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Marek Bafitipán mistr
svûta v rybolovné technice

Malmö - Juniorsk˘ reprezen-
tant âR v rybolovné technice
Marek Bafitipán se ve dnech 7.
aÏ 9. 7. 2005 stal mistrem svûta.
Mistrovství se konalo v Malmö

ve ·védsku a kromû tohoto skvû-

lého vítûzství získal Marek i titul

prvního vicemistra v disciplínû

arenberg. Ve velmi nároãné sezo-

nû se bílinsk˘ reprezentant doãkal

zaslouÏeného naplnûní nesãet-

n˘ch hodin poctivého tréninku,

kter˘ korunoval historick˘m tri-

umfem pro mûsto Bílinu a Ústec-

k˘ kraj, ponûvadÏ v dlouhé histo-

rii tohoto sportu se takov˘ úspûch

je‰tû nikomu nezdafiil. V leto‰ním

roce ãeká Marka Bafitipána je‰tû

Evropsk˘ pohár, kter˘ probûhne

na Slovensku a na podzim úãast

na  âeském poháru v KromûfiíÏi,

kde bude obhajovat 1. pfiíãku

z jarní ãásti. Rozhovor s nov˘m

mistrem svûta pfiiná‰íme na str. 6. 

Text a foto: IVAN BÍL̄

Karaoke na Mírovém námûstí
odstartovalo prázdniny
■  Eva STIEBEROVÁ

Bílina - âtvrtek 30. ãervna byl
pro naprostou vût‰inu národa
radostn˘m dnem. Dûti, páni ro-

diãové i pedagogové si úlevnû vy-
dechli a na dva mûsíce zamkli do
‰uplíkÛ klasifikaãní archy, uãeb-
nice i pomyslné rákosky. A za-
tímco ve vût‰inû mûst Ústeckého

kraje úderem deváté letûly ‰kol-
ní ta‰ky do kouta a mládeÏ vyra-
zila na koupali‰tû, bílinská omla-
dina se zaãala houfovat na Míro-
vém námûstí. 

Pracovníci Kulturního centra

Kaskáda pro nû pfiipravili oblíbené

karaoke aneb laicky fieãeno, zpívá-

ní na poloviãní playback. To si

zvolíte svoji zamilovanou písniã-

ku, na monitoru pfied vámi bûÏí

velk˘mi písmeny text, z reproduk-

torÛ zní hudba a vy se snaÏíte stre-

fit se do frázování a napodobit svÛj

pûveck˘ idol. O tom, Ïe to skuteã-

nû není Ïádná „sranda,“ se v roz-

svíceném letním dopoledni pfie-

svûdãily v Bílinû zhruba dvû stov-

ky dûtí i dospûl˘ch. ¤ada z nich se

odváÏila pfiedstoupit pfied kritické

obecenstvo a zpívala na mikrofon.

A dûti z Matefiské ‰koly Chlum,

vyprovokovány stateãnou paní

uãitelkou, zvládly ke zpûvu i ta-

nec. MrÀata ze ‰kolky nemusí k tanci nikdo pfiemlouvat.  Foto: Václav Weber 

Foto: V. Weber a Roman ·ebek 

Ohlédnutí za náv‰tûvou z Dippoldiswalde
Bílina - Krátce poté, co 25.

ãervna hostila Bílina pfiedstavi-
tele druÏebního nûmeckého
mûsta Dippoldiswalde, pfiipra-
vují obû radnice nové setkání.
Tentokrát se uskuteãní v rámci
tradiãního bílinského jarmarku
9. záfií, na kter˘ se sjíÏdûjí lidé
z ‰irokého okolí.

Nûmeãtí pfiátelé pfiijedou do

Bíliny skuteãnû jako domÛ, ne-

boÈ pfii své ãervnové náv‰tûvû

pfievzal dippoldiswaldsk˘ staros-

ta Ralf Herndt symbolick˘ klíã

od brány mûsta. Na fotografii je

s místostarostou Romanem ·eb-

kem i zastupitel Zdenûk Rendl

s manÏelkou. Tmavovláska sedí-

cí bokem je paní Sibyle Frey. Je-

jí manÏel Heiko Frey, pfiedseda

organizace Dipps left, se za nû-

meckou stranu podílel na organi-

zaci prvního setkání.            (es)
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Lucie CESTROVÁ, 
20 let, dûlnice: 

„NE. Myslím si, Ïe

omezovat veãerní

produkce napfiíklad

o prázdninách nebo

o víkendu je nesmysl-

né. Lidé se chtûjí ba-

vit. UÏ tak je Bílina to-

tiÏ v nûkteré dny do-

slova vylidnûná.“

Hana SEDLÁKOVÁ,
22 let, na matefiské: 

„NE. Nechala bych

v nûkteré dny napfií-

klad restauraãní zafií-

zení a zahrádky v pro-

vozu i po dvaadvacáté

hodinû.  Kde se jinde

mají lidé bavit?“

Ivana AULICKÁ,
40 let, uãitelka:

„ANO. Novou

mûstskou vyhlá‰ku

proti hluku vítám.

MoÏná bych provozní

dobu nechala déle

o víkendech, ale jinak

ne. Zvlá‰tû u nás na

sídli‰ti, kde jsou non-

stop noãní provozovny

a spát se nedá.“

Fr. KLEPAâKA, 
67 let, dÛchodce:
„Já plánovanou vy-

hlá‰ku omezující ne-

dovolen˘ hluk vítám.

Nejde jen o rámusení

v restauracích, ale i na

ulici, kdy nûktefií oby-

vatelé na sídli‰tích na-

ru‰ují sv˘m kfiikem

noãní klid.“

Ing. L. LÁCHOVÁ, 
30 let, úãetní: 

„ANO. Jsem pro za-

vedení nové protihlu-

kové vyhlá‰ky. Jen se

obávám, aby byla

úãelná. Policie klidnû

mohla postihovat pro-

vinilce jiÏ dfiíve a ne-

ãekat na vyhlá‰ku. Tak

jsem zvûdavá, jestli to

bude fungovat.“

M. VÁCHOVÁ,
58 let, dÛchodkynû:

„ANO. Mnoha li-

dem napfiíklad na síd-

li‰tích vadí hluk z re-

staurací a zahrádek.

Hosté v podnapilosti

tam ãasto hulákají aÏ

do ranních hodin

a spát se u toho témûfi

nedá.“

Uvítáte novou protihlukovou vyhlá‰ku, která bude omezovat nedovolen˘ hluk po dvaadvacáté hodinû v Bílinû?
Ptal se a fotografoval JAN VRAN¯ 

Rekonstrukce pfiivadûãe vody fini‰uje
Bílina - Severoãeská vodáren-

ská spoleãnost a. s. je investorem
rozsáhlého integrovaného pro-
jektu Podkru‰nohofií, jenÏ zahr-
nuje subprojekty Pitná voda,
Rekonstrukce ãistíren odpad-
ních vod a Dostavba kanalizace.
Celkov˘ finanãní objem prací ãi-
ní pfies 28 milionÛ EUR.

Subprojekt Pitná voda zahrnuje

rekonstrukci úpravny pitné vody

Hradi‰tû a s tím souvisejícího vo-

dovodního pfiivadûãe Îelenice -

Bílina v celkové délce zhruba

6500 metrÛ. ¤ad slouÏí k pfievodu

cca 4 milionÛ m3 pitné vody roãnû

mezi nûkdej‰ími okresy Most

a Teplice a je souãástí vodárenské

soustavy severní âechy, z níÏ je

zásobováno pitnou vodou zhruba

650 tisíc obyvatel. Cena tohoto dí-

la je 8,697 milionu EUR. Projekt

je spolufinancován z Fondu sou-

drÏnosti EU a Státním fondem Ïi-

votního prostfiedí âR. Generálním

zhotovitelem je sdruÏení firem

SMP CONSTRUCTION - SO-

GEA SATOM. 

V souãasnosti probíhá pokládka

nového potrubí HOBAS na úseku

ã. 5 rekonstrukce. Zaãíná u kfiiÏo-

vatky u prodejny Plus a vede podél

chodníku aÏ pfied budovu ÎS âD.

Dokonãení a koneãné terénní úpra-

vy jsou plánovány v prÛbûhu záfií

a fiíjna  2005. V tomto období bude

novû poloÏené potrubí vydezinfi-

kováno, propláchnuto  a propojeno

se stávajícím vodovodním fiadem.

V úseku ã. 6 rekonstrukce se

v souãasné dobû pracuje v prosto-

ru mezi fiekou Bílinou a tratí âD

Bílina - Ústí, kde se podchází Rad-

ãick˘ potok, a dále za tratí âD

v prostoru areálu SD Doly Bílina

smûrem k elektrárnû Ledvice. Po-

kládka potrubí v tûchto dílãích

úsecích spolu s poslední ãástí re-

konstrukce v komunikaci mezi

Chotûjovicemi a areálem SD Doly

Bílina Autodoprava bude dokonãe-

na do konce srpna 2005. Nejpo-

zdûji do 30. listopadu 2005 budou

probíhat proplachy potrubí a pro-

pojování na stávající fiad. 

Koncem kvûtna se na stavbû

uskuteãnil fieditelsk˘ kontrolní

den, jehoÏ se zúãastnilo vedení in-

vestora - Severoãeské vodárenské

spoleãnosti a. s., zhotovitele - SMP

Construction a jeho partnerÛ, podí-

lejících se na subdodávkách, su-

pervizora stavby i zástupcÛ státní

správy z regionu. „Po seznámení
se stavem prací pfiímo na místû vi-
díme, Ïe naplánovan˘ termín do-
konãení prací do kvûtna 2006 se
v pfiípadû úpravny vody i vodovod-
ního fiadu jeví jako naprosto reál-
n˘. Integrovan˘ projekt Podkru‰-
nohofií spolufinancovan˘ Evrop-
skou unií letos pfiedstavuje tûÏi‰tû
na‰eho investiãního plánu, proto
jej sledujeme maximálnû pozornû.
Dal‰í takov˘ kontrolní den se má
uskuteãnit koncem tohoto roku,“
uvedl Ing. Miroslav Harciník,

generální fieditel Severoães-

ké vodárenské spoleãnosti a. s.

Severoãeská vodárenská spoleã-

nost Ïádá obãany o toleranci ãás-

teãného zhor‰ení Ïivotního pro-

stfiedí v bezprostfiední blízkosti

stavby, kterému nelze zcela zame-

zit. Rekonstrukcí tohoto úseku do-

jde k zlep‰ení zabezpeãenosti do-

dávky a kvality pitné vody.  

Ing. Dagmar Haltmarová,
Svã. vodárenská spoleãnost

(zkráceno)  Foto: Jan Vran˘

Upozornûní pro ãtenáfie knihovny 
V mûsíci ãervenci a srpnu bude jako kaÏd˘ rok provoz omezen.

V centrální knihovnû bude zavfieno v sobotu a v dlouh˘ch pÛjãov-

ních dnech v úter˘ a ve ãtvrtek bude otevfieno pouze do 17 hodin. Na

poboãkách Za Chlumem a v Panelovém sídli‰ti bude  zavfieno v úte-

r˘ a v pondûlí a ve ãtvrtek bude rovnûÏ otevfieno jen do 17 hodin. 

V pfiípadû stfiídání dovolen˘ch bude na poboãkách provoz zaji‰tûn

alespoÀ jednou t˘dnû. Na tyto zmûny budou ãtenáfii vÏdy upozornû-

ni. V pfií‰tím vydání BZ se rovnûÏ doãtete o kniÏních novinkách.      

Za kolektiv knihovny pfieje krásné léto M. ·ímová
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■ âestná cena paní AlÏbûtû
Fialové

Dobrá du‰e bílinsk˘ch dÛchod-

cÛ a nezlomná organizátorka jejich

aktivit, pfiedsedkynû Klubu dÛ-

chodcÛ AlÏbûta Fialová pfievezme

7. záfií na jednání Rady mûsta Ce-

nu „RADY MùSTA“ za celoÏivot-

ní práci pro jeho rozvoj.

■ Z· Lidická, Aléská a Za Chlu-
mem pohlédnou do záfií nov˘mi
okny

Bûhem letních prázdnin bude

probíhat ãásteãná v˘mûna oken na

v‰ech tfiech bílinsk˘ch základních

‰kolách. „S nejvût‰ím rozsahem
prací je poãítáno na Z· Lidická,
kde budou okna vymûnûna na ãelní
stranû budovy smûrem do Lidické
ulice, Z· Za Chlumem a Aléská se
doãkají pfiedev‰ím nov˘ch vstup-
ních vchodÛ a ãást pavilonu získá
i nová okna. Mûsto uvolnilo ze své-
ho rozpoãtu 2 mil. korun, pfiiãemÏ
v Z· Lidické budou provedeny sta-
vební úpravy za 1 mil. korun a po
500 tisících ve ‰kolách Za Chlu-
mem a Aléské,“ fiíká místostarosta

Roman ·ebek. „Samozfiejmû je to
jen zlomek oken, ale budeme ve v˘-
mûnû pokraãovat, aby nedocháze-
lo k úniku tepla. Rekonstrukce je
souãástí energetického auditu, kte-
r˘ se do budoucna bude s nejvût‰í
pravdûpodobností t˘kat i zateple-
ní,“ dodává místostarosta Milan

Pecháãek.“V‰echny v˘mûny se
odehrají v prÛbûhu prázdnin a do
zaãátku nového ‰kolního roku bu-
dou v‰echny ‰koly vybaveny nov˘-
mi okny v uvedeném rozsahu.“
■ Probíhají v˘bûrová fiízení: 

Stavební firmy mají moÏnost

zúãastnit se v˘bûrového fiízení na

plánovanou rekonstrukci stfiechy

na objektu Matefiské ‰koly âapko-

va. Rada mûsta schválila firmy,

které zvítûzily ve III. a IV. etapû

v˘bûrového fiízení na rekonstrukci

Kulturního domu Fontána. Staveb-

ní práce se rozebûhly po 10. ãer-

vnu a jejich dokonãení je plánová-

no v první dekádû záfií 2005. „Je to
poslední ãást rekonstrukce. Zb˘vá
uÏ jenom oprava fasády, kterou
plánujeme do roku 2006,“ fiíká

místostarosta Milan Pecháãek.  

■ Z· Za Chlumem pfiipravuje
soutûÏ z regionalistiky

Vûdomostní soutûÏ zahrnující

znalosti na úrovni I. a II. stupnû zá-

kladní ‰koly z oblasti historie Bíli-

ny, její souãasnosti a zdej‰í fauny

a flóry, pfiipravuje pro Ïáky Zá-

kladní ‰koly Za Chlumem Mgr.

Ivana Kulinová. „Inspirovala mû

Slovo starosty mûsta
Leto‰ní prázdni-
ny se blíÏí ke své-
mu vrcholu a ãer-
ven roku 2006 se
je‰tû zdá b˘t v ne-
dohlednu. Ne tak
pro bílinskou rad-

nici, která v tomto termínu bude
hostit pfiedstavitele ‰esti part-
nersk˘ch mûst. Zámûr uspofiá-
dat toto prestiÏní setkání byl za-
stupiteli mûsta schválen a staros-
ta Josef  Horáãek   má   uÏ  teì
plnou hlavu nápadÛ a plánÛ.

„Zaãínám shánût peníze na za-

ji‰tûní této veliké akce, která je vy-

soko nad rámec mûsta. UÏ teì,

s roãním pfiedstihem se zajímáme

o v‰echny moÏné dotaãní tituly,

z nichÏ bychom mohli setkání po-

kr˘t. Pokud v tu dobu nebudou

parlamentní volby, rád bych, aby

se uskuteãnilo v polovinû ãervna

pfií‰tího roku. Mûlo by trvat dvû

noci a tfii dny, kdy se do Bíliny sje-

dou zástupci z na‰ich partnersk˘ch

mûst v Polsku, Nûmecku, Sloven-

sku, Litvû a na Ukrajinû. Bílina má

druÏební vztah s Bilgorají a Novo-

borskem. S tûmi máme podepsa-

nou smlouvu a na jejím základû

mÛÏeme na tuto akci ãerpat peníze.

A vzhledem k tomu, Ïe jsme ne-

dávno podepsali smlouvu i s Dip-

poldiswalde, pozvu i tamního sta-

rostu. Rád bych, aby program, kte-

r˘ pfiipravíme, odpovídal v˘znamu

takového setkání a kromû vlast-

ních zdrojÛ ze zdej‰ích ‰kol, domu

dûtí a mládeÏe a sportovních klu-

bÛ, chci vyuÏít napfiíklad blízkého

Hipodromu. Îádné z tûch mûst nic

podobného ve svém okolí nemá

a bylo by pûkné, kdyby se nám po-

dafiilo strefit se do termínu, kdy se

na mosteckém Hipodromu pobûÏí

nûjak˘ dostih. Chtûl bych, aby set-

káním Ïilo celé mûsto a tento ví-

kend se stal pro Bílinu mal˘m

svátkem. CoÏ pfiedstavuje práci na

cel˘ pfií‰tí rok.“

V Bílinû se sejdou pfiedstavitelé ‰esti druÏebních mûst

Vítání nov˘ch obãánkÛ
Dne 28. 6. 2005 probûhlo

v obfiadní síni Mûstského
úfiadu v Bílinû jiÏ druhé vítá-
ní obãánkÛ na‰eho mûsta
v tomto roce. Pfiivítáni byli
panem Oldfiichem Bubeníã-
kem, ãlenem zastupitelstva
mûsta. Na pûkné atmosféfie
se podílely jak dûti z Matefi-
ské ‰koly M. ·vabinského,
které mûly pfiipraveny pûkné
básniãky, tak budoucí zdra-
votní sestry ze Zdravotní
‰koly v Teplicích, které se
s velkou radostí akce zúãast-
Àují.

Bylo pfiivítáno celkem 16

miminek, rodiãÛm byly pfiedá-

ny kvûtiny a upomínkové dár-

ky.

Do Ïivota byly  pfiivítány 
tyto dûti:

Hraniãka Jan, Be‰Èáková

Beáta, Marková Karolína, Slá-

mová Jana, Lucík Lubo‰, Hor-

váth Adam, Horváth Václav,

Máli‰ Jaroslav, Ko‰Èáková Sá-

ra, Domabyl Matyá‰, Brzobo-

hatá Zuzana, Bafitipán Ale‰,

Buziová Eli‰ka, ·vec Michal,

·vecová Jana, Purchart ·tûpán

Maminky a tatínkové - dal‰í

termín na vítání obãánkÛ na‰e-

ho mûsta bude dne 27. 9. 2005

od 14.15 h. Pokud budete mít

zájem, dostavte se na oddûlení

matriky ã. dvefií 206, I. po-

schodí, kde pfiedloÏte rodn˘

list dítûte a vá‰ obãansk˘ prÛ-

kaz a to do 19. 9. 2005.

S uÏitím pûkného léta se na

vás tû‰í matrikáfika Miloslava

Uhrová. Foto: Václav Weber
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vûdomostní soutûÏ § 11/55 a pak
jsem si v Bílinském zpravodaji pfie-
ãetla poznámku jedné z porotkyÀ,
MUDr. Vlasty Hubáãkové, která
volala po podobné soutûÏi v oblas-
ti regionalistiky. Ta by mûla neje-
nom roz‰ífiit základní znalosti
o mûstû, ve kterém dûti  Ïijí, ale
pfiedev‰ím zv˘‰it jejich pocit sou-
náleÏitosti a patriotismu ve vztahu
ke  zdej‰ímu regionu,“ zdÛraznila

paní uãitelka. V pfií‰tím ‰kolním

roce probûhne nejprve ‰kolní kolo

a poté se Z· Za Chlumem stane

vyzyvatelem i ostatním základním

‰kolám v Bílinû.

■ RÛÏiãky pfied Z· Za Chlumem

Mohlo to b˘t jen takové „plácnu-

tí do vody,“ kdyÏ si uãitelé a Ïáci na

Z· Za Chlumem vymysleli, Ïe kaÏ-

dá tfiída zasadí v atriu budovy rÛÏi,

o kterou se bude starat. Asi by se ni-

kdo pfiíli‰ nedivil, kdyby zájem

o sazeniãky za nûkolik dní opadl

a místo kvetoucích kefiíkÛ zbyly jen

suché pah˘ly. Opak je pravdou. Na

této ‰kole opravdu platí, parafrázo-

váno slovy malého prince: „KaÏd˘

je zodpovûdn˘ za rÛÏi, kterou k so-

bû pfiipoutá.“ A tak i v dobû, kdy se

dûti rozprchly na prázdniny, zdobí

opu‰tûné ‰kolní budovy kvetoucí

záhon. RÛÏe na snímku, kterou teì

zfiejmû zalévá pan ‰kolník, je v péãi

budoucí 8. C.

■ Kafáã pod drobnohledem my-
kologÛ

Vedoucí odboru nemovitostí

a investic Ing. Jaroslav Bure‰ po-

Ïádal radu mûsta o svolení, aby

v Lesní kavárnû mohl b˘t prove-

den okamÏit˘ insekticidní zásah

proti rojení polétavého dfievokaz-

ného hmyzu. AlespoÀ ãásteãnû by

se tím eliminoval problém, kter˘

v souãasné dobû populární „Ka-

fáã“ ohroÏuje. Komplexnû se pro-

blematikou jeho záchrany a poslé-

ze i rekonstrukce zab˘vá odborná

Îáky na Lidické mimofiádná situace nezaskoãí
I kdyÏ prázdniny jsou v plném

proudu, dûti i uãitelé ze Z· Lidická
mají  dosud  v Ïivé pamûti  pátek
24. ãervna, kdy si v rámci vyuãová-
ní vyzkou‰eli své chování v oka-
mÏiku pfiírodní katastrofy, Ïivelné
pohromy ãi jiné nepfiedvídatelné
mimofiádné situace.  

Park na Kyselce a pfiilehlé okolí

se promûnily ve v˘cvikové stfiedis-

ko, ve kterém se pfiipravilo 42 ‰esti-

ãlenn˘ch druÏstev. Byli v nich Ïáci

rÛzného vûku od tfietích do devát˘ch

tfiíd, vãetnû speciálních. Jejich úko-

lem bylo prokázat znalosti z oblasti

zdravovûdy, poÏární ochrany, v‰eo-

becné v˘strahy a dal‰ích. KaÏdá sku-

pinka mûla svého velitele ze 7. - 9.

tfiídy. Pro v‰echny se ukázal b˘t nej-

tûÏ‰ím nároãn˘ orientaãní bûh, spo-

jen˘  s plnûním teoretick˘ch i prak-

tick˘ch úkolÛ, které byly zamûfieny

na ochranu ãlovûka a pfiekonávání

pfiekáÏek. Îáci pfiedvedli naprosto

skvûlou spolupráci i orientaci v jed-

notliv˘ch ãinnostech. Akce mûla ne-

b˘val˘ ohlas i mezi vyuãujícími:

„Pro dûti to bylo pfiínosné, zopako-
valy si, co uÏ umûly, a nauãily se no-
vé vûci,“ vzpomíná Jana Pavlíãková.

„Ve skupinách se k sobû chovaly hez-
ky. Nevidûla jsem druÏstvo, kde by se
Ïáci dohadovali, nebo byli na‰tvaní,
Ïe je ti malí zdrÏují. Dokonce tam
nûkdo  z devítky nesl malé dûti, kdyÏ

uÏ nemohly.“ Jak se pozdûji ukázalo,

tím   nosiãem   byl   Kája   Vanûãek

z 9. A, kter˘ byl vyhlá‰en nejobûta-

vûj‰ím velitelem. K úspûchu nám

svou úãastí napomohla i Mûstská po-

licie a Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor v Bí-

linû. Velice dûkujeme stráÏníkÛm

mûstské policie, panu Tomá‰i Dvofiá-

kovi a Karlu Váchovi a hlavnû Andy-

mu a nadstráÏmistrÛm DráÏìanské-

mu a Komanovi z HZS v Bílinû.

M.  Sechovcová  (upraveno es)

Mûst‰tí stráÏníci
v M· Chlum

Nejenom ‰koláci zasvûtili po-

slední t˘den uplynulého ‰kolního

roku v˘letÛm, hrám a brann˘m zá-

vodÛm. Pejsci, to je vdûãná „atrak-

ce“ pro dûti  v‰ech vûkov˘ch kate-

gorií. A nemusí to b˘t ani tak do-

konale cviãení nûmeãtí ovãáci, ja-

ké mají k dispozici stráÏníci Mûst-

ské policie v Bílinû. Dûtem z Ma-

tefiské ‰koly Chlum pfiedvedli

ukázky kynologického v˘cviku

a nejeden kluk ãi holãiãka by si ta-

kového ãerného chlupáãe pfiáli mít

doma. Tak snad aÏ za rok, za pûk-

né vysvûdãení!                            (es) Foto k Z· Lidická Marie Sechovcová, ostatní na stránce Václav Weber.
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mykologická firma, která trvá na

svém poÏadavku vykácení zales-

nûného prostoru v okruhu zhruba

30 metrÛ. „Stále vûfiím tomu, Ïe
snad nebude potfieba kácet tolik,
i kdyÏ stínící stromy jsou uÏ také
krajním problémem, protoÏe na
dfievûn˘ch do‰cích roste mech, slu-
níãko tam nezasvítí a stfiecha hni-
je,“ vysvûtluje místostarosta Milan

Pecháãek. V dobû, kdy sem kníÏe

Mofiic Lobkovic svoji kavárnu

v roce 1891 situoval, bylo její oko-

lí holou planinou s mal˘mi stromy.

Stavbû v‰ak ne‰kodí jenom neú-

mûrnû vzrostlé stromy a polétav˘

hmyz, ale pfiedev‰ím brouk tesafiík,

kter˘ napadá kÛru, jíÏ byla pfii ãás-

teãné rekonstrukci v roce 1999 ob-

loÏena. Mûsto uÏ sice dle návodu

mykologa objekt o‰etfiilo, ale s ne-

valn˘m úspûchem. „Dnes podle
návrhu odborné firmy smûfiujeme
k pomûrnû zásadnûj‰í rekonstruk-
ci, pfiedpokládáme ve v˘‰i 900 tisíc
korun,“ zdÛrazÀuje Pecháãek.

„Problém bude zpÛsob o‰etfiení
povrchu sloupÛ i ‰títu, ale neradi
bychom upustili od obloÏení kÛrou,
která pfiispívá k charakteristické-
mu elegantnímu vzhledu celé stav-
by.“ V kaÏdém pfiípadû v‰ak bude

rekonstrukce Lesní kavárny probí-

hat za provozu, aby BíliÀané o svÛj

oblíben˘ restauraãní podnik v ex-

ponované letní dobû nepfii‰li.

■ Koupali‰tû na Kyselce v rekla-
maãním fiízení

V souãasné dobû probíhá rekla-

maãní fiízení s firmou AZ SANA-

CE. „¤e‰íme problémy související
s chemick˘m hospodáfistvím
a drobné závady t˘kající se dlaÏby
okolo bazénu na Kyselce. Dále by-
chom se s AZ SANACE mûli shod-
nout na pravidlech zazimování
koupali‰tû a zpÛsobu mytí
bazénu,“ uvádí Milan Pecháãek.

„Letos jsme do urãité míry impro-
vizovali, s umytím koupali‰tû jsme
si poradili. Provozní fiád, kter˘
nám zhotovitelé vypracovali, uvá-
dí, Ïe by koupali‰tû mûlo zÛstat
pfies zimu napu‰tûné, aby nedo‰lo
k poru‰ení stûrky. V prÛbûhu zimy
v‰ak voda doznala znaãn˘ch zmûn,
byla silnû zneãi‰tûná, coÏ zanecha-
lo stopy na bocích bazénu a Mûst-
ské technické sluÏby Bílina stálo
vyãi‰tûní koupali‰tû pfied sezonou
velké úsilí i finanãní prostfiedky.“
To jsou v‰ak problémy, o nichÏ

obyvatelé mûsta ani náv‰tûvníci

populárního koupali‰tû na Kyselce

nic netu‰í a v bazénu si zatím ve-

sele uÏívají letních radovánek.

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

P¤I·LO NÁM DO REDAKCE:

A je‰tû jednou Akademie na Z· Lidická
Pro mnoÏství textÛ v minulém

BZ se nedostalo na slova díkÛ
Mgr. Marie Sechovcové, zástup-
kynû fieditelky Z· Lidická, která
se velkou mûrou podílela na zá-
vûreãné Akademii, s níÏ se Ïáci
rozlouãili s uplynul˘m ‰kolním
rokem. Z jejího dopisu vyjímá-
me:

„Chtûla bych ocenit skvûlou pfií-
pravu tfiíd 1. stupnû s nádhern˘mi
kost˘my, maskami a dal‰ími rekvizi-
tami, které sv˘m ÏákÛm vût‰inou
pfiipravily paní uãitelky.“ Obdivuje

v˘kony ÏákÛ 5. A, ktefií pod reÏij-

ním vedením uãitelky Bubeníãkové

odehráli pohádku O Mrazíkovi tro-

chu jinak. PÛsobiv˘ byl i char-

leston,   jak   jej   pfiedvedly   dûti

z 5. B. Nabité Mûstské divadlo

v Bílinû se v˘bornû bavilo u te-

levizních novin 6. A, kabaretu 8. A

a perliãek ze ‰kolních lavic 7. B.

S Ïáky své 9. A pfiipravila Marie

Sechovcová pfiedstavení Tfii mu‰-

ket˘fii. Kombinace ver‰ované hry

s muzikálov˘mi melodiemi vzbu-

dila velké ovace. „Ale ten úspûch
rozhodnû nebyl jen mojí zásluhou,
protoÏe nejvût‰í podíl na nûm mû-
li Ïáci, ktefií se nácviku maximál-
nû obûtovali. Hlavní my‰lenku to-
hoto pfiíbûhu, ãest, lásku, pfiátel-
ství a zodpovûdnost prokázali
v celém programu akademie, jíÏ
byli moderátory a spoluautory,“

chválí, dnes uÏ své b˘valé „devá-

Èáky.“ „Nacviãování programu
s nimi patfiilo k nejhezãím mo-
mentÛm tohoto ‰kolního roku
a zanechalo ve mnû moc krásn˘ch
vzpomínek. Melodie  z muzikálu ãi
filmu Tfii mu‰ket˘fii budou pro mû
uÏ navÏdy spojeny s jejich jmény.
A tak bych chtûla osobnû podûko-
vat  Lucii Beránkové za nûÏnou
Constance, Luká‰i Brázdovi za
lstivého kardinála Richelieu, Da-
niele Doudûrové za proradnou
Mylady, Katefiinû Kapkové za
krásnou královnu Annu, Petru
Knapíkovi za usmûvavého Arami-
se, Petru Martincovi za odváÏné-
ho D’artagnana, Ladislavu

Opavovi za milého vévodu Buc-
kinghama a Kájovi Vanûãkovi za
úÏasného Athose. Z jin˘ch tfiíd
s námi vystoupili a mé podûková-
ní  si  zaslouÏí Tomá‰  Regner  ze
7. A za roli rozverného Porthose,
Marek Brouãek z 8. A za roli krá-
le a Miroslav Ke‰ner z 8. A za
kardinálova muÏe.  Moc bych vám
v‰em pfiála, aby v‰ichni lidé, se
kter˘mi se v budoucnu setkáte,
mûli pfiíleÏitost objevit ve vás to
krásné, co jsem za ten rok pozna-
la já,“ vzkazuje sv˘m ÏákÛm Ma-

rie Sechovcová. A zároveÀ dûkuje

kolegÛm za skvûlou spolupráci

a pfieje v‰em krásné prázdniny.

(zkráceno es)  

Foto: Marie Sechovcová 

·edesáté v˘roãí vylodûní spojencÛ - ãást II.
Ze vzpomínek Npor. v. z. Vác-

lava Vadlejcha, kter˘ se jako
ãlen delegace b˘val˘ch pfiíslu‰ní-
kÛ 1. samostatné ãeskoslovenské
obrnûné brigády za 2. svûtové
války  zúãastnil  loÀsk˘ch  oslav
6. v˘roãí vylodûní spojencÛ
v Normandii a 60. v˘roãí vylodû-
ní  na‰í   samostatné  obrnûné
brigády ve mûstû Arromanches
2. záfií roku 1944.

Wormhout, 7. ãervence 2005

Dal‰í zastávka na cestû na‰í de-

legace byla v malebném mûstû

Wormhout, které leÏí na hranicích

Francie a Belgie, kde v roce 1944 -

45 sídlilo velitelství na‰í samostat-

né obrnûné brigády. Na‰í náv‰tûvû

byli pfiítomni radní mûsta vãetnû

starosty René Kerkhofa. Ve svém

uvítacím projevu starosta zdÛraz-

nil vdûãnost a úctu na‰im vojá-

kÛm. Jejím dÛkazem jsou trvale

dobré vztahy mezi obûma na‰imi

národy a pevná pouta pfiátelství

mûsta Wormhout k na‰í zemi. Pan

Kerkhof zdÛraznil, Ïe mezi námi

existují dokonce pfiíbuzenské vzta-

hy, protoÏe nûktefií ãeskosloven‰tí

vojáci si v jejich mûstû vybrali své

Ïivotní partnerky a odvezli si je do

âeskoslovenska. O tom, Ïe slova

pfiátelství z jeho úst nejsou pouh˘-

mi frázemi, jsme se pfiesvûdãili

vzápûtí, kdyÏ jsme byli svûdky to-

ho, jak zdej‰í lidé shromáÏdûní

pfied radnicí zdraví na‰e b˘valé bo-

jovníky a dûkují jim za to, co pfied

‰edesáti lety vykonali pro Francii.

S na‰imi nov˘mi pfiáteli ve Francii

jsme navázali pevn˘ vztah, kter˘

bychom rádi dále prohlubovali.

B˘valí pfiíslu‰níci na‰í jednotky se

na kaÏdém kroku pfiesvûdãovali

o úctû, které se ve Francii tû‰í.
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KULTURNÍ SERVIS Na mistra svûta se trénuje pûtkrát t˘dnû!

Bílinské sojky v národním kole „ZlaÈáku“ páté

■ Ivan BÍL̄

Bílina je sv˘mi sportovními
aktivitami v Ústeckém kraji pro-
slulá. Pfiesto se málokterému
zdej‰ímu sportovci podafií tako-
v˘ úspûch, jako juniorskému re-
prezentantovi âR v rybolovné
technice Marku Bafitipánovi,
kter˘ na ãervnovém mistrovství
svûta ve ‰védském Malmö získal
titul mistra svûta. Otázka, od kdy
se tomuto sportu vûnuje, se tedy
pfiímo nabízela: 

„Rybolovné technice se vûnuji

od sv˘ch 10 let a trénuji od jara aÏ

do podzimu pûtkrát t˘dnû po dvou

aÏ tfiech hodinách. Sportu se vûnuji

i bûhem prázdnin, na letních sou-

stfiedûních.“ 

■ Zatímco desetiletí kluci vût‰i-
nou hrají fotbal nebo hokej, tobû
se zalíbila rybolovná technika.
Jak ses o takovém sportu vÛbec
dozvûdûl?

„Nejprve jsem chodil do rybáfi-

ského krouÏku, kter˘ byl veden

pod DDM Bílina a âesk˘m rybáfi-

sk˘m svazem Bílina. A k samotné

rybolovné technice jsem se dostal

pfies soutûÏ Zlatá udice, která je

v‰estrannou rybáfiskou soutûÏí pro

mládeÏ.“   

■ Co si nezasvûcen˘ ãlovûk mÛÏe
pod pojmem rybolovná technika
pfiedstavit?

„Jsou to závody v pfiesnosti

a délce hodu, tedy v technice ovlá-

dání rybáfiského náfiadí.“

■ MÛÏe‰ b˘t konkrétnûj‰í? V ja-
k˘ch konkrétních disciplínách se
závodí?

„Disciplína ã. 1 je mu‰ka na cíl

(skish). Závodník stojí na vyv˘‰e-

ném pódiu a snaÏí se mu‰kou za-

sáhnout terãe naplnûné vodou v ur-

ãeném pofiadí. TerãÛ je 5 o prÛmû-

ru 0,6 m. Jsou umístûny v rÛzn˘ch

vzdálenostech od stanovi‰tû závod-

níka, za kaÏd˘ zásah terãe získává

5 bodÛ. Celkov˘ maximální poãet

bodÛ je 100. Disciplína ã. 2 je mu‰-

ka do dálky jednoruã. Závodník se

snaÏí ze startovní ãáry hodit v limi-

tu 6 minut mu‰ku co nejdále. Do

v˘sledkÛ se zapoãítávají 2 nejdel‰í

platné hody, kaÏd˘ cm je jeden

bod.  Disciplína ã. 3 je zátûÏ na

pfiesnost ãili arenberg. V té jsem na

mistrovství svûta získal titul vice-

mistr. Závodník se pohybuje po pû-

ti stanovi‰tích umístûn˘ch v rÛz-

n˘ch vzdálenostech od cíle. Na

kaÏdém má dva hody urãen˘m

zpÛsobem (pod rukou, pfies hlavu,

zleva, zprava, libovolnû). Cílem je

plachta se soustfiedn˘mi kruhy

a závodník se snaÏí zasáhnout pla-

stovou zátûÏí stfied plachty, za coÏ

je 10 bodÛ, a dále od stfiedu 8, 6, 4

a 2 body. Celkov˘ maximální poãet

bodÛ je 100. Disciplína ã. 4 - zátûÏ

na cíl (skish) se podobá první dis-

ciplínû. Závodník se snaÏí libovol-

n˘m stylem zasáhnout zátûÏí 5 ter-

ãÛ v rÛzn˘ch vzdálenostech, pfii-

ãemÏ nestojí na pódiu, ale pohybu-

je se po stanovi‰tích (startovní ãá-

fie). Na kaÏd˘ terã má 2 x po dvou

hodech.  Za kaÏd˘ zásah získává 5

bodÛ, maximální poãet bodÛ je

100. Pátá disciplína je zátûÏ do dál-

ky jednoruã. Závodník musí v limi-

tu 1 minuty odhodit  zátûÏ co nej-

dál. Má na to 3 hody, pfiiãemÏ se

zapoãítává nejdel‰í. V̆ sledn˘ po-

ãet bodÛ je souãinem délky nejdel-

‰ího hodu v cm x 1,5.“ 

■ Po nároãné sezonû je titul
mistra svûta krásn˘m vyvrchole-
ním nûkolikaletého tréninku. Co
by sis je‰tû pfiál ve své sportovní
kariéfie dosáhnout?

„V pfií‰tím roce je mistrovství

Evropy juniorÛ v âesk˘ch Budûjo-

vicích. PonûvadÏ to je mÛj posled-

ní rok v juniorské reprezentaci, tak

m˘m pfiání je, abych získal titul

mistra Evropy jak v individuální

soutûÏi, tak i v soutûÏi druÏstev.

Pochopitelnû po ukonãení junior-

ského vûku budu usilovat o senior-

skou reprezentaci. Motivací jsou

pro mne svûtové hry v roce 2009,

které se konají v Kaohsiungu na

Taj-wanu.“

Bílina - Vítûzové krajského
kola pfiírodovûdnû - ekologické
soutûÏe „Zelená stezka - Zlat˘
list“   reprezentovali  ve  dnech
13. 6. aÏ 18. 6. 2005 matefiskou
Bílinskou pfiírodovûdnou spoleã-
nost, na‰e mûsto a Ústeck˘ kraj
v národním kole této soutûÏe.
Své soutûÏní role se zhostili se
ctí, kdyÏ z jedenácti t˘mÛ v kate-
gorii mlad‰ích obsadili krásné
páté místo. 

DruÏstvo „bílinsk˘ch sojek“ ve

sloÏení L. Ho‰ek, A. Krupková,

M. Machová, L. Musilová, J. Täu-

ber, K. Trang  bûhem pûtidenní

soutûÏe plné doplÀkov˘ch pfiíro-

dovûdn˘ch exkursí v krásném

prostfiedí v okolí Tfiebíãe nejen

pfiesvûdãilo porotu o tom, Ïe pfií-

rodû vûnují mnoho ze svého vol-

ného ãasu a úsilí, ale také Ïe pfií-

rodu solidnû znají. SoutûÏ organi-

zovalo praÏské ústfiedí  Svazu

mlad˘ch ochráncÛ pfiírody ve spo-

lupráci s fiadou  profesionálních

odborníkÛ - pfiírodovûdcÛ. Pfií-

tomní odborníci pfiipravili pro

soutûÏící mnoÏství doprovodn˘ch

exkursí, bûhem kter˘ch  na‰i mla-

dí pfiírodovûdci  mohli poznat, jak

to vypadá, kdyÏ je s tématy jako

les, botanika, plazi a obojÏivelní-

ci, hmyz, ptáci, astronomie a dal-

‰í  seznamují pfiímo v pfiírodû

opravdoví specialisté.

K. Mach 

„Bílinské sojky“ bûhem botanické exkurse.

LETNÍ KINO  NA KYSELCE
■ 22. ãervence  od 22.00 hod.
Skfiítek
âR. Groteska. Masová kome-

die o mase a pro masy. Vstup-

né: 65,- Kã.

■ 27. ãervence  od 22.00 hod.
Prokletá Argentina
Drama/·panûlsko/USA. Drama-

tick˘, lehce mysteriózní pfiíbûh

o lidech, ktefií se odváÏili posta-

vit proti diktatufie vlády v Bue-

nos Aires. Vstupné: 65,- Kã.

■ 29. ãervence  od 22.00 hod.
Moje velká indická svatba
VB/USA. Romantick˘ muzi-

kál. Pomáda na Bombajsk˘

zpÛsob, komedie plná barev,

humoru a emocí, v níÏ se stfietá-

vá v˘chod se západem. Vstup-

né: 65,- Kã.

V¯STAVNÍ SÍ≈ U KOSTELA
V˘tvarka za ‰kolou
V˘tvarné práce ze soutûÏe

O BofieÀskou ãarodûjnici.

GALERIE POD VùÎÍ

„a byla zima“
Fotografie Milana Pro‰ka. V̆ -

stava potrvá do 29. ãervence.

LETNÍ KINO NA KYSELCE
KONCERTY

Nedûle 23. ãervence  

od 15.00 hod.

Koncert pro kamerunské ko-
zy. Rockov˘ festival Na Kysel-

ce - Rock, Schodi‰tû, UDG, 10

oãí, Kohout pla‰í smrt, Mewa,

Lety mimo, Oveãky a ostatní.

Vstupné: v pfiedprodeji 60,- Kã,

na místû 90,- Kã.

Pfiedprodej vstupenek:
Infocentrum - v Galerii Pod Vû-

Ïí, BfieÏánská 50/1

Tel. 417810985

infocentrum@kckaskada.cz

mailto:infocentrum@kckaska-

da.cz

V SRPNU P¤IPRAVUJEME:
Letní kino na Kyselce
6. srpna  od 20.00 hod.

Visací zámek, pfiedkapela ·a-

nov 1.

20. srpna  od 15.00 hod.

Taneãní show - tfiíhodinové

vystoupení taneãních profesio-

nálÛ Dance 2XS, Cassio, Elec-

tricboogie).

26. srpna  od 17.00 hod.

Michal k snídani (Michal Ne-

svadba pro dûti).

27. srpna  od 18.00 hod.

Revival fest Na Kyselce.
AC/DC, Red hot chilli pepers...
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Letos v˘borné, za rok mezinárodní
■ Oldfiich BUBENÍâEK

Bílina - Poslední ãervnov˘ ví-
kend patfiil v Bílinû fotbalové-
mu mládí a navazoval na oslavy
85 let organizované kopané ve
mûstû. Na 6. roãníku Bílina Cup
2005 se celkem pfiedstavilo 15
muÏstev a nechybûla ‰piãková,
která sbírají  úspûchy i v zahra-
niãí.  

V kategorii nejmlad‰ích U - 7

(roãníky 1998 a mlad‰í) startovalo

10 muÏstev. „Slavia trochu v‰ech-
na muÏstva pfievy‰ovala. A mûla
i nejv˘raznûj‰í talent ze v‰ech
ostatních. Turina  byl na svÛj  vûk
opravdu v˘razná individualita,“
pochválil hráãe fieditel turnaje

a ‰éf bílinské Fotbalové ‰koly Pe-

tr Junek. „Slávisté jezdí s tûmito
dûtmi po celé Evropû a oceÀovali
na‰e zaji‰tûní turnaje i jeho úro-
veÀ. To potû‰í.“ O pozici Slavie

svûdãilo i skóre 49:4. „Ale jsem
rád, Ïe jsme s ostatními drÏeli
krok. Se Spartou jsme byli chvíle-

mi i lep‰í i kdyÏ jsme prohráli.
Porazili jsme Teplice, remizovali
s âesk˘mi Budûjovicemi a Liber-
cem. To je krásné.“ Nepfiijela

Mladá Boleslav, a tak hrál V˘bûr

sloÏen˘ z bílinsk˘ch a mostec-

k˘ch klukÛ. V pátek v tropickém

vedru absolvovalo kaÏdé muÏ-

stvo pût zápasÛ a v sobotu ãtyfii.

„V pátek jsme skonãili v 17 ho-
din a potom v‰ichni hurá na kou-
pali‰tû. U Kádi jsme veãer pfii-
pravili i diskotéku.“ Koneãné

pofiadí: 1. Slavia 27, 2. Sparta

20, 3. F· Most 18, 4. Ravel Ústí

n. L. 16, 5. âeské Budûjovice

14, 6. Liberec 11, 7. F· Bílina

10, 8. Junior Teplice 6, 9. V˘bûr

2, 10. SIAD Most 2. Nejlep‰ím

stfielcem byl Schön F· Most,

brankafiem StibÛrek Sparta a nej-

lep‰ím hráãem jiÏ avizovan˘ Da-

niel Turina Slavia. 

Nedûlní turnaj U - 8 (roãník

1997) se hrál jiÏ za pfiíjemnûj‰ího

poãasí. Ov‰em z osmi pfiihlá‰e-

n˘ch muÏstev jich nakonec star-

tovalo jen pût.  Omluvili se Chru-

dim, Pardubice, Sokolov. „Pro
krátkou dobu se mi jiÏ nepodafii-
lo zajistit náhradu. Tady byl jas-
nû nejlep‰í Junior Teplice.“ Do-

mácí se doãkali ceny pro branka-

fie. „Honza Rokos  chytal cel˘
turnaj a byl oporou. KdyÏ bude
dobfie veden a bude mít zájem,
má pfied sebou budoucnost,“ po-

chválil svého svûfience Junek.

S úrovní celého turnaje byl fiedi-

tel také spokojen. „Byl to v˘bor-
n˘ fotbal od mal˘ch hráãÛ pfies
tropické poãasí hlavnû v pátek.
A jsem rád, Ïe v‰echna muÏstva
byla maximálnû spokojena a slí-
bila úãast i pfií‰tí rok. Chci podû-
kovat za spolupráci hotelu U lva
a Technick˘m sluÏbám v kempu.
VÏdyÈ jen celá liberecká v˘prava
ãítala 50 lidí. Tûm se v kempu tak
líbilo, Ïe si prodlouÏili pobyt do
nedûle.“ Mimo Rokose získal ce-

nu za stfielce teplick˘ Tesafi a nej-

lep‰ím hráãem byl vyhlá‰en lito-

mûfiick˘ Marãaník.  

Koneãné pofiadí: 1. Junior Tep-

lice 12, 2. SIAD Most 5, 3. F·

Bílina 4,  4. FK Litomûfiice 4, 5.

FK SIAD Sou‰ 2.

Turnaj skonãil a Junek jiÏ plá-

nuje pfií‰tí roãník. ProtoÏe prak-

ticky od v‰ech úãastníkÛ má pfií-

slib úãasti, jedná jiÏ o zahraniã-

ních muÏstvech. „Pan Horáãek
mlad‰í nám kontaktoval muÏstva
v Nûmecku a ze Sttutgartu se jiÏ
byli v Bílinû podívat. V jednání je
Hamburger SV a Schalke 04, má-
me zájem i z Dánska.“ Pfii uby-

tování ligového Baníku Ostrava

v hotelu U lva dostal Junek

omluvn˘ dopis pro leto‰ní turnaj,

ale jiÏ potvrzenou úãast na pfií‰tí

rok.  Zájem mají FC Ko‰ice a FK

Rimavská Sobota. „To by jiÏ bylo
na tfii a 16 muÏstev. To by byla vy-
nikající reprezentace mûsta. Tak-
to obsazen˘ch turnajÛ je málo
i v Evropû,“ dodal Junek.Foto: Václav Weber
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Bílinské dûti na své II. olympiádû v Brnû
■ J. MACHOVÁ

Brno - V úter˘ 21. ãervna 2005
zaplál nad atletick˘m stadionem
v Brnû olympijsk˘ oheÀ. Morav-
ská metropole se stala pofiadate-
lem 2. olympiády dûtí âeské re-
publiky a mezi ãtyfimi tisíci párÛ
oãí sledujících vztyãení olympij-
ské vlajky byly i oãi dûtí z Atle-
tického klubu Bílina, jeÏ se do-
staly do nominace za Ústeck˘
kraj.  

Anna Svobodová, Alena Vaní-

ková (trenér V. Janouch), Milan

Mafiík (trenérka J. Babilonská),

Radka Urbanová a Jaroslav Sat˘-

nek (trenérka J. Machová) mohli

pût dní nasávat atmosféru velk˘ch

atletick˘ch závodÛ, poznat Ïivot

v olympijské vesnici a setkat se

s fiadou dospûl˘ch olympionikÛ. 

Je‰tû pfied slavnostním zaháje-

ním zavítala mezi mladé sportovce

na sefiadi‰tû legenda svûtové atleti-

ky, Jan Îelezn˘, ke kterému si více

neÏ hodinu pfiicházeli pro podpis

mladí sportovci ze v‰ech krajÛ na-

‰í republiky. Tfietí den se na plo‰e

atletického stadionu objevila

i mistrynû svûta v trojskoku ·árka

Ka‰párková. A v olympijské vesni-

ci se dûti mohly setkat s Helenou

Sukovou (olympijská medailistka

z OH v Soulu 1998 a Atlanty

1996), Danou Zátopkovou (olym-

pijská vítûzka v hodu o‰tûpem

z Helsinek 1952) a Jarmilou Kra-

tochvílovou (drÏitelka svûtového

rekordu na 800 m, kter˘ vytvofiila

pfied 22 lety) i dal‰ími olympioni-

ky.

I kdyÏ bílin‰tí atleti na nejvy‰‰í

stupnû tentokrát nedosáhli, tfii

z nominovan˘ch si z Brna pfiivezli

své osobní rekordy. Radka Urba-

nová na 100 m pfiekáÏek dosáhla

ãasu 16,79 s, Jaroslav Sat˘nek na

150 m 21,20 s a Alena Vaníková na

100 m pfiekáÏek 19,09 s. Anna

Svobodová a Milan Mafiík  své le-

to‰ní maximum nepokofiili, ale

i oni si za vzornou reprezentaci

kraje nejen pfii sportovních kláních

zaslouÏí pochvalu. 

Pût dní na olympiádû v‰ak ne-

znamenalo jen zápolení na sporto-

vi‰tích. Akreditace umoÏÀovala

úãastníkÛm 2. olympiády volné

vstupy na koncerty, v˘stavy, do

muzeí, ale také do ZOO, kin i ji-

nam. V pofiadí druhá olympiáda

pro dûti âeské republiky  byla

slavnostnû zakonãena 25. ãervna

2005 ve veãerních hodinách vy-

hlá‰ením vítûzného kraje, staÏe-

ním vlajky âeského olympijské-

ho v˘boru a zhasnutím olympij-

ského ohnû. Letní olympiáda pro

dûti z âeské republiky, která se

konala v ãervnu roku 2005, tedy

skonãila. Vûfime, Ïe i na té dal‰í

bude mít bílinská atletika své za-

stoupení, a Ïe do Atletického klu-

bu Bílina pfiijdou noví talentovaní

mladí atleti, ktefií budou chtít své

Ïivoty obohatit o my‰lenky olym-

pismu.

Anna Svobodová na olympiádû své leto‰ní maximum nepokofiila.


