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Bílinské dûti tráví léto v Horní Cerekvi
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - Dûtsk˘ letní stanov˘ tábor bílinského Do-

mu dûtí a mládeÏe v Horní Cerekvi na âeskomoravské

vysoãinû je vyhlá‰en˘ ‰iroko daleko za hranicemi

mûsta. KaÏdoroãnû se na nûm ve tfiech bûzích vystfií-

dají desítky dûtí nejenom z Bíliny. Také leto‰ní turnu-

sy se nesou ve znamení celotáborov˘ch her, z nichÏ

kaÏdá má své jméno. V nûm se skr˘vá programová ná-

plÀ ãtrnácti dnÛ, po které dûtem tátu s mámou nahradí

vedoucí z bílinského “domeãku.” Kdo si hraje nezlo-

bí, âtrnáct zlat˘ch pokladÛ, Lovci mamutÛ a dokonce

Hledá se Lochnesska spolu s letní akademií s v˘ukou

angliãtiny, to v‰echno mohou letos v létû dûti v Horní

Cerekvi absolvovat. Ty, které se pfiihlásily na první

bûh od 1. do 15. ãervence, mají navíc ‰tûstí na bohaté

plody lesa. Vûfite nebo nevûfite, ale v Horní Cerekvi

skuteãnû rostou!

Bílina se promûní v taneãní festival
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - V Mekku pfiíznivcÛ mo-

derních taneãních smûrÛ se od 15.

do 20. srpna promûní Bílina.

V rámci ojedinûlého projektu, kte-

r˘ pfiipravilo KC Kaskáda, se

uskuteãní letní taneãní kurzy za-

mûfiené na hip-hop, electricboogie

a breakdance. Jako instruktofii bu-

dou v Bílinû po dobu pûti dnÛ pÛ-

sobit ‰piãkoví taneãníci z celé âes-

ké republiky. V rolích uãitelÛ tance

se pfiedstaví ãlenové skupiny Dan-

ce 2XS, která pravidelnû spolupra-

cuje se Sámerem Issou, vystupova-

la i s vítûzem chorvatské a sloven-

ské Superstar a její ãlenové jsou

souãástí svûtové skupiny Dance

2XS. Tato hip-hopová skupina pat-

fií v âechách mezi absolutní ‰piãku

a nezfiídka ji mÛÏeme spatfiit jak na

televizních obrazovkách, tak na

zahraniãních pódiích. Breakdance

bude vyuãovat Tomá‰ “Cruis” Ve-

sel˘, trojnásobn˘ mistr svûta

v tomto taneãním oboru a ãerstv˘

mistr âeské republiky. Electricbo-

ogie pfiedvede Robert Chytil, pro-

fesionální taneãník a Martin Pofií-

zek, dvojnásobn˘ mistr svûta

a úfiadující mistr Evropy v tomto

taneãním oboru, ãlen vynikajícího

dua The Robots.

“Pokusili jsme se zajistit pro ta-
neãní nad‰ence z okolí kvalitní uãi-
tele tance, za kter˘mi mnozí z nich
rádi jezdí spoustu kilometrÛ na ta-
neãní tábory. Vûfiili jsme, Ïe se
mladí taneãníci pfiihlásí, ale s tak
velk˘m zájmem jsme nepoãítali. UÏ
od zaãátku prázdnin zájemce
o kurz musíme odmítat. Tuto akci
dûláme poprvé a pfiiznávám, Ïe
z organizace máme trochu strach,
tak doufám, Ïe to dobfie dopadne.
Budeme uãit zároveÀ na ãtyfiech

místech, zaji‰Èujeme stravu pro
stovku lidí a pro polovinu z nich
i ubytování, do toho dopravu po
mûstû a samozfiejmû spoustu dal-
‰ích nezbytn˘ch záleÏitostí. Snad
nám v‰echno klapne a lidé budou
od nás odjíÏdût spokojeni a tfieba
se k nám za rok budou chtít vrátit,”
fiíká fieditel KC Kaskáda Antonín

Moravec, z jehoÏ iniciativy se uni-

kátní festival tance pofiádá.

Vyvrcholením celého t˘dne bu-

de vystoupení frekventantÛ kurzu

v letním kinû Na Kyselce v sobotu

20. srpna od 15.00 hod. V taneãní

show se pfiedstaví vedle absolven-

tÛ kurzu i jejich uãitelé a vystoupí

téÏ taneãní skupina Cassio z Litví-

nova, VIVA z Dubí, taneãní skupi-

na z Liberce a skupina irsk˘ch li-

dov˘ch tancÛ Gall-tir. Celé odpo-

ledne bude zcela jistû v˘jimeãnou

pfiehlídkou taneãního umûní sku-

pin i jednotlivcÛ. “V pfiípadû ne-
pfiíznivého poãasí se akce pfiesune
do Mûstského divadla v Bílinû.
A vstupné bude spí‰e symbolické,
protoÏe na‰ím hlavním cílem je,
aby v‰echno dobfie dopadlo a k to-
mu patfií i divácké zázemí,” zdÛ-

razÀuje Antonín Moravec.

âlenové svûtové taneãní skupiny Dance 2XS.           Foto: Václav Weber

Electroboogie bude vyuãovat duo
The Robots.    Foto: Václav Weber

·Èastn˘ úlovek Petry Bennové.     Foto: Roman ·ebek
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Marek JAVORâÁK,
14 let, Ïák:

“Letos do ciziny neje-

deme. Asi bych se

moÏného útoku ale

bál. Pfiedloni jsme

s rodiãi byli v Itálii

a letos jsme se nikam

do zahraniãí nechysta-

li. V srpnu budu u ba-

biãky v jihoãeské ves-

niãce.”

David VOZDECK ,̄
26 let, manaÏer: 

“Do zahraniãí cestuji

kaÏd˘ rok. Na‰tûstí

jsem se vrátil pfied úto-

ky teroristÛ. Na jafie

jsem byl v USA

a v Egyptû v loÀském

roce. Nejde o to, Ïe se

útoky staly v Lond˘nû

a v Egyptû. MÛÏe se to

stát totiÏ kdekoliv.”

Michal KRÁTK ,̄
18 let, student: 

“Chystal jsem se v srp-

nu na pár dnÛ s kama-

rády do Chorvatska,

ale rodiãe mi cestu

rozmluvili. Bojí se, Ïe

by teroristé mohli zaú-

toãit i tam. Pfiiznám se,

Ïe cestovat za hranice

mám nyní také

strach.”

David ÎÁâEK, 
26 let, fiidiã: 

“Jako profesionální fii-

diã vût‰inu ãasu trá-

vím na zahraniãních

cestách. Nepfiijde mi

to. Je ale pravda, Ïe si

ãlovûk pfied fanatiky

nemÛÏe b˘t nikde na

svûtû jist˘. Urãit˘

strach mám pfii kaÏdé

nové cestû.”

Milan VALENTA, 
30 let, zedník: 

“Nebojím se. S man-

Ïelkou do zahraniãí

nejezdíme ãasto.

A kdyÏ tak maximálnû

do Itálie nebo do

Chorvatska. Exotické

zemû nás pfiíli‰ neláka-

jí. Ty se vût‰inou teì

stávají terãem útokÛ

teroristÛ.”

Milo‰ KÁDNER, 
58 let, zámeãník:

“To víte, Ïe mám

strach. Na‰tûstí do za-

hraniãí s rodinou ne-

jezdíme. A teì po té

tragédii uÏ radûji vÛ-

bec ne! Bezpeãno není

ale nikde. SebevraÏed-

ní útoãníci totiÏ mo-

hou vraÏdit kdekoliv.” 

Bojíte se po teroristick˘ch útocích cestovat na zahraniãní dovolenou?
Ptal se a fotografoval JAN VRAN¯ 

Horáãek vítal v hotelu úfiadující mistry
■ Oldfiich BUBENÍâEK

Bílina - Mûstsk˘ hotel U Lva si
od rekonstrukce pro‰el svoji tr-
nitou cestu, neÏ  se stal vyhledá-
van˘m útoãi‰tûm sportovcÛ,
umûlcÛ a nakonec i politikÛ. Sice
se je‰tû dnes musí fiada vûcí po
nekvalitnû provedené rekon-
strukci opravit nebo vymûnit, ale
to nebrání hotelu v poskytování
kvalitních sluÏeb. Jinak by sem
známí a slavní nejezdili. 

V ãervnu zastupitelstvo schváli-

lo rekonstrukci poloviny sociál-

ních zafiízení na pokojích. Urãitû je

dobfie, Ïe mûsto takové zafiízení

má. Hotel nyní provozuje spoleã-

nost WAMB, kterou reprezentují

Zdenûk Wicht a Pavel Musil. “Me-
zi prvními byli asi závodníci a je-
jich doprovod z renomovan˘ch t˘-
mÛ z mosteckého autodromu. Nû-
kolikrát tu byl i Roman Kresta, kte-
r˘ startuje v sérii mistrovství svû-
ta za Ford. Byli zde i umûlci, ktefií
jezdí Fiesta i Octavia Cup.” Îe si

mûstsk˘ hotel oblíbili, potvrdil

i znám˘ automobilov˘ odborník

Jifií Patera.  V loÀském roce pfii Zá-

vodu míru se U Lva ubytovaly dvû

profi stáje. “Pfies vysoké poÏadav-
ky hlavnû na stravu, odjíÏdûly spo-
kojeny.” Z umûlcÛ, ktefií hotel na-

v‰tívili, mÛÏeme jmenovat napfií-

klad Rolincovou, Barto‰ovou, Mu-

ka, Machálkovou ãi Maxim Turbu-

lenc.  

Zvlá‰tní kapitolou se v posled-

ních letech stali hokejisté.  “Z Ka-

nady pfiijíÏdí v˘bûr mlad˘ch hoke-
jistÛ provincie Alberty. Zde mají
pfiípravu na Svûtov˘ pohár v Ra-
kousku. Vloni  byli v jednom a le-
tos ve dvou termínech. Na letním
soustfiedûní se zde ubytovali hoke-
jisté z Rakouska a Nûmecka a pra-
videlnû jezdí FASS Berlín.” V˘-

znamnou roli hraje spolupráce

s fieditelem zimního stadionu Jifiím

Müllerem, která respektuje volné

hodiny ledu a moÏnosti ubytování.

Na fiíjen se novû objednali Dáno-

vé. Ov‰em hotel dobfie zná i hoke-

jová hvûzda mistr svûta Martin

Ruãinsk˘. Nejnovûj‰í kontakty

jsou na fotbal.  Po béãku Liberce

a ligovém Jablonci se pfied 29. ko-

lem fotbalové ligy ubytoval U Lva

v té dobû je‰tû úfiadující mistr ligy

Baník Ostrava. Osobnû je pfii‰el

pfiivítat starosta mûsta Josef Horá-

ãek, kter˘ si dobfie rozumûl s tre-

nérem Josefem Jarabinsk˘m a je-

ho úãast Ostrav‰tí ocenili. Po po-

stupu Mostu do 1. ligy se ‰ance na

ligové fotbalisty zvy‰uje. Mimo

Ostravy se o hotel zajímá i Tesco-

ma Zlín. Slu‰n˘ je i v˘ãet politikÛ,

ktefií do mûstského hotelu zavítali.

Mezi nimi byli dne‰ní europoslan-

ci Zahradil, Falbr ãi Rouãek. Pfii

náv‰tûvû Bíliny zde dvakrát obûd-

vala chargé d’Affairs Kubánské

republiky Aymee Hernándezová.

“V minulém roce zde veãefiel b˘-
val˘ premiér Vladimír ·pidla. Do-
kázali jsme splnit poÏadavky jeho
hygienika i ochranky, které se fiídí
vládním protokolem. Nároky  tûch-

to hostÛ, ktefií sem zavítají, jsou
specifické, a proto jsme museli do-
vybavit kuchyÀ a také zázemí na
pokojích a dále taktéÏ  na na‰e ná-
klady jsme zprovoznili  b˘val˘
Modr˘ salonek vãetnû vymalování
a vybavení interiéru. Na spoleãen-
ské akce je velice v˘hodn˘ a hos-
tÛm chybûl.” ¤adu akcí pro své

partnery zde pofiádá i mûsto. “Sa-
mozfiejmû, Ïe nás tû‰í, kdyÏ partne-
fii mûsta domácí i zahraniãní pfii
odjezdu podûkují a vyjádfií spoko-

jenost. Není Ïádn˘m tajemstvím,
Ïe rekonstrukce hotelu probûhla
nekvalitnû,  a proto jsme rádi, Ïe
se mûsto snaÏí odstranit havarijní
stavy, které se projeví samy nebo
pfii kontrole hygieny. Je jasné, Ïe
ze stovky zákazníkÛ jich nikdy ne-
odejde stovka spokojen˘ch.  SnaÏí-
me se ale, aby zde byli spokojeni
i bílin‰tí zákazníci. A kdyby nebyli
spokojeni, tak by se nevraceli,”
jsou pfiesvûdãeni provozovatelé

hotelu. 

Hotel U Lva se stává útoãi‰tûm znám˘ch osobností.     Foto: Jan Vran˘
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BoÏí muka u kostela sv. Petra
a Pavla se doãkají zásahu
restaurátorÛ

V̆ jimeãná historická památka,

která stojí poblíÏ kostela sv. Petra

a Pavla, si zaslouÏí opravu. Jak

uvedl místostarosta Milan Pechá-

ãek, mûsto získalo dotaci ve v˘‰i

50 tisíc korun, dal‰ích 50 tisíc ko-

run pfiiplatí ze svého rozpoãtu.

I kdyÏ pomûrnû nízká v˘‰e finanã-

ních prostfiedkÛ umoÏÀuje zadat

zakázku na restaurátorské práce

pfiímo, bude vypsáno v˘bûrové fií-

zení, neboÈ v˘znamnou roli sehrají

odborné reference pfiíslu‰né sta-

vební firmy.

Na opravû kulturního domu
Fontána se podílejí Severoãeské
doly

Mûsto pfiijalo finanãní dar ve

v˘‰i 1 milion Kã od Severoães-

k˘ch dolÛ, a.s. na rekonstrukci

Kulturního domu Fontána. Rekon-

strukce III. etapy se rozebûhla

v posledních ãervencov˘ch dnech

a mûla by b˘t ukonãena do 13. zá-

fií, kdy ve Fontánû zaãínají pod-

zimní taneãní kurzy.

Blues má nov˘ festival
V sobotu 16. ãervence se v let-

ním kinû Na Kyselce uskuteãnil

Bluesfest. Pfiedstavilo se zde cel-

kem pût hudebních skupin. Diváci

postupnû tleskali dvojici Town

Down z Mostu, americkému kyta-

ristovi Rene Trossmannovi a jeho

bandu i ‰oumenÛm ze skupiny

MILO. Nejvût‰í úspûch sklidila

slovenská bluesová formace ZWA

12-28. âtvefiice muzikantÛ ze

Zvolena, která z Bíliny odjíÏdûla

koncertovat do Nûmecka, si v Bí-

linû bûhem svého vystoupení zís-

kala rozhodnû fiadu pfiíznivcÛ. Ja-

ko poslední vystoupila bílinská

rodaãka Petra Börnerová se sku-

pinou Hand’s free blues. Pofiada-

tele potû‰il fakt, Ïe Bluesfest pfii-

‰li nav‰tívit i posluchaãi z Mostu,

Teplic a mezi diváky v první fiadû

dokonce sedûli fanou‰ci bluesové

muziky aÏ z âesk˘ch Budûjovic.

Aktéfii si velmi pochvalovali pro-

stfiedí letního kina a nutno pfiiznat,

Ïe na pfiíjemné atmosféfie se znaã-

nou mûrou podílelo i krásné poãa-

sí. Bluesfest si svÛj první roãník

opravdu uÏil a smûle zaÏádal o ná-

sledující roãníky.       

Antonín MORAVEC

Slovo starosty mûsta
Léto vrcholí
a prázdniny jsou
ve své polovinû.
Tûm, ktefií se na
dovolenou teprve
chystají, pfieje sta-
rosta Josef Horá-

ãek hodnû sluníãka, odpoãinku,
zkrátka pfiíjemné srpnové dny.
A tûm, kter˘m zaslouÏené volno
propr‰elo, vzkazuje, aÈ nezoufají
a uÏijí si hezk˘ch letních dnÛ
alespoÀ v okolí Bíliny, které také
sk˘tá mnoho zákoutí k rekreaci.

Starosta odjíÏdûl na dovolenou

s pocitem dobfie vykonané práce,

protoÏe mûstu se po vlekl˘ch jed-

náních koneãnû podafiilo získat na

list svého vlastnictví objekty mûst-

ského divadla a kina a také Hor-

nickou nemocnici s poliklinikou

a stacionáfiem. “To byly takové díl-
ãí cíle, které jsem si osobnû vzal za
své, kdyÏ jsem tuto funkci pfiijí-
mal,” vzpomnûl Josef Horáãek.

“A jsem rád, Ïe se nám podafiilo
dovést k úspû‰nému konci i kauzu
domu na sídli‰ti PraÏské pfiedmûs-
tí, kter˘ byl v majetku âEZ. SnaÏi-
li jsme se na‰im lidem vyhovût

a ten dÛm odkoupit, ale dlouho se
nám to nedafiilo. Cena, kterou na-
sazoval âEZ, byla pro nás nepfiija-
telná. AÏ teì, po jednáních, která
se vlekla bezmála tfii ãtvrti roku, se
nám jej podafiilo odkoupit za 1,700
mil Kã.” Starosta doufá, Ïe stejnû

úspû‰ná budou i dal‰í jednání, kte-

rá se t˘kají budoucí existence

a moÏného provozu bílinsk˘ch láz-

ní, do nichÏ má mûsto zdárnû na-

kroãeno. “Já vûfiím, Ïe i to se po-
vede a je to dal‰í mÛj velik˘ cíl,
kter˘ musíme úspû‰nû dovést do
konce.”

Tropická teplota, vûk a chvilka nepozornosti byly pfiíãinou dopravní
nehody u pfiechodu u nádraÏí âD. 76let˘ fiidiã zde 15. ãervence narazil
do renaultu stojícího na ãervenou. Auto odhodil daleko dopfiedu a sám
skonãil s favoritem v semafóru pro chodce. Jako u mnoha jin˘ch nehod
asistovali dopravním policistÛm stráÏníci mûstské policie. 

Foto: Oldfiich BUBENÍâEK

Volejbalisté
blahopfiáli 
Svûtle Jiráskové
■ ZdeÀka HANZLÍKOVÁ

V pátek 15. ãervence se na

Tyr‰ovû zahradû se‰li zástupci

v‰ech volejbalov˘ch t˘mÛ jak

souãasn˘ch, tak b˘val˘ch. Pfii‰li

blahopfiát k v˘znamnému Ïivot-

nímu jubileu své “volejbalové

mamce.” Paní Svûtla Jirásková

se totiÏ 14. ãervence doÏila se-

dmdesát˘ch narozenin. Setkání

se rovnûÏ zúãastnil starosta Jo-

sef Horáãek se svou manÏelkou,

kter˘ za dlouholetou ãinnost na

poli volejbalu podûkoval neje-

nom oslavenkyni, ale i jejímu

manÏelu Jaromírovi. Dobrou

du‰í ve‰ker˘ch pfiíprav byla Jit-

ka Emingerová, Pavla ·iklová,

Vlaìka P˘chová plus cel˘ t˘m

SokolÛ. A v pozadí jako ten nej-

dÛleÏitûj‰í ãlovûk Jaromír Jirá-

sek, kter˘ se svûfiil, Ïe svou Ïe-

nu neustále miluje a je jeho

NEJ. K blahopfiání se pfiipojují

v‰echna volejbalová druÏstva,

která se zúãastÀují Bílinské vo-

lejbalové ligy: Doly, Duos, WC,

Golden Star, Komety, Sokol,

TPS, METAL, HASU, DETO,

TuãÀáci - ELE a Sportt˘m -

“Vondráãkovi.”

Firma Mystic Constructios s.r.o., která se skr˘vá za skateparkem
v Praze na ·tvanici, kde se v ãervenci uskuteãnil Svûtov˘ pohár ve skate-
tingu Mystic Skate Cup 2005, dokonãila v minul˘ch dnech stavbu vefiej-
ného skateparku na sídli‰ti Za Chlumem. Jeho slavnostní otevfiení, v rám-
ci kterého se uskuteãní exhibiãní show ãesk˘ch ‰piãek v tomto populár-
ním sportovním odvûtví, je plánováno na pátek 5. srpna v 15.00 hod. 

Foto: Roman ·ebek

■ Paní uãitelce s láskou
TûÏko bychom asi spoãítali, ko-
lik dûtí za její kantorsk˘ Ïivot
tak zvanû pro‰lo jejíma ruka-
ma. Po 42 letech práce ve ‰kol-
ství odchází k 31. ãervence ze
své funkce fieditelka M· Síbova,
paní Goldová. Novou fieditelkou
byla jmenována Bc. ZdeÀka
Heinrichová.

Na Chlumu nov˘ skatepark
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Smutn˘ osud stacionáfie 

Dle sdûlení starosty Josefa Ho-

ráãka se na listu vlastnictví mûsta

definitivnû ocitl objekt mûstského

divadla a kina. Av‰ak o bezplatném

pfievodu Hornické nemocnice s po-

liklinikou, jejíÏ souãástí je i zmínû-

n˘ stacionáfi na Chlumu, hovofií

“pouze” usnesení vlády. “CoÏ
v praxi obná‰í nûkolik dal‰ích jed-
nání, kdy je projednávan˘ spis nej-
prve znovu podstoupen Úfiadu státu
pro zastupování ve vûcech majetko-
v˘ch, kter˘ jej zaktualizuje a pfiedá
Ministerstvu financí. To po kontrole
ve‰ker˘ch dat pfiedá záleÏitost Fon-
du národního majetku, kter˘ teprve
zaãne s mûstem vyjednávat podmín-
ky pfievodu,” dodává místostarosta

·ebek. “Pfievod je sice bezplatn˘,
ale s blokací prodeje a provádûní ji-
n˘ch aktivit, neÏ zdravotnictví a s ji-
n˘mi omezeními,” vysvûtluje. Obá-

vá se, Ïe jednání o bezplatném pfie-

vodu Hornické nemocnice s polikli-

nikou se z proklamovan˘ch t˘dnÛ

protáhne na dal‰í mûsíce.

Vefiejná zeleÀ pod kontrolou
Poté, co Mûstské technické sluÏ-

by Bílina pfiijaly ãtyfii pracovníky

k posílení údrÏby vefiejné zelenû,

ãili pfievedeno do srozumitelného

jazyka, ãtyfii zdatné sekáãe, vidi-

telnû ubylo pfierostl˘ch a zapleve-

len˘ch travnat˘ch ploch v nûkte-

r˘ch mûstsk˘ch lokalitách. Dle

sdûlení místostarosty Milana Pe-

cháãka je v souãasné dobû pfied-

mûtem jejich zájmu úprava Ïiv˘ch

plotÛ. Bûhem tfií t˘dnÛ by mûl b˘t

nastartován pravideln˘ rytmus se-

kání trávy a pfiedev‰ím alergici,

ktefií bydlí na sídli‰tích, by si mûli

oddychnout.

Z PraÏského pfiedmûstí
na Kyselku nov˘ podchod

¤editelství silnic a dálnic v Cho-

mutovû dalo mûstu Bílina do pfied-

bûÏného uÏívání podchod a pod-

jezd z PraÏského pfiedmûstí na Ky-

selku. Odstavná plocha u fieky, kte-

rá uspokojí fiidiãe pfiijíÏdûjící do

nejnav‰tûvovanûj‰í odpoãinkové

zóny v Bílinû, musí poãkat, aÏ bu-

de dokonãena rekonstrukce vodo-

¤editel KC Kaskáda z kozla zahradníkem
■ Eva STIEBEROVÁ

”Mûla byste uvefiejnit fotografii
fieditele Kulturního centra Kaská-
da a nûco o nûm napsat, protoÏe
lidé ho moc neznají a on pfiitom
pofiádá akce, které oslovují ‰iroké
spektrum divákÛ,” fiekla mi pfied
ãasem zastupitelka Mgr. ZdeÀka
Hanzlíkova. A protoÏe po více
neÏ roãním pÛsobení ve své
funkci Antonín Moravec v‰em
zl˘m jazykÛm ukázal, Ïe kultura
v Bílinû nejenom neza‰la na úby-
tû, ale rozrostla se i o aktivity,
kter˘ch tu bylo poskrovnu, ráda
její pfiipomínce vyhovím. Pfied-
kládám ãtenáfiÛm bilanãní roz-
hovor s jedním nestandardním
panem fieditelem, kterého sice
v obleku a v kravatû potkáte jen
pfii oficiálních pfiíleÏitostech, za-
to si ale vede stejnû dobfie na je-
vi‰ti jako v kanceláfii.

Asi by BíliÀany mûlo zajímat, jak

je to moÏné, Ïe se co mûsíc stfiídají

ve Fontánû osobnosti, z nichÏ nejed-

nu by si ráda dopfiála i renomovaná

divadelní scéna, ale tak zvanû “ne-

má na to.” Pfiitom vstupné na autor-

skou mini show “Setkání s...“ zÛstá-

vá zhruba stejné. Za dvû hodiny v˘-

teãné zábavy, která se v niãem ne-

podobá poklesl˘m estrádám, jeÏ

nám nabízejí televizní obrazovky,

zaplatíte maximálnû padesát korun.

Nebylo by to moÏné, kdyby Antoní-

na Moravce nepojily s jeho hosty

úzké pracovní a pfiátelské vazby.

Role v muzikálech Krysafi, Rusalka,

Kleopatra ãi Tajemství pfiedstavova-

ly splnûní jeho Ïivotního snu. Pfiesto

se rozhodl opustit voÀav˘ divadelní

svût a pfiijal funkci fieditele kulturní-

ho zafiízení na malém mûstû. 

“Ono je sloÏité, mít rodinu v Te-
plicích a práci, navíc tak specific-
kou, jako je hraní v muzikálu,
v Praze. Ale v Teplicích se muziká-
lem neuÏiví‰ a v Praze jsem nikdy
Ïít nechtûl. Pak pfii‰lo období, kdy
jsem si nebyl jist˘, jestli mû to je‰-
tû vÛbec baví. Úspû‰n˘ muzikál je
tvÛrãí pouze ve fázi zkou‰ení. S pfii-
b˘vajícím poãtem pfiedstavení se

z nûj logicky stává rutinní záleÏi-
tost. Proto jsem se pfiihlásil na
konkurz na fieditele KC Kaskáda.“

Landa, Basiková a jiní slavní.
Jak se s nimi pracuje?

„Ve stejné dobû, kdy jsem hrál
v muzikálu Kleopatra, se Bára roz-
hodla po dvaceti letech ukonãit pû-
veckou kariéru. Pfii té pfiíleÏitosti se
i v prostorách divadla Brodway na-
táãel její medailon. A stalo se, Ïe mû
zastavil pán s mikrofonem a já za-
ãal povídat, Ïe s Bárou Basikovou
se mi hraje velmi dobfie, Ïe je to
profesionálka a Ïe si jí váÏím jako
zpûvaãky i jako ãlovûka. No úplnej
blbec! Bára mi pozdûji podûkovala,
Ïe jsem o ní hezky mluvil! Pfiitom
moje odpovûì se mûla omezit pou-
ze na konstatování, Ïe jsem rád, Ïe
s ní mÛÏu stát na jednom jevi‰ti
a doufám, Ïe jí to moc nekazím.
Jsem moc rád, Ïe jsem jí to mohl
pozdûji pfii její náv‰tûvû Bíliny fiíci.
A takhle to mám i s Danem. Kdy-
bych mûl hodnotit, co mi Ïivot
u muzikálu pfiinesl, tak tyhle lidi fia-
dím hodnû vysoko mezi to dobré.“

A jak se cítí‰ v kÛÏi fieditele
v KC Kaskáda?

„Nahlédl jsem do kultury z té
druhé strany a je to taky velmi zají-
mav˘ pohled. Jako herec pfiijde‰,
nazkou‰í‰, odehraje‰ a je to. Tím
nechci fiíct, Ïe je práce herce jedno-
duchá, ale prostû se nestará‰ o to,
kde seÏene‰ kost˘m, jestli pfiijdou li-
di, jestli je v pofiádku technické zá-
zemí, smlouvy a fiada dal‰ích vûcí,

které jsou pro divadlo stejnû dÛleÏi-
té jako herci a reÏiséfii. Jsem rád, Ïe
jsem to mohl poznat. A jako fieditel
Kulturního centra zodpovídám i za
chod kina, v˘stavních síní, kulturní-
ho domu. Musím pfiiznat, Ïe jsem
téhle práci pfiicházel na chuÈ po-
stupnû a dneska mohu s klidn˘m
svûdomím fiíct, Ïe mû baví. Tím roz-
hodnû netvrdím, Ïe to dûlám dobfie.
Cítím podporu radnice i tam, kde
byly dfiíve pochybnosti a poznal
jsem zase spoustu zajímav˘ch lidí.
To jsou velké plusy.”

A co muzikálov˘ svût?
“Ten jsem úplnû neopustil. Tfii

nedûle pfied premiérou Landova
Tajemství mi volala reÏisérka Mir-
jam Landová a nabídla mi roli.
TakÏe si obãas odskoãím do Prahy
a i to mi hodnû pomáhá. Pfiijdu na
jiné my‰lenky.”

Ale zpátky ke Kaskádû:
“ Jsem moc rád, Ïe lidé chodí do

divadla, Ïe vyuÏívají moÏnost per-
manentních vstupenek, Ïe se vyuÏí-
vají senior-pasy. OÏivilo se letní
kino jako koncertní prostor a kon-
certy pofiádáme i v kulturním domû
a vefiejnost to pfiijala. Nefungují
nám v˘stavní sínû tak, jak bych si
pfiedstavoval, ale tfieba uÏ za rok
budu moci fiíct, Ïe se to zlep‰ilo.
Do umûní statistika nepatfií, ale
v souãasné dobû pofiádáme s polo-
viãním poãtem pracovníkÛ dvojná-
sobn˘ poãet akcí. To je velká zmû-
na, která nebyla zadarmo.“   

(Pokraãování na 5. stranû)

Antonín Moravec v Muzikálu Krysafi - na snímku vlevo s Martinou Kociánovou.               Foto: Václav Weber
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vodního pfiivadûãe. Podjezd a pod-

chod, které jsou pfiístupny pouze

jedním smûrem z ulice 5. kvûtna,

jsou posledním dostavûn˘m úsekem

silnice I/13 v Bílinû. Podjezd je

osvûtlen˘, z jednoho konce na dru-

h˘ dobfie viditeln˘ a bezbariérov˘. 

M· âapkova s nov˘mi
prolézaãkami

Díky firmû H.P.M. Servis s.r.o -

panu Pavlu Procházkovi, se dûti ze

sídli‰tû Za Chlumem z Matefiské

‰koly v âapkovû ulici doãkaly re-

konstrukce prolézaãek na zahradû.

Staré a zdraví nebezpeãné kovové

konstrukce a houpaãky vystfiídaly

moderní herní prvky v hodnotû 50

tisíc korun, které zmínûná firma

vûnovala ‰kolce a tudíÏ mûstu

sponzorsky. 

Koncert pro kamerunské kozy
úspû‰n˘

Zpoãátku nehostinné poãasí pfií-

vítalo kapely, které se v sobotu 23.

ãervence vystfiídaly na jevi‰ti letní-

ho kina Na Kyselce. V rámci jiÏ

druhého roãníku rockového hu-

debního festivalu tu odehrály

“Koncert pro kamerunské kozy.”

Kromû dvou bílinsk˘ch (Grock,

Oveãky a ostatní) pfiedstavil leto‰-

ní roãník skupinu Schodi‰tû, je-

jímÏ základem jsou hudebníci sku-

piny Nahoru po schodi‰ti dolÛ

band vãetnû zpûváka Martina Dok-

tora Krajíãka. RovnûÏ jsme v Bíli-

nû pfiivítali vítûze soutûÏe Coca co-

la Popstar - skupinu UDG z Ústí

nad Labem a skupinu Deset oãí

s vynikající zpûvaãkou Ivou Mare-

‰ovou, alternantkou Lucie Bílé

v muzikálu Excalibur. Rocková

formace MEWA natû‰ené publi-

kum nezklamala,  po ní nastoupila

na pódium dlouholetá pfiedkapela

Tfií sester, skupina LETY MIMO

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

(Dokonãení ze 4. strany)
Ale slova chvály jsem si chystala aÏ na závûr!
“No, nebylo by fér, kdybych nepfiiznal, Ïe toho máme

je‰tû spoustu pfied sebou, a Ïe jsme i spoustu vûcí nedo-
kázali nebo se nám nepovedly. KaÏd˘, kdo pofiádá kul-
turní akce, zná zklamání z toho, kdyÏ diváci nepfiijdou.
I to obãas proÏíváme. Ale co mû tû‰í nejvíc, Ïe v Bílinû
potkávám ãím dál víc lidí, ktefií se zajímají nebo se za-
ãínají zajímat o kulturu. Nerad bych to zakfiikl, ale toho
si váÏím rozhodnû nejvíc a mám z toho nejvût‰í radost.
Îe se za pomûrnû krátkou dobu podafiilo získat Kaská-
dû dÛvûryhodnost v ekonomické oblasti, která je zásad-
ní pro fungování jakékoli organizace, tím spí‰e organi-
zace financované z vefiejn˘ch prostfiedkÛ. A mám radost,

Ïe do Bíliny stále ãastûji pfiijíÏdûjí za kulturou i lidé
z okolních mûst. Tfieba teì v létû pofiádáme letní taneã-
ní kurz pod vedením nejlep‰ích ãesk˘ch taneãníkÛ na
hip-hop, electricboogie a breakdance a zájemce uÏ mu-
síme odmítat. A jsou z celé âeské republiky.” 

Obraznû fieãeno, zdá se, Ïe z herce je ti dobfie
i v roli reÏiséra?

“A teì je na místû ta chvála. Tohle povídání bych to-
tiÏ rád uzavfiel podûkováním v‰em sv˘m spolupracovní-
kÛm a to jak souãasn˘m, tak i tûm b˘val˘m, ktefií po-
máhali nûkteré zmûny nastartovat nebo byli dokonce
jejich iniciátory. A není dÛleÏité, jestli je mnû dobfie
v roli reÏiséra. Pro kaÏdého reÏiséra je poÏehnáním
dobr˘ hereck˘ soubor.”

¤editel KC Kaskáda z kozla zahradníkem

Na tábofie v Horní Cerekvi je prima

Ma‰karní karneval nebo bÛh Neptun se svou druÏinou? Kdo ví. Co se to v Cerekvi dûlo ve chvíli, kdy Roman
·ebek zmáãkl spou‰È fotoaparátu, se dozvíme, aÏ se dûti z prvního bûhu vrátí domÛ.

Hostem v programu letního
kina Na Kyselce byl poãátkem
léta i excelentní mim a gagman
Milo‰ Nesvadba, kter˘ si bílin-
ské dûti získal bezprostfiedním
a strhujícím projevem. Pfii jeho
nápaditém pfiedstavení se ale
stejnû dobfie pobaví i dospûlí.
Malí i velcí kluci a holky se tedy
na Michala mohou tû‰it opût
26. srpna v 17.00 hodin, kdy se
na Kyselce pfiedstaví v progra-
mu “Michal k snídani.” Vstup-
né: dûti 50 Kã, doprovod 80 Kã.

Foto: Václav Weber

Michal Nesvadba “K snídani” na Kyselce

Nestor fotografÛ Teplicka v Bílinû
V̆ stavu “a byla zima” zahájil Milan Pro‰ek v první prázd-

ninov˘ den. Poetické zábûry zasnûÏené krajiny, jak ji zachytil

okem svého fotoaparátu, mohli jeho pfiíznivci zhlédnout v Ga-

lerii Pod vûÏí do 29. ãervence. “Na fotografiích mÛÏeme obdi-
vovat skvûlé zachycení detailu a to nám umoÏÀuje vidût zimu
úplnû z jiného úhlu pohledu,” fiíká Petra Bûhálková. “VernisáÏ
nav‰tívilo mimo bílinsk˘ch rodákÛ i nûkolik autorov˘ch kolegÛ
fotografÛ. Byl to pfiíjemnû stráven˘ podveãer a já doufám, Ïe
stejnû poãetná bude náv‰tûvnost Pro‰kovy dal‰í v˘stavy, jejíÏ
vernisáÏ pfiipravujeme 3. srpna ve V˘stavní síni U Kostela. Mi-
lan Pro‰ek na ní bude spolu s Leo‰em Sandem vystavovat ne-
jenom klasické, ale také digitální fotografie.”  Foto: V. Weber
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ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

a cel˘ festival uzavfiela v˘‰e jme-

novaná skupina Oveãky a ostatní

z Bíliny. BohuÏel byli tentokrát

zklamáni pfiíznivci punkové skupi-

ny “Kohout pla‰í smrt,” neboÈ tato

skupina se z koncertu omluvila

z dÛvodu úrazu hráãky na bicí.

Nicménû pfiíznivci této muziky si

mohou pfiijít na své 6. srpna, kdy se

od 20.00 hod. uskuteãní v letním

kinû Na Kyselce koncert legendár-

ní punkové skupiny Visací zámek

s pfiedkapelou ·anov 1. “Atmosféra
v hledi‰ti i na jevi‰ti byla skvûlá.
Dle oãekávání, nejvût‰í úspûch sk-
lidily kapely UDG a MEWA,”
vzpomíná pracovník KC Kaskáda

Petr Mácha. “Celkem jsme zazna-
menali zhruba 300 posluchaãÛ
z toho 280  platících a poslední od-
cházeli aÏ po druhé ranní.”

Antonín MORAVEC

Mûsto jedná o domu pro seniory
Mûstsk˘ architekt Ing. Franti‰ek

Abrahám vysvûtlil na posledním

zasedání rady mûsta svou vizi bu-

doucího Domu seniorÛ. Mûly by

v nûm b˘t dotvofieny oba domy

s peãovatelskou sluÏbou v ulici

Havífiská. “Pan architekt nám
pfiedloÏil hrub˘ nástin, jak by ten
dÛm mûl vypadat a kolik by mûl
stát,” vysvûtluje místostarosta Ro-

man ·ebek. “Oba objekty v Havífi-
ské by mûly b˘t spojeny v jeden
areál, dostavûla by se k tomu spo-
leãenská místnost, sklepní prostory
by se vyuÏily na rehabilitaci, saunu
s vífiivkou, poãítá se s klubovnou
i ordinací pro zdravotnick˘ perso-
nál. V‰echny pfiístupy by byly
bezbariérové, v˘tahy, park...”

Na radních je, aby zváÏili, zda

se s touto podobou budoucího do-

mu pro seniory ztotoÏní a zatíÏí

mûsto náklady na pfiestavbu obou

objektÛ, které by se mohly vy‰pl-

hat aÏ do v˘‰e nûkolika desítek mi-

lionÛ korun.

Bílina bude mít své cyklostezky
Rada mûsta na zasedání 27. ãer-

vence projednala studii budoucích

cyklostezek v areálu Kyselka. Vy-

pracování studie je nutn˘m pod-

kladem Ïádosti na ãerpání dotací

z nejrÛznûj‰ích fondÛ jak kraj-

sk˘ch, tak strukturálních fondÛ

EU, i fondu Phare. Studie pfiedklá-

dá návrh stezek pro pû‰í a cyklisty.

“Mûlo by se jednat o zadání roz‰í-
fiené studie na mimoúrovÀové pfie-
chody silnice,” fiíká Roman ·ebek.

“UvaÏuje se o tom, Ïe by mûly b˘t
dva. Jeden v oblasti vlakového
nádraÏí a druh˘ nûkde v centru

Ve stopách vylodûní spojencÛ v Normandii
âást  III.

Ze vzpomínek npor. v.z. Vác-
lava Vadlejcha na loÀské osla-
vy 60. v˘roãí vylodûní spojen-
cÛ v Normandii a pfiipomínky
60. v˘roãí vylodûní samostatné
ãeskoslovenské obrnûné brigá-
dy ve mûstû Arromanches, coÏ
se stalo 2. záfií roku 1944.

Dunkerque, 8. ãervence 2004

Dunkerque je mûsto, které v

historii Francie hrálo vÏdy dÛleÏi-

tou úlohu a neménû dÛleÏitou roli

má také v souãasn˘ch dûjinách.

Jak lze soudit z velkého mnoÏ-

ství vojensk˘ch hfibitovÛ v okolí

tohoto mûsta, kde je pohfibeno i

mnoho na‰ich padl˘ch vojákÛ, je

to role pro na‰e dûjiny prvofiadá.

Pro nás má Dunkerque stejnou vá-

hu jako Sokolovo, Kyjev, Dukla,

Ostrava nebo Tobrúk ãi ostatní

místa, kde ãeskosloven‰tí vojáci

bojovali a prolévali krev za na‰i

svobodu. I tady byla na‰e delega-

ce velkolepû pfiijata panem staros-

tou Delebarrem, nûkdej‰ím stát-

ním ministrem, dnes poslancem

francouzského národního shro-

máÏdûní. V jeho projevu zaznûla

Václav Vadlejch v kongresovém sálu Evropského parlamentu.

Pfiijetí ãeské delegace starostou Dunkerque (uprostfied s trikolorou).

slova obdivu k bojovému nasaze-

ní na‰ich vojákÛ a podûkování za

jejich podíl na osvobození Fran-

cie. “Francie na to nikdy nezapo-

mene a udûláme v‰e pro to, aby-

chom tyto na‰e city pfiená‰eli dál

na pfií‰tí generace,” prohlásil do-

slova. Poté mu byla vedoucím na-

‰í delegace plk. v.v. Kaletou udû-

lena pamûtní medaile âsl. obce

legionáfiské.

Dal‰ím plánovan˘m zastave-

ním na‰í delegace v tomto krás-

ném a malebném mûstû u mofie se

stalo vojenské muzeum, kde byla

na‰e delegace pfiijata jeho fiedite-

lem, panem Dayanem, kter˘ nám

byl zároveÀ prÛvodcem a dopfiál

nám zasvûcen˘ v˘klad. Vstupu do

expozice vévodí velk˘ portrét ge-

nerála Li‰ky, velitele na‰í obrnûné

brigády, která se podílela na bo-

jích u tohoto mûsta.  Tento fakt

svûdãí o tom, jakou váhu kladou

Francouzi na nasazení na‰í jedno-

tky v bojích za II. svûtové války i

o úctû, kterou k na‰im vojákÛm

dosud chovají. 

âást IV.

PafiíÏ 9. ãervence 2004
Na cestovním itineráfii na‰í dele-

gace byla v tento den náv‰tûva vel-

vyslanectví âeské republiky v Pafií-

Ïi. Ná‰ zastupitelsk˘ úfiad v‰ak zel

prázdnotou. Úfiad se nacházel po

velké rekonstrukci, ãekalo se na

mobiliáfi a jedin˘m kusem nábytku,

kter˘ stál ve velkém pfiijímacím sa-

lónu, byl obyãejn˘ stÛl, na nûmÏ

bylo pfiipraveno poho‰tûní. Budova

velvyslanectví, která pÛvodnû patfii-

la vévodkyni de La Rochefoucauld,

slouÏí jako velvyslanectví od sa-

motného vzniku âeskoslovenské

republiky a je opravdu dÛstojn˘m

sídlem na‰eho zastupitelského úfia-

du. Opût jsme vyslechli projevy,

které se jen málo li‰ily od tûch pfie-

de‰l˘ch, snad jen byly o nûco struã-

nûj‰í. Opût bylo na programu pfie-

dávání pamûtních medailí âsl. obce

legionáfiské, kterou tentokrát obdr-

Ïeli ãesk˘ velvyslanec Fi‰er a vo-

jensk˘ pfiidûlenec, generál Beãváfi.

Druhou na‰í zastávkou v metro-

poli na Seinû byla náv‰tûva vojen-

ského muzea, tak zvaná Invalido-

vna s hrobkou císafie Napoleona.

âást muzea, vûnovaná 2. svûtové

válce, byla pouãná, postrádali jsme

zde v‰ak pfiipomínku obûtí na lid-

sk˘ch Ïivotech, které utrpûla na‰e

republika. V této ãásti expozice

jsou uvedeny ztráty v‰ech státÛ

protihitlerovské koalice, bohuÏel

bez âeskoslovenska. Nevím, zda

je to chyba na‰e ãi FrancouzÛ,

v kaÏdém pfiípadû je nutno tento

nedostatek co nejdfiíve odstranit

a uvést vûci na pravou míru.

Kamkoli jsme ve Francii pfii‰li,

v‰ude byla patrna veliká úcta, v níÏ

Francouzi chovají události, které

pfied ‰edesáti lety poznamenaly

právû ten “jejich” kousek pÛdy.

Pfiíkladná je péãe o hfibitovy, kte-

r˘ch je v této oblasti velké mnoÏ-

ství, a jeÏ svûdãí o urputnosti vá-

leãn˘ch bojÛ. Hroby, v nichÏ od-

poãívají na‰i vojáci, jsou ve vzor-

ném stavu, coÏ dokazuje, Ïe slova

úcty, která jsme sly‰eli od pfiedsta-

vitelÛ radnic, nejsou v rozporu

s jejich cítûním. V souvislosti

s tímto faktem nelze nevzpome-

nout a hluboce se nezastydût nad

barbarstvím nûkter˘ch na‰ich lidí,

ktefií na námûstí Kinsk˘ch v Praze

postavili krávu s ãíslem 23 a s ru-

dou hvûzdou na boku. PovaÏujeme

to za uráÏku tûch, ktefií padli ve

druhé svûtové válce za na‰i svobo-

du, abychom my v‰ichni mohli Ïít.
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Krásná pro dospûlé
Maysk˘ kodex, dobrodruÏn˘

román amerického badatele, publi-

cisty a spisovatele Douglase Pres-

tona poodhalí tajemství jedné

z nejstar‰ích civilizací. Pfiíbûh tfií

bratrÛ, ktefií pátrají po zmizelém

otci, v˘stfiedním milionáfii, jenÏ

zbohatl na vykrádání historick˘ch

hrobek.

Denik Ostravaka, svérázná

kniha, u které se bude ãtenáfi smát

nahlas, je napsaná ostravsk˘m dia-

lektem. Ti‰tûná podoba veleúspû‰-

ného internetového deníku jedno-

ho ostravského chachara, kter˘

mûl za první dva mûsíce roku 2005

náv‰tûvnost 220 000 ãtenáfiÛ. 

Sahara, dal‰í z úspû‰n˘ch ro-

mánÛ Ameriãana Cliva Cusslera

nás zavede do Egypta r. 1995. Pát-

rání po historickém pokladu na

dnû Nilu zmafií vraÏedn˘ útok ko-

manda na pracovnici Organizace

spojen˘ch národÛ, která zkoumá

záhadnou nemoc vyvolávající ‰í-

lenství. 

Nauãná pro dospûlé
·Èastn˘ Milan Chladil, pfiíbûh

o jeho Ïivotû, kariéfie a pfiedãasné

smrti z pera novináfie a publicisty

Arno‰ta Tabá‰ka se skládá ze

vzpomínek pfiátel Milana Chladila

a mnoha kolegÛ. Autor pfiiná‰í zná-

má fakta a odhaluje i podstatné

skuteãnosti, které aÏ dosud zÛstá-

valy skryté.

Pro dûti a mládeÏ
Po stopách Alexandra Veliké-

ho, nauãná kniha francouzské spi-

sovatelky Marie-Therése Davidso-

nové pro star‰í dûti, které zajímá

historie. Poutav˘ v˘klad s mnoÏ-

stvím barevn˘ch ilustrací pfiiblíÏí

dûtem fieckou i perskou civilizaci

z jiného pohledu neÏ nabízejí

uãebnice.

Husí kÛÏe - Maska, dal‰í ze

stra‰ideln˘ch pfiíbûhÛ, pfii kter˘ch

se tak krásnû bojí, od R. L. Stina,

nás zavede mezi spoluÏáky, ktefií

KKnniiÏÏnníí  nnoovviinnkkyy  vv mmûûssttsskkéé  kknniihhoovvnnûû

ST¤ÍPKY
Z BÍLINY

mûsta, v rozmezí Husitská ba‰ta aÏ
Mírové námûstí. Ideální by to zfiej-
mû bylo poblíÏ Kru‰ovické hospo-
dy, kde je‰tû v padesát˘ch létech
most pfies fieku stával. Podmínkou
je, Ïe lávka musí b˘t bezbariérová,
musí pfies ni jezdit cyklisté, ãili po-
tfiebuje tro‰ku prostor,” dodává

místostarosta. Pokud bude studie

zpracována vãas a v potfiebné kva-

litû, mÛÏe mûsto pfií‰tí rok na jafie

poÏádat o dotace, které se na po-

dobné projekty vypisují. 

Z historického unikátu jedno
z nejmodernûj‰ích rypadel

Více neÏ 300 milionÛ korun stá-

la Severoãeské doly, a.s., Doly Bí-

lina generální oprava kolesového

rypadla K 2000, které bylo kon-

cem ãervence uvedeno do provozu

na Lomu Bílina. Ve své dobû uni-

kátní obfií rypadlo je nyní díky

opravû opût schopno dostát svému

plnému v˘konu.

Na Dolech Bílina pracuje od ro-

ku 1987, tûÏí v nejhor‰ích podmín-

kách a je to jeho první oprava. Ob-

fií rypadlo, jedno z nejvût‰ích

v âeské republice, se pohybuje na

housenicovém podvozku a váÏí ví-

ce neÏ 5000 tun. Za hodinu vytûÏí

aÏ 6000 metrÛ krychlov˘ch. Díky

novému fiídícímu systému se z uni-

kátního stroje stal jeden z nejmo-

dernûj‰ích v Evropû, kter˘ odpoví-

dá normám EU a mohl by slouÏit

je‰tû dal‰ích osmnáct let. Je plnû

klimatizovan˘ vãetnû jídelny, jsou

v nûm usazeny plo‰né obrazovky.

Generální opravy se zhostila tep-

lická spoleãnost Prodeco, která vy-

hrála v˘bûrové fiízení.

Texty: es.          Fota: Jan Vran˘

UÏ dvûma namátkov˘m kontro-

lám byly podrobeny restauraãní

podniky v Bílinû. Mûstská policie

ve spolupráci s finanãním odborem

Mûstského úfiadu v Bílinû se zaãát-

kem a koncem ãervence zamûfiila

na bary a restaurace vybavené v˘-

herními hracími automaty. V̆ herní

automaty lze provozovat pouze

s povolením mûstského úfiadu

a provozovatel musí dodrÏovat

podmínky dané zákonem. Akce by-

la do poslední minuty utajena. Pfii

první kontrole zjistili stráÏník Karel

Obracaník a fieditel MP Marcel

·piãka dva nepovolené automaty

v hostinci Záti‰í v Litomûfiické uli-

ci a v Astfie na Panelovém sídli‰ti.

Majitelé obou podnikÛ budou pod-

robeni správnímu fiízení. Druhá

kontrola koncem mûsíce byla

v tomto smûru pfiíznivûj‰í, policisté

neobjevili nic, co by nebylo v sou-

ladu se zákonem.

se chystají oslavit svátek Hallowe-

en v maskách. 

■ V mûsíci srpnu bude provoz
omezen. V centrální knihovnû

bude zavfieno v sobotu a v dlou-

h˘ch pÛjãovních dnech v úter˘

a ve ãtvrtek bude otevfieno pouze

do 17 hodin. Na poboãkách Za

Chlumem a v Panelovém sídli‰ti

bude  zavfieno v úter˘ a v pondû-

lí a ve ãtvrtek bude rovnûÏ ote-

vfieno jen do 17 hodin. Pfii stfiídá-

ní dovolen˘ch bude na poboã-

kách provoz zaji‰tûn alespoÀ

jednou t˘dnû. Na tyto zmûny bu-

dou ãtenáfii vÏdy upozornûni.

Marcela ·ÍMOVÁ

Mûstská policie v Bílinû kontroluje noãní podniky

V popfiedí stráÏník Karel Obracaník a fieditel MP Marcel ·piãka. 
Foto: Zdenûk Traxler

■ Oldfiich BUBENÍâEK

Bílina - JiÏ tuto sobotu se znovu rozbûhnou
fotbalové soutûÏe v 1. A tfiídû. SIAD Bílina zajíÏ-
dí na hfii‰tû Sokola Mile‰ov. Jak je muÏstvo pfii-
pravené na novou sezonu jsme se zeptali prezi-
denta klubu Petra Arpá‰e. “Kádr je stabilizovan˘,
zÛstává kapitán Procházka i univerzální Beãvafiík.
Ode‰el pouze Kovaãka, kter˘ nám pomohl v minu-
lé sezonû. Trenér Erben si pochvaloval dobrou let-
ní pfiípravu. Doslova dfiel ·ulek.” Zájem zÛstat
projevil i Heinrich, kter˘ na jafie stál pro zlome-
nou ruku. 

Opût se poãítá s dorostenci, ktefií se na jafie osvûd-

ãili a pfiíleÏitost dostanou dal‰í mladí. První pfií-

pravné zápasy Bílina prohrála, ale to hrála bez opor

Pohla, Christova a Nováka. Nováãkem v muÏstvu

bude VaÀásek. “Má zku‰enosti z dorostenecké ligy,
umí a mûl by b˘t posilou. Zatím jedin˘m problémem
je vyfie‰it stfied obrany,” dodal Arpá‰. Novû budou

hrát ve skupinû Lovosice, které postoupily a Broza-

ny, které naopak sestoupily z krajského pfieboru. Cíl

má Bílina jasn˘: “Rádi bychom hráli na ‰pici a pod-
le podzimu na jafie zaútoãili na postup do kraje.”
Pokud dokáÏou bílin‰tí fotbalisté navázat na jarní

v˘kony, je cíl reáln˘.Velk˘ kus práce se pfies léto

provedl na údrÏbû trávníku. “Máme zadrnována po-
kutová území a také ve stfiedu hfii‰tû. Pfies vysoké za-
tíÏení je trávník na dobré úrovni a to i díky podpofie
mûsta,” ocenil pomoc Arpá‰. Starou bolestí zÛstává

ekonomické zaji‰tûní klubu. A to je úkol pro cel˘

fotbalov˘ v˘bor. Doma se Bílina poprvé pfiedstaví

v sobotu 13. srpna od 17 hodin, kdy bude hostit nej-

lep‰í muÏstvo jara ·luknov.

Bílina chce zpût do kraje
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Tuláãek pojede na
mistrovství svûta 

Pardubice - Vladislav Tuláãek
se jako jedin˘ ãlen Atletického
klubu Bílina zúãastnil leto‰ního
Mistrovství âeské republiky juni-
orÛ a dorostencÛ v Pardubicích,
ve dnech 25. a 26. ãervna. 

Ve vrhu koulí nemûl ve své doro-

stenecké kategorii konkurenci. Zví-

tûzil v˘konem 20,40 m a navíc se

mu podafiilo pfiekonat svÛj vlastní

ãesk˘ rekord o deset centimetrÛ. Or-

ganizátofii mu umoÏnili soutûÏit

i v kategorii juniorské, tedy s ‰esti

kilogramovou koulí. V˘konem

18,50 pfiesnû splnil limit pro mis-

trovství svûta do 17 let, které se ko-

nalo v Marrakechu ve dnech 3. aÏ

17. 7. Druhou zlatou medaili si zaji-

stil v hodu diskem za 55,43 m. Bû-

hu na 5000 m se z dÛvodu nemoci

nezúãastnil Jan Hamr. Ten se ale do-

kázal kvalifikovat na mistrovství

svûta v bûhu do vrchu.              (kÏ)

Ohlédnutí za dûtskou olympiádou v Brnû

Dana Králová a Antonín Vr‰ata
mistfii âR v druÏstvech

II. olympiády dûtí âR, která se konala na Atletickém stadionu v Brnû od 21. do 26. ãervna, se s úspûchem zúãastnili i Ïáci a Ïákynû Atletického klubu Bílina.

Hradec Králové - Mladí rybáfii z Bíliny na národním ko-

le Zlaté udice 2005 opût bodovali. Zlatá udice je  soutûÏ,

která je z hlediska rybáfisk˘ch dovedností jednou z nejná-

roãnûj‰ích. SoutûÏící pfii ní musí prokázat dovednosti v lovu

ryb udicí, v rybolovné technice, a zároveÀ vûdomosti z pfií-

rodovûdy, biologie a rybáfiské legislativy. Dana Králová

a Antonín Vr‰ata (vlevo) dokázali, Ïe rybáfii z Bíliny patfií

oprávnûnû jiÏ fiadu let mezi nejlep‰í v âR. Dana Králová

kromû mistrovského titulu v druÏstvech, získala i titul mist-

rynû âR v kategorii ÏákyÀ.                                        (biv)

Kladno - Mistrovství

âeské republiky 2005 muÏÛ

a Ïen v atletice se uskuteãni-

lo 2. a 3. ãervence v Kladnû.

Nikomu ze ãlenÛ Atletické-

ho klubu Bílina se bohuÏel

nepodafiilo získat Ïádnou

z medailí. Osobní rekord

v trojskoku si vylep‰il Anto-

nín Petr na 15,27 a skonãil

ãtvrt˘. Díky tomu má zaji‰-

tûnou úãast na Mezistátním

utkání âR - Francie - ·pa-

nûlsko - Velká Británie mu-

ÏÛ a Ïen do 22 let, 6. srpna,

v Manchesteru. Dal‰í ãtvrté

místo vybojovala v bûhu na

5000 m Eva Slavíková za

ãas 17:35.86. Po nemoci  ne-

potvrdila svou pozici druhé

nejlep‰í bûÏkynû v republice

Úspûchy atletÛ na mistrovství âR

na této trati. Sedmé místo v o‰tû-

pu, stejnû jako vloni, získala Ka-

tefiina Îofková v˘konem 42,49.

V disku jí v˘kon 40,12 nestaãil

na postup do finále a skonãila je-

denáctá. Do finálové osmiãky se

v nabitém souboji trojskokanÛ

dostal Martin S˘kora (na foto-

grafii). V̆ konem 14,92 obsadil

osmé místo.                         (kÏ)


