeři NAZARETH, kteří 
letos na jaře absolvovali „moravské turné“. Koncerty v Ostravě 
a Brně navštívilo téměř šest tisíc diváků. Příznivci ryzího rocku, ale 
i milostných balad se už nyní mohou těšit na strhující koncert, při 
kterém nepochybně zazní slavná balada Love Hurts, ale i „pecky“ 
z nového alba Nazareth.

Jako skladatel se podílel 
na většině hitů této skupiny, 
jako na hitech „Look at Your-
self“, „Lady in Black“, „Easy 
Livin‘“, „Stealin‘“ a „Free 
Me“. Po 13 studiových albech 
natočených s Uriah Heep ale 

Hensley v roce 1980 ze sku-
piny odchází pro nesouhlas 
s dalším posunem repertoá-
ru směrem do popových vod 
a navazuje spolupráci s ame-
rickými Blackfoot. V polovině 
osmdesátých se pak na několik 
let stahuje do ústraní (hostuje 
ale např. na albu excentriků 
WASP), aby se s koncem mi-
lénia opět vrátil na hudební 
scénu. Sám či ve spolupráci 
s bývalými „Uriáši“ Johnem 
Lawtonem či Johnem Wetto-
nem vydává několik sólových 
alb. Zajímavý je i jeho projekt 
úpravy skladeb Uriah Heep 
ve spolupráci s moskevským 
symfonickým orchestrem. 
Na zatím posledním Hensleyho 
výtečném studiovém albu,,Blo-
od On The Highway“ z roku 
2007 se v roli pěveckých hostů 
objevují velice slavná jména- 
např.Glenn Hughes(ex Deep 
Purple), a Jorn Lande(ex Mas-
terplan).

KEN HENSLEY:
www.ken-hensley.com

Ken Hensley (* Kenneth Hensley, 24. srpna, 1945, v Hertford-
shire, Anglie) je hráč na klávesové nástroje (hlavně na Ham-
mondovy varhany), kytarista, zpěvák, skladatel a producent, 
nejvíce známý jako člen britské rockové skupiny Uriah Heep.

Britští rockeři oslní Kyselku
- přijede Nazareth a Ken Hensley
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ABC, to nejsou jen 
tři písmenka z abece-
dy, ale také časopis, 
který je asi nejvíce ob-

líbený u kluků, ale i dívky v něm 
mohou nalézt spoustu zajímavých 
věcí. V rámci tábora, který pořádal 
Dům dětí a mládeže Bílina na cha-
tě Ludmila v Bedřichově od 29.
června do 10.července , pod vede-
ním hlavní vedoucí Jaroslavy Jeri-
ové, se konalo Soutěžní dopoledne 
s časopisem ABC, závody byly 
jak pro družstva tak i pro jednot-
livce. Soutěžní družstva soutěžila 

v disciplínách : běh na 50 metrů, 
podávání míče horem, podávání 
malého předmětu spodem, přene-
sení co největšího množství vody, 
chůze přes bažinu, vláček s míčem, 
oblékněte co nejvíce na jednoho 
člena. Jednotlivci se utkali v hodu 
granátem, v hodu Kinder vajíčkem 
na cíl, měli vytvořit co největší 
bublinu z pet lahve, uhádnout, co 
to je a skákat do dálky.

Soutěžní dopoledne s časo-
pisem ABC bylo příjemným 
zpestřením tábora a zapojené 
do něj byly všechny děti a ni-

komu ze soutěžících ani neva-
dilo, že počasí moc nepřálo.

Ceny od časopisu ABC se dě-

tem moc líbily a někteří se navíc 
také stanou pravidelnými odběra-
teli tohoto časopisu. Vlasta Vébr

NAZARETH vznikli ve skotském 
městě Dunfermline ze zbytků polo-
profesionální místní kapely The Sha-
dettes (původně Mark V a The Red 
Hawks) zpěvákem Danem McCaffer-
tym, kytaristou Mannym Charltonem, 
basákem Petem Agnewem a bubení-
kem Darrellem Sweetem. Jméno zís-
kali ze skladby „The Weight“ od sku-
piny The Band („I pulled into Naza-
reth/Was feelin‘ half past dead…“). 
V roce 1970 se skupina přesunula 
do Londýna, kde roku 1971 vyda-
la své první, stejnojmenné album. 
Po získání renomé díky albu Exerci-
ses z roku 1972 vydali Nazreth album 
´Razamanaz´ v roce 1973. Skladby 
jako „Broken Down Angel“ a „Bad 
Bad Boy“ se umístily v britském žeb-
říčku Top 10 list. Poté přišlo album 
´Loud ‚N‘ Proud´ v roce 1973, které 
obsahovalo hit „This Flight Tonight“. 
V roce 1974 vydali album ́ Rampant´, 
které bylo neméně úspěšné. Hitsingl 

(neobjevuje se na žádném albu) „My 
White Bicycle“ se v roce 1975 umís-
til v UK Top 20. Album ´Hair of the 
Dog´ vyšlo v roce 1975 a titulní sklad-
ba známá jako „Now You‘re Messing 
With a Son of a Bitch“) se stala zá-

kladem všech světových rockových 
rádií 70. let. Americké vydání alba 
obsahuje megahit „Love Hurts“. Tato 
skladba byla v Anglii a USA vydána 
jako singl. V USA byla oceněna jako 
platinová a umístila se v americkém 

Top Ten. NAZARETH, to je rocková 
klasika, kterou netřeba představovat. 
Vezměte rodinku či partu kamarádů 
a udělejte si krásný večer plný skvě-
lých rockových fl áků a nechte se 
unést atmosférou NAZARETH.

Legendární skotska skupina 
Nazareth se zapsala do histo-
rie světové populární hudby 
především světovými klasic-
kými hity jako Love Hurts, 
Dream On či Holliday atd..

NAZARETH - www.nazarthdirect.co.uk

Letní kulturní akce v Bílině
Koncert Jana

a Františka Nedvěda 

Slavní folkoví písničkáři JAN 
A FRANTIŠEK NEDVĚDOVÉ se 
po více jak jedenácti letech postavili 
společně na jedno pódium, kde během 

koncertu představí svým fanouškům 
písně jak ze svého současného sólo-
vého období, tak především nesmrtel-
né hity ze zlaté éry Brontosaurů, které 
nesmějí chybět u žádného táboráku 
– Na kameni kámen, Podvod, Frankie 
dlouhán, Růže z papíru, Hopsinky, 
Slunovrat, Skládanka, Igelit, Jižní 
kříž, Ptáčata, Valčíček, Stánky.

Neděle 16. 8. 2009 od 17 hodin 
Letní amfi teátr na Kyselce.

Vstupné: v předprodeji 150,- Kč; 
na místě 220,- Kč; senioři 75,- Kč Před-
prodej vstupenek od 1. 7. 2009. Ne-
nechte si ujít tento výjimečný koncert!

Koncert skupiny

Předkapelou skupině No Name 
bude kapela Grock z Bíliny. 

No Name je šestičlenná slovenská 
pop-rocková skupina založená 26. 
srpna 1996 v Košicích. Toho dne 
zároveň zvítězili v místní soutěži 
kapel zvané Košický zlatý poklad 
´96. Zakládajícími členy byli Vili-
am Gutray a trojice bratrů Timko-
vých - Igor, Roman a Ivan.

Opravdový průlom přišel až v ro-
ce 2000 s albem Počkám si na zá-
zrak a to především díky písním 
„Ty a Tvoja sestra“ a „Žily“. Ná-
sledovaly úspěšné desky Oslávme 
si život, Slová do tmy a Čím to je. 
Leden 2008 byl ve znamení natáče-
ní nové desky V rovnováhe v brati-
slavském studiu Propast.
Čtvrtek 15. 10. 2009 od 19.00 ho-

din v Kulturním domě Fontána.
Romana Hrivňáková,
programové oddělení

KC Kaskáda Bílina

Děti soutěžily s časopisem ABC
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Původně celá stavba byla gotic-
ká. Z gotických prvků se zachovalo 
zdivo v prostřední a jedné z bočních 
lodí. Pozdně gotická je také trojlod-
ní bazilika na severozápadním ná-
roží hlavní lodi. Čistě renesanční je 
mohutná dvoupatrová tribuna, která 
vznikla za přestavby v letech 1573 
– 1575. Z doby baroka pak pochá-
zí jižní a severní předsíň a kaplička 
sv. Rocha. Samotné zařízení je také 
směsicí různých stylů, od baroka 
přes klasicismus až po pseudoslohy 
konce 19. století.

Kostel je tvořen trojlodím s pres-
bytářem. Vedle je věž s přilbovou 

střechou a lucernou. Okna v lodi 
jsou půlkruhová a v presbytáři lome-
ná. Uvnitř se střídají žebrové a kří-
žové klenby. Zajímavostí jsou dva 
renesanční náhrobky Jiřího a Litvína 
z Lobkovic z období po roce 1580.

Kostel je doložen ve 14. století. 
Přestavba z let 1573 – 1575 dala ko-
stelu renesanční podobu. Několik let 
předtím kostel totiž vyhořel a vyba-
vení bylo zničeno. Do dnešních dnů 
se dochoval zvon Bartoloměj, který 
je s dolním průměrem 167 cm nej-
větším zvonem v okrese. V interiéru 
je dále také uložen zvon z roku 1517 
od Tomáše z Litoměřic.

V současnosti můžete v kostele 
pravidelně navštěvovat bohoslužby 
římskokatolické farnosti. Konají se 
celoročně vždy v neděli od 9 hodin 
a ve čtvrtek od 8:30. Od Velikonoc 
do 1. října na ně můžete vyrazit také 
každé úterý, středu a pátek od 17:45 
a od 1. října do Velikonoc v tytéž 
dny o hodinu dříve. V tomto období 
ve všední dny však své kroky nasmě-
rujte do farní kaple, která je v budově 
arciděkanství v ulici Na Zámku.

V kostele se letos uskutečnil také 
koncert souboru Schola Viva Bili-
nensis právě na svátek patronů toho-
to kostela. Jana Karlová

Na jihovýchodě Mírového náměstí v Bílině se tyčí kostel sv. Petra a Pavla. Zmínku o něm lze najít již 
v Kosmově kronice z roku 1125. Dnešní stavba však pochází až z konce 14. století a významně byla 
přetvořena ještě po požáru koncem 16. století. Kostel tedy prošel vývojem a různými slohy.

Kostel svatého Petra a Pavla
 Foto: Jana Karlová

KOSTEL MNOHA SLOHŮ
Víte o historii...

Tento projekt byl 
představen 16. dubna při 
letošní Akademii, první 
piškoty byly odevzdány 

přímo na podiu z rukou ředitelky bí-
linského DDM a z rukou moderátora. 

Samotná „piškotová“ akce se konala 
1. června, kdy vstupenkou na Mezi-
národní den dětí bylo právě balení 
piškotů. Po závěrečném sčítání se do-
šlo k číslu 247. Takové množství piš-
kotů vydrží zhruba na jeden měsíc.

Piškoty jsou důležitou a nedílnou 
součástí výchovy asistenčních ště-
ňat. Zástupci bílinského domečku se 
sami přesvědčili, že štěňatům piškoty 
opravdu chutnají a vždy z nich mají 
obrovskou psí radost.

Další „piškotová“akce se bude 
konat už 17.září při Dni otevřených 
dveří Domu dětí a mládeže.

DDM Bílina děkuje všem, kte-
ří věnovali piškoty a přispěli tak 
na dobrou věc. Vlasta Vébr

Na výstavě jsou k vidění fotogra-
fi e přírodních a kulturních krás Číny, 
konkrétně oblast, která se rozkládá 
na 30. rovnoběžce. Ta prochází od zá-
padu k východu sedmi provinciemi, 
dvěma městy a jednou autonomní 
oblastí. Po 5000 km čínské pevniny 
se setkává s Východočínským mořem 
a nakonec s Tichým oceánem. Množ-
ství přírodních rezervací dělá z této 
rovnoběžky jeden z nejkrásnějších re-
gionů světa. Zahrnuje bezpočet pamá-
tek světového kulturního dědictví a je 
bohatý na ukázky lidského kulturního 
vývoje, nabízející živý záznam vývoje 
čínských starověkých civilizací.

Výstava upozorňuje na rozmanité 
bohatství asi nejznámější čínské ob-
lasti, Tibetu. Tibetská jedinečná geo-
grafi e poskytuje svěží a sněhové klima 
náhorních plošin i nádherný výhled 
na scenérie typické pro jižní Čínu. 
Tibet se také může pyšnit nejsilnějším 
slunečním zářením v Číně.

Himálajské pohoří se vine podél 
jižního úbočí Qinghai-Tibetské ploši-
ny a jeho vrchol Mount Everest, tibet-
sky Qomolangma Feng a čínsky Ču-
mulangma, je nejvyšší horou světa. Je 
prohlášena Čínskou národní přírodní 
rezervací. Himalaya znamená v tibet-
štině Země sněhu a ledu.

Jezero Manasarovar je Tibeťany 
uznávané jako posvátné místo a je 
nejvýše posazené sladkovodní jezero 
na světě.

Působivé jsou záběry jezera Poyang, 
největšího sladkovodní jezero Číny 
a zároveň jednoho z světově největších 
nalezišť stěhovavých ptáků. Na jednom 
z obrazů okouzlí vodopády v Sečuan-
ském národním parku, který je zapsán 
na seznamu UNESCO jako památka 
Světového přírodního dědictví. Na se-
znam Světového kulturního a přírod-
ního dědictví je zařazeno také pohoří 
Emej, známé svaté místo buddhismu, 
nebo Lešanský horský Buddha.

Světovým kulturním dědictvím je 
zachovaný historický vodní systém 
Tuťiangjen v provincii Sečuan. Sklá-
dá se ze sítě hrází, kanálů a jezů, které 
regulují vodní tok. Byl zkonstruován 
už v roce 256 př. n. l. a je stále vyu-
žíván. Do stejné velkolepé rodiny 
památek náleží i zahrady Sučou, které 
byly budovány od 11. do 19. století 
a jsou obrazem tradiční čínské fi lozo-
fi e a kultury.

Nepřehlédnutelná je přehrada Tři 
soutěsky, jejíž projekt je největším 

projektem vodního díla na světě. Bude 
sloužit k ochraně před povodněmi, 
k výrobě elektřiny, poskytne doprav-
ní kanály a odkloní vodu skrz údolí 
Čchangťiang.

Výstava je ukázkovou přehlídkou 
mnoha přírodních a kulturních krás 
Číny. Čeká na návštěvníky do 25. 
srpna. Otevírací doba výstavní síně je 
po celý týden včetně víkendů od 10 
do 16 hodin. Dospělí zaplatí 20 Kč, 
studenti, senioři a děti si budou muset 
připravit 10 Kč. Jana Karlová

V pátek 24. července předali zástupci Domu dětí a mládeže Bílina 247 balení piškotů Středisku výcviku vodicích psů v Praze – Jinoni-
cích, a to v rámci projektu DDM POMÁHÁ POSTIŽENÝM.

Ve výstavní síni U Kostela právě probíhá výstava velkoformátových 
fotografi í z Číny. Pořadatelem této putovní výstavy je Čínské velvysla-
nectví Praha a spolupořadatelem Kulturní centrum Kaskáda v Bílině. 

PIŠKOTY PRO VODICÍ PSY

Čínské přírodní krásy v Bílině
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Na schůzkách v klubovně 
na gymnáziu nabývají vědomosti: 
„Děti se dozvídají mnoho nového. 
V klubovně strávíme hodně času 
učením a poznáváním. Vedeme je 
také k tomu, aby měly tábornické 
dovednosti a uměly se pohybovat 
v přírodě. Vědomosti, které se 
dětem snažím poskytovat, jsou 
z různých oborů od mineralogie, 
geologie přes botaniku k zoolo-
gii, entomologii atd.,“ sděluje 
předseda společnosti Ing. Karel 
Mach, Ph.D.

Znalosti pak děti zúročují v sou-
těžích. Poslední taková soutěž se 
konala v červnu pod názvem Ze-
lená stezka – Zlatý list. Vynesla 
Bílinským sojkám v mladší vě-
kové kategorii národního kola 
šesté místo z celkového počtu 14 
účastníků. „Je to soutěž, která je 
o vědomostech. Děti se pohybují 
po stezce v lese a přicházejí k růz-
ným stanicím, kde dostávají body 
za správné odpovědi. Krajským 
kolem do národního jsme úspěš-
ně prošli už dvakrát. V roce 2005 
a letos,“ popisuje pan Mach.

Sojky se pravidelně účastní 
také další soutěže, ve které jsou 
ještě úspěšnější. Jmenuje se In-
diánská stezka a její podstatu po-
pisuje opět předseda společnosti: 
„Tam kromě vědomostí děti musí 
mít ještě skautské dovednosti, 
jako je např. vázání uzlů, po-
stavení ohniště, házení oštěpem, 
střelba z luku atd. Kritériem je 
také čas, takže se přitom i běží.“ 
V této soutěži se Sojky umístily 
v konkurenci 14 týmů ze všech 
krajů republiky už několikrát 
na prvním místě, v jednom roce 
dokonce ve čtyřech věkových ka-
tegoriích.

O společnosti

Bílinská přírodovědná společ-
nost je neziskové, veřejně pro-
spěšné občanské sdružení, jehož 
účelem je vytvořit síť zájemců 

o přírodní vědy z oblasti Bíliny. 
Za cíl si pak klade sdružovat tyto 
zájemce a sjednotit jejich sna-
hy o dosažení lepšího životního 
prostředí na Bílinsku. Snahou je 
i pozvednutí celkové vzdělanosti 
bílinských občanů.

Projekty

Kromě toho, že se společnost 
věnuje dětem, realizuje také růz-
né projekty. Velmi zajímavé je 
tzv. arboretum třetihor, tedy úsilí 
vytvořit prostředí navozující do-
jem pravěkého miocénu, což je 
právě údobí třetihor. Nápad se 
zrodil již v roce 2003, jeho usku-
tečňování začalo v roce 2006, ale 
než se do něj budou moci podívat 
lidé, bude to podle slov předsedy 
ještě tak 15 let trvat.

Jednou z dalších věcí, které spo-
lečnost věnuje čas, je tvorba pub-
likací. Zatím vydala Významné 
dřeviny města Bíliny a má připra-
veny další dvě díla do této edice. 
Kromě toho se na příští rok chys-
tá práce na významném a větším 
díle. Jeho tématem bude Bořeň. 
„Bude tam spousta nových věcí, 
např. úplně nové mapy Bořně, 

trojrozměrné pohledy na Bořeň 
a součástí knížky bude i CD,“ 
vyjmenovává plány předseda.

Společnost má ještě spoustu 
dalších aktivit. Členové, kterých 
je celkem asi 40, pořádají různé 
přednášky, dělají vědeckou práci, 
věnují se třídění geologických 
sbírek, mají chovné centrum, sta-
rají se o vrch Kostrlík, který je 
pozoruhodný jako nejsevernější 
výspa výskytu koniklece v re-
publice. Navíc se tato rostlinka 

vyskytuje prakticky uprostřed 
města, což je ještě vzácnější. Děti 
se chodí o louku s touto cennou 
květinou starat. A protože péče 
o louku je dotována, společnost 
pro ně za to pořádá putovní tá-
bory.

Bílinská přírodovědná společ-
nost zcela nepochybně přispívá 
k pěstování pozitivního soustav-
ného zaměření dětí na znalostní 
aktivity. Úspěšnost jejího úsilí 
dokazují výsledky ze soutěží.

Bílinská přírodovědná společnost má mezi svými členy i 15 dětí. 
Jsou sdruženy v přírodovědně-turistickém oddíle a říkají si Bí-
linské sojky. Scházejí se pravidelně na schůzkách v klubovně 
a nepravidelně na různých víkendových akcích a při spolupráci 
na různých projektech.

BÍLINSKÉ SOJKY ZVIDITELŇUJÍ
BÍLINU V SOUTĚŽÍCH

Morčata narozená v Chovném centru v roce 2007
 Foto: Markéta Machová

Ve dnech 11.-12.7. proběhlo 
na střelnici v Lomnici u Soko-
lova Mistrovství ČR ve spor-
tovní střelbě z předovek. Bí-
linští střelci klubu MTs Jiří Fi-
lipovský st. a Vlastimil Koula 
společně s Karlem Paichlem 
(SSK Lesy Teplice) získali 
v družstvech v disciplíně Per-
kusní pistole civilní (Forsyth) 

stříbrné místo. V jednotlivcích 
se nejlépe ,z bílinských, dařilo 
Jiřímu Filipovskému (7. místo 
Perkusní revolver – 92 bodů) 
a Vlastimilu Koulovi (7. mís-
to Perkusní pistole civilní- 93 
bodů). Oba si svými výkony 
vystříleli Mistrovskou výkon-
nostní třídu. Text a foto:

M. Zábranský

Bílinští předovkáři 
přivezli stříbro

z Mistrovství ČR

Bílinští předovkáři 
přivezli stříbro

z Mistrovství ČR


