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Blíží se Vánoce a vánoční náladu připomíná také Mírové ná-
městí, kde se v předvánočním čase stal dominantou rozsvícený 
vánoční strom. Jeho rozsvícení provázel v sobotu 27. listopadu 
pestrý program, stánky a hodně lidí.

Rozsvícení stRomu zaplnilo náměstí

Už od dvou běžel v digitálním 
kině film pro děti Most do země 
Terabithia. Zahájení pak přišlo 
patnáct minut po třetí hodině pří-
mo na náměstí. Zazněly fanfáry, 
o které se postarali studenti tep-
lické konzervatoře. Program po-
kračoval koncertem kapely Šrum 
Šrum, se kterou se lidé mohli 

staropražskými písněmi přenést 
do historie. Koncert to ten den 
nebyl jediný, zazpívat přijel také 
Jiří Zonyga a v kostele sv. Petra a 
Pavla zazněl Gospel Time Zuzany 
Stirské a její skvělá, rytmická a ži-
votem nabitá muzika založená na 
sborovém zpěvu.
Také děti si přišly na své. Od čtyř 

● Jak se chodí po lávce ● Kontejnery na textil mají smysl ● Byl zvolen starosta, místostarosta a rada města ● Vánoční strom na náměstí 
byl rozsvícen ● Beseda s Miloslavem Stinglem byla úspěšná ● Sportovcem roku je Denisa Králová z Klubu rybolovná techniky ●

je bavil soutěžní pořad Čertovsky 
popletené Vánoce a od pěti pak 
dětský blok plný zábavy Vánoce 
s čertíkem Ferdou. Celým odpo-
lednem jako moderátor provázel 
člen uměleckého souboru divadla 
v Mostě Jiří Kraus.
V průběhu odpoledne se mohli zá-
jemci podívat také na dvě výstavy. 
Výstavní síň u Kostela nabízela 
Železnici očima sběratelů a mode-
lářů, kde své poklady představo-
vali bílinšti nadšenci a sběratelé. 
Kdo se ten den do výstavní síně 

nepodíval, má šanci až do 25. led-
na. Galerii pod Věží zas zdobily 
fotografie teplického fotografa Ji-
řího Čápa a možnost podívat se na 
výstavu nazvanou Struktury bude 
možno do konce roku.
Samotného rozsvícení, kterému 
předcházely fanfáry z radniční 
věže, se ujal starosta města Josef 
Horáček. Následoval velkolepý 
několikaminutový bohatý ohňo-
stroj, který stejně jako celý pro-
gram stál za to a kterému přihlíže-
lo plné náměstí. JaK

Ohňostroj byl nádherný a podařený. Foto: JaK

mikuláš chodí za dětmi už přes tisíc let
Obraz Mikulášovy osoby je pestrý. 
Světec a přítel dětí, patron zajat-
ců, ochránce dobré svatby, biskup, 
mučedník, vyznavač a pomocník 
v nouzi. Mikulášovo uctívání se roz-
vinulo v Německu zprvu v 10. sto-
letí v  Porýní a bylo podporováno 
císařovnou Theofanou, řeckou man-
želkou císaře Oty II. V tomtéž sto-
letí vznikl v Německu obyčej, který 
zůstal zachován dodnes: zvyk, že 
Mikuláš navštěvuje děti a obdarová-
vá je. Postava, která dnes všeobecně 
vystupuje jako Mikuláš, byla ovšem 
vytvořena teprve před sto lety malí-
řem Moritzem von Schwind: Miku-

mikulášské besídky s domem dětí 
Mikuláš, čert, čertice a anděl přišli i letos do domu dětí a mláde-
že a dovezli dětem dárečky. Práce měli opravdu hodně, museli 
zajet i do mateřských školek a do Klokánku, kde na ně čekali ti 
nejmenší. Veselé čtveřici za dárečky děkujeme a slibujeme, že 
budeme hodní. Klára Palečková, DDM

Na oslavách Rozsvícení 
vánočního stromu  

vystoupil Jiří Zonyga. 
Foto: Václav Weber

láš s dlouhým vousem v plášti s kapu-
cí, lemovaném kožešinou.
Historicky doložených dat není moc. 
Mikuláš se stal kolem roku 300 jako 
mladý muž biskupem v Myře v teh-
dejší Lykii. Brzy potom zde začalo 
pronásledování křestanů. I Mikuláš se 
dostal kolem roku 310 do zajetí a byl v 
žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán 
utrpěným mučením vystoupil roku 
325 na slavném koncilu Nicejském. 
Více se o Mikulášově životě a půso-
bení neví, je známo už jen přibližné 
datum biskupova úmrtí – 6. prosince 
mezi lety 345 a 351. 
Mikulášův kult se šířil asi po dvě sta-

letí po smrti uctívaného, přesáhl na 
celou řeckou církev, později i na slo-
vanské země. K největšímu Mikulášo-
vu uctívání došlo od 8. století v Rusku, 
jehož je od té doby patronem. Váhavě 
se pak šířil Mikulášův kult také v Ev-
ropě a v Německu následně vznikla 
tradice dodržovaná dodnes. JaK
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Z deníku Policie
České republiky

O čem se chcete
ve zpravOdaji dOčíst?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

Zeptáme se Za vás.

Napište svůj námět nebo dotaz 
na e-mail: bz-namety@seznam.cz

Hledáte mazlíčka?
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 foto-
grafiích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, který o ně bude dobře pečovat.

Kontakt na útulek v Jimlíně:
www.utulek-jimlin.wz.cz, tel.: 604 451 258

Ňafal - nejspíše 
kříženec, štěně, 

asi 6 měsíců starý 
pes, v kohoutku cca 

25 cm, hubený jinak dobrý zdravotní stav. Ňafal je velmi 
kontatkní a milý společník, je to štěňátko, tak jak si ho 

vychováte takové bude. Vzhledem k svému věku vhodný 
pouze do teplého domova. Na vodítku bezproblémový. 

Je očkovaný a odčervený.

Ajda - nejspíše NO, asi 3-4 roky 
stará fena. Ajda je německá ovčanda 
vhodná k domku se zahrádkou 
kde bude mít teplou boudičku na 
přespání. Je očkovaná a odčervená.

Emilka - nejspíše 
kříženec, štěně, asi 4 měsíce stará fena, 

v kohoutku cca 42 cm, dobrý zdravotní stav. 
Emilka je mlaďounká sympatická fenečka 
vhodná do teplého domova. Je očkovaná a 

odčervená, vděčná za pohlazení a piškot.

Stříbrňák - nejspíše kříženec, asi rok starý pes, 
v kohoutku cca 38 cm, dobrý zdravotní stav. 
Stříbrňák je mladý kontaktní pejsek. Je vhodný jak 
do teplého domova, tak i k domku se zahrádkou. 
Je očkovaný 
a odčervený.

Termín Cíl zájezdu 
18.12. Praha – Dejvice

město Bílina
ZájeZdy 

2010

ze staveniště kradl lešení
Policisté dopadli zloděje, který koncem 
srpna kradl na staveništi v Bílině. U pa-
nelového domu, kde probíhaly práce na 
zateplení objektu, odcizil lešenářskou 
trubku a několik spojovacích lešenář-
ských dílů. Poškozená firma vyčíslila 
škodu na 3 700 korun, pachateli, který 
byl již za majetkovou trestnou činnost v 
uplynulých letech odsouzen, hrozí u sou-
du až tříletý trest odnětí svobody.
  
vykradená chata
Ze spáchání přečinů krádeže a porušová-
ní domovní svobody je podezřelý nezná-
mý pachatel, který v Bílině vnikl do za-
hradní chatky. Z té si odnesl motorovou 
pilu, strunovou sekačku a další elektrické 
nářadí, jehož hodnotu majitel vyčíslil na 
65 tisíc korun. Pachateli hrozí v případě 
dopadení až pět let za mřížemi.
  
Další pěstírna na teplicku
Další „ránu“ zasadili policisté pěstitelům 
konopí na Teplicku. Po pěstírně marihua-
ny, kterou kriminalisté odhalili v pondělí 
29. listopadu v Bílině, dnešního dne v 
ranních hodinách ve spolupráci se zá-
sahovou jednotkou a cizineckou policií 
provedli domovní prohlídku v bývalém 
hotelu Corrado v Dubí. V horních dvou 
patrech současného Senior centra Poho-
da policisté objevili rozsáhlou pěstírnu 
konopí. V jednotlivých speciálně upra-
vených pokojích i v půdních prostorách 
pěstovali cizinci přibližně 5 tisíc rostlin 
v různých fázích vzrůstu. Hodnota usu-
šené marihuany na černém trhu by se 
pohybovala kolem pěti miliónů korun. 
Zásahová jednotka na místě zadržela tři 
cizince, kteří jsou podezřelí z trestného 
činu nedovolené výroby a jiného naklá-
dání s omamnými a psychotropními lát-
kami a jedy. V případě odsouzení jim za 
spáchání zvlášť závažného zločinu hrozí 
trest odnětí svobody až na deset let.

  vloupání do tří chatek
Policisté pátrají po neznámém pachateli, 
který se v Pňovičkách u Bíliny vloupal 
do zahradních chatek. V zahrádkářské 
kolonii pachatel vykradl celkem 3 ob-
jekty, moc si toho ale neodnesl. Zatím 
byla nahlášena jen krádež jednoho páru 
značkové obuvi, škodu majitelé chatek 
vyčíslili na dva tisíce korun. Případ je 
vyšetřován jako přečin krádeže.
  
okrádala zaměstnavatele
Až dvouleté vězení hrozí 28leté ženě, 
která okradla svého zaměstnavatele. Jako 
obsluha herny v Bílině vzala z pokladny 
sedm tisíc korun, které si ponechala a ná-
sledně použila pro svou potřebu. Peníze 
jí ale nestačily, a tak si ještě vymyslela, 
že jí neznámý pachatel v nestřeženém 
okamžiku odcizil téměř 16 tisíc korun. 
S tímto oznámením šla poté na policejní 
oddělení. Ve výpovědi ženy však policis-
té našli několik nesrovnalostí a nakonec 
vyšlo najevo, že si krádež vymyslela. 
Pachatelce, která zaměstnavatele připra-
vila téměř o 23 tisíc korun, bylo sděleno 
podezření z přečinu zpronevěry.

  Kradlo se ve škole
O notebook v hodnotě 10 tisíc korun 
připravil žáky a pedagogy bílinské ško-
ly neznámý pachatel. Přístroj odcizil v 
nestřeženém okamžiku z učebny, kde 
překonal petlici bedny, ve které byl note-
book uložen. Policisté věc prošetřují jako 
přečin krádeže, za který hrozí pachateli v 
případě dopadení až dvouletý trest odnětí 
svobody.  
vloupání 
se mladíkovi nepovedlo
Do bytu v panelovém domě se během 
víkendu pokusil vloupat 18letý mladík 
v Bílině. Vylezl na parapet v přízemí 
a pokusil se otevřít pootevřené okno. 
Vyrušil jej však majitel bytu a lapka se 
dal na útěk. Poškozený ihned zavolal 
na Městskou policii v Bílině, strážní-
ci podezřelého muže během několika 
minut na základě poskytnutého popisu 
zadrželi a předali policistům. Mladík 
byl obviněn z pokusu přečinu krádeže 
a porušování domovní svobody, u sou-
du mu hrozí trest odnětí svobody až na 
dvě léta.

Z deníku Městské 
policie Bílina

vloupání mu nevyšlo 
Pootevřeným oknem se pokusil vlou-
pat do bytu dvacetiletý místní mladík 
v době, kdy v pokoji spal majitel. Pa-
chatel si počínal natolik amatérsky, 
že majitele vzbudil.  Pachatel se dal z 
místa na útěk. Když posléze strážníci 
Městské policie Bílina přijali ozná-
mení o události společně s popisem 
pachatele, stačilo jim pouze několik 
málo minut k zadržení pachatele. Po-
kud případ skončí před soudem, mla-
díkovi hrozí trest odnětí svobody až 
na dva roky. 
  
stýskalo se jim po škole? 
Na základě oznámení občanů byla 
hlídka MP Bílina vyslána do prostoru 
sídliště Za Chlumem, kde byla spat-
řena skupinka mladíků, kteří vnikli 
do areálu základní školy. Strážníci 
na místě zajistili pět školáků, kteří se 
díky všímavosti občanů nestihli vlou-
pat do budovy, nicméně k poškození 
nové fasády a hromosvodu školy do-
šlo. Případ bude projednávat přísluš-
ný odbor MěÚ Bílina. Způsobenou 
škodu pak za svoje ratolesti budou 
muset uhradit rodiče.
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třídí se i textil

lávka, nebo tobogán?
 

Poplatek můžete uhra-
dit hotově v pokladně 
Městského úřadu v Bí-
lině, přízemí (vpravo) 
– pokladna, č. 101 
v těchto hodinách:

nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad ve  II. pololetí 
2010 je 30. 12. 2010. Poplatek na rok 2010 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

Poplatek lze uhradit i složenkou 
nebo bezhotovostním převodem na 
účet města 19-1060440379/0800, 
variabilní symbol: 1337, kon-
stantní symbol: 0558, specifický 
symbol: rodné číslo plátce.
Pokud bude poplatek hrazen jed-
norázovým příkazem za více po-
platníků, je třeba nahlásit finanč-
nímu odboru Městského úřadu 

v Bílině jména osob, za které je 
poplatek odváděn, a to buď tele-
fonicky na č. 417 810 957, 417 
810 827 nebo e-mailem na adresu 
financni@bilina.cz. 
Od poplatku na 
rok 2010 jsou 
osvobozeny děti 
narozené v roce 
2010.

Pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00

Středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Pátek 7 – 13.00

Upozorňujeme občany, že v pátek 31. 12. 2010 MěÚ v Bílině bude zcela uzavřen z důvodů čerpání dovolených.
Odbory investic, školství a kultury a stavební úřad bude uzavřen již od čtvrtka 23. 12. 2010 až do pátku 31. 12. 2010.upozornění

Kontejnery mají úspěch a firma Koutecký s.r.o., kte-
rá tyto kontejnery provozuje v rámci projektu Kou-
tex, děkuje všem občanům města za kladný přístup 
k problematice sběru tříděného odpadu, zejména tex-
tilu. Dále je podle firmy velmi příkladný ekologický 
přístup Penny marketu, který jako jediný obchodní 
řetězec umožňuje umístění těchto sběrných nádob na 
textil u svých prodejen.
V Bílině se dosud podařilo sebrat deset tun odpado-
vého textilu, který by jinak skončil na skládce nebo 
ve spalovnách.

Co se projektem sleduje?
Podstatou projektu je recyklace textilního odpadu, 
který firma Koutecký s.r.o. získává díky shromaž-
ďování oblečení a obuvi občany různých měst. Toto 
třídění je běžné ve státech Evropské unie. Například 
v Německu se textil třídí již patnáct let. V České re-
publice umístila firma již 120 kontejnerů, ze kterých 

získala a využila 1658 tun textilního 
odpadu. Města to přitom nestojí ani 
korunu, protože všechny náklady hradí 
firma.

Co je s vytříděným textilem dál?
Co se s tímto textilem ale vlastně dále 
děje? „Textil je dopraven do skladu v 
Duchcově, kde je vytříděn na textil, 
který je použitelný k výrobě čisticích 
hadrů, a ostatní, který putuje k dalšímu 
využití, jako jsou například pleteniny 
k výrobě protihlukových desek, papí-
rová lepenka do papíren apod.,“ uve-
dl koordinátor projektu Koutex Pavel 
Koutecký. Společnost kromě toho spo-
lupracuje s charitativními spolky, jimž 
dodává ošacení, které ještě může slou-
žit k upotřebení. JaK

Už dlouho mohou lidé kromě obligátních položek jako papír, sklo a plasty třídit v Bílině 
i textil a nosit ho do zeleného kontejneru, který stojí před Penny. Dále jsou kontejnery 
umístěny v Pivovarské a Pražské ulici.

-
dl koordinátor projektu Koutex Pavel 

-
lupracuje s charitativními spolky, jimž 

-
JaK

Lávka zvaná tobogán u nádraží 
v Bílině je nešvarem za velké pe-
níze. Povrch je zamokra kluzký 
a v zimě také pěkně klouže. Ti, co to 
schvalovali, by si měli sypat hlavu 
popelem. Chodím po lávce často, 
protože je to místo přechodu. Jsou 
tam dvoje schody. Jedny osvětle-
né, druhé však skoro neosvětlené, 

a navíc točené. Alespoň povrch je 
dobrý. Já jsem ještě schopen chodit, 
ale jsou mezi námi tací, kteří nemů-
žou, hlavně teď v zimě. Myslím, že 
nápad postavit lávku byl dobrý. Ale 
to ostatní je horší a nedomyšlené. 
Myslím si, že určitě nejsem sám 
a dají mi za pravdu i jiní. 

Vladislav Heřmánek

Takových hlasů se ozývá více. Ve středu 1. prosince proběhla kontrola po-
chůznosti lávky. Kontrola ukázala, že lávka s posypem a se solí je schůdná 
a splňuje všechny bezpečnostní požadavky na provoz mostní lávky. Lávka je 
denně ošetřována. Protože se však jedná o otevřenou mostní konstrukci, která 
v zimním období promrzá, nelze ji stoprocentně zabezpečit proti uklouznutí.

parkoviště se budou 
stavět déle

V rámci druhé etapy revita-
lizace Teplického Předměstí 
se buduje a rozšiřuje několik 
parkovišť. Při jejich stavbě 
byly objeveny zajímavé nále-
zy včetně pozůstatků koster. 
Začala tedy práce archeolo-
gům, kteří do oblasti přijeli 
na několik týdnů.

Stavba parkovišť se tím však 
zdrží. Podle původního plánu 
měla být hotová již 22. října. 
Do 31. listopadu však svou 
práci u domu č. p. 637 – 639 
dokončovali archeologové. 
Dostavba parkovišť mezitím 
pokračovala jinde, celkové 
dokončení této etapy revi-

talizace se však protáhne: 
„Dokončení závisí na počasí. 
Pokud budou velké mrazy, 
nebude možno položit po-
vrch komunikace a stavba by 
tak mohla být dokončena až 
na jaře příštího roku,“ uvedla 
Renata Straková z odboru re-
gionálního rozvoje. JaK
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Dne 13. listopadu 2010 zemřel  
v nedožitých 84 letech

JUDr. 
Otakar SyNEČEK

Vzpomínka

Dne 3. 12. by se dožila 80 let 
naše maminka, babička 
a prababička 

paní 
Blanka BěLOChOVÁ, 

která zemřela letos v červnu.
Věnujte jí tichou vzpomínku.
Za rodinu dcera Jiřina

Město má na nové volební ob-
dobí opět svého starostu, mís-
tostarostu a radu města.

Zastupitelstvo města, které vzešlo 
z říjnových voleb, se za velkého zá-
jmu veřejnosti sešlo ve čtvrtek 25. lis-
topadu na ustavujícím zasedání. Z 30 
zastupitelů bylo přítomno 29. Všich-
ni nejdříve složili slib, v němž se za-
vázali, že svou funcki budou vykoná-
vat svědomitě a v souladu s Ústavou 
a zákony České republiky.
Dále zastupitelstvo města zvolilo 
do funkce starosty na příští čtyři 
roky opět Josefa Horáčka ze strany 
Nezávislí, který měl pět nominací 
a na místo starosty byl nominován 
jako jediný. „Je to pěkný pocit, jsem 
opravdu rád, že mi opět byla dána 
důvěra a byl jsem zvolen. Dá se říct, 
že jsem získal hlasy skoro od všech, 
což mě obzvláště těší,“ vyjádřil se 
k výsledku starosta, kterého z 29 
zastupitelů zvolilo 25 a 4 se zdrželi 
hlasování.
Stejný počet nominací jako staros-
ta získal i kandidát na místostaros-
tu Bc. Zdeněk Rendl ml. ze strany 
Bílinští sociální demokraté, jemuž 
s jednou nominací konkuroval ko-
munista Pavel Prchal. Do křesla 
místostarosty zastupitelstvo dosadi-
lo pana Rendla s 20 hlasy pro, žád-
ným proti a devíti, které se zdržely.

Volila se také nová rada města. Počet 
jejích členů, jichž minimálně může 
být pět a maximálně 11, byl zacho-
ván z minulého období na devíti 
členech. V radě města usedli Ing. 
Jindřich Brunclík (B10), MUDr. 
Jaroslav Čermák (Nezávislí), Mar-
tin Liška (ODS), Ing. František Po-
živil (VV), Mgr. Zdeněk Svoboda 
Ph.D. (Nezávislí), Václav Šlambora 
(ODS), Bc. René Štěpánek (Bílinští 
sociální demokraté). Rada měs-
ta v tomto složení poprvé zasedla 
v pondělí 29. listopadu.

Další zasedání v těsném sledu
Zasedání zastupitelstva nebylo 
v tomto roce poslední. V krátkém 
časovém úseku byla domluvena 
další dvě. Jedno se konalo v pon-

dělí 6. prosince a příští bude ve 
čtvrtek 16. prosince. Jen necelé 
dva týdny po sobě se konají vli-
vem povolebního zdržení, které 
trvalo téměř měsíc. Od voleb, které 
proběhly 15. – 16. října, se moh-
lo ustavující zastupitelstvo sejít až 
v druhé polovině listopadu kvůli 
dvěma stížnostem na výsledek vo-
leb, které podala ČSSD a lídr stra-
ny Vlastimil Aubrecht kvůli straně 
Bílinští sociální demokraté. Vadilo 
jim, že jeden z kandidátů Bílin-
ských sociálních demokratů, jenž 
se dostal do zastupitelstva, měl 
na kandidátce připsáno členství 
ČSSD, přitom však už byl předtím 
ze strany vyloučen. Stížnosti dora-
zili k soudu 29. října a soud měl na 
rozhodnutí čas až do 18. listopadu. 

Protože je zamítl, mohlo se koneč-
ně sejít nové zastupitelstvo.

Volební vítězství a prohry
V Bílině kandidovalo celkem 11 
stran. Nejvíce hlasů získali komu-
nisté, přesto zamířili do opozice. 
Žádný z nich se nedostal ani do rady 
města. Tam se nedostali ani zástupci 
TOP 09 a ČSSD.
Na druhém místě skončili Nezávislí 
a třetí Bílinští sociální demokraté. 
Obě strany si rozdělili vedoucí pozice, 
starostou se stal Josef Horáček z Ne-
závislých a místostarostou Bc. Zde-
něk Rendl ml. z Bílinských sociálních 
demokratů. Tyto dvě strany dále utvo-
řily koalici s B10, ODS a VV.
Ve volbách neuspěla DSSS, SZ 
a SPOZ. JaK

Vzpomínka
Narodil se v roce 1927 v Bílině na Mírovém 
náměstí v domě č. 1, kde tehdy sídlil 
soud. Jako by to předurčilo jeho dráhu… 
Od roku 1954 se stal soudcem v Bílině 
a později u Okresního soudu v Teplicích 
a Krajského soudu v Ústí nad Labem. Kromě 
kariéry soudce mu sudičky daly do vínku 
intelektuálství a cestovatelství. Byl velkým 
milovníkem knih a procestoval celý svět.

Do Bíliny se stále vracel a vrátil si i na svůj poslední 
odpočinek. Jeho pohřeb se již konal, ale po zrestaurování 
pomníku bude v květnu znovu pohřben na Městském 
hřbitově v Bílině.

zastupitelé zvolili starostu na příští volební období

Zastupitelé podepisují slib - Antonín Majer, Michal Mlej, Naděžda Maurerová a Pavel Ryjáček. Foto: Václav Weber

Zleva: tajemník městského úřadu Ladislav Kvěch, staronový starosta Josef Horáček a nový místostarosta 
Bc. Zdeněk Rendl ml.. Foto: Václav Weber
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azylový dům 
opět pro 

bezdomovce
Stejně jako v minulých le-
tech ani letos nestrádají 
lidé bez domova. Azylový 
dům jim během zimních 
měsíců opět poskytuje 
možnost před mrazy se 
ukrýt.

Bezdomovcům je vyčleněna 
jedna místnost, do které mo-
hou chodit přespávat. Ráno 
zase odejdou, noční azyl 
tedy neznamená „bydlení“. 
Součástí tohoto vstřícného 
kroku od města nebude ani 
jídlo či pití. Město se tím 
snaží chránit lidi, kteří ne-
mají kam jít, před nebezpe-
čím umrznutí, která se stáva-
jí především v noci. JaK

ZUŠ je nedílnou součástí Bí-
liny. Její žáky je možné vídat 
na různých kulturních akcích 
jako součást programu nebo 
na samostatných vystoupeních, 
která organizují. Nedávno tak 
ZUŠ oslavila 17. listopad a na 
zítra má pro lidi připravené 
vánoční vystoupení tanečního 
a hudebního oboru.

Nic z toho by však nebylo bez učite-
lů, bez jejich fantazie, vedení a umě-
ní, které svým žákům předávají. Kdo 
učí na ZUŠ? Co od něj děti umějí? 
V každém čísle odpoví postupně 
každý učitel na několik otázek tý-
kajících se jeho práce a přístupu k 
dětem. Jako první vzal odpovědi na 
sebe Mgr. Miroslav Mužík z výtvar-
ného oboru.
Kolik v současnosti učíte dětí?
Je to 32 dětí ve třech skupinách.
S čím od vás děti odcházejí, co 
všechno umějí?

V našem výtvarném oboru se žáci 
učí nejen technikám – ať už malíř-
ské, grafické, kreslířské či sochařské, 
ale zároveň i celkovému pohledu na 
svět kolem sebe. Snažím se je vést 
k tomu, aby citlivěji vnímali přírodu 
i společnost a byli schopni orientovat 
se v dnešní kultuře a životě.
Máte nějakou osvědčenou me-
todu nebo aktivitu, kterou jste 
děti vždy stoprocentně zaujal?
Ano, říkám tomu „výtvarná alchy-
mie“. To děti moc baví, protože vy-
užívají nahodilost a vlastní intuici. 

Používáme zdánlivě nesourodé či ne-
kombinovatelné materiály a vymýšlí-
me spolu nové postupy. Velký úspěch 
měly tzv. mrazáže. To se na mokrý 
křídový papír rozlije tuš a mráz „ma-
luje“ za vás. Následně ale o to víc zá-
leží na fantazii žáka při výběru úseků 
z obrazu. Je to podobné, jako když 
hledáte postavičky v mracích.
Co se vám na této práci nejvíce 
líbí?
Když vidím, že mají radost a prá-
ce je baví. Prostě mi to dobíjí 
 baterky. JaK

Miroslav Mužík s dětmi. Foto: Václav Weber

učitelé na zuŠ
aneb Krátké rozhovory o jejich práci

Upozorňujeme daňové subjekty, že  k  31. 12. 2010 končí platnost 
„daňové složenky“ (poštovní poukázka bez povinnosti hradit ma-

nipulační poplatek). Od 2.1.2011 již nebude Česká pošta na svých pobočkách přijímat platby provedené prostřednictvím této daňové složenky! 
I nadále je možné využívat k úhradě daňových povinností standardní službu České pošty – Poštovní poukázka A (služba zpoplatněná manipu-
lačním poplatkem dle ceníku České pošty). Dále sdělujeme, že pokladna na úřadě  bude uzavřena od  čtvrtka 16. 12. 2010, znovu bude otevřena 
v pondělí 10. 1. 2011. Budova  úřadu bude uzavřena  v pátek dne 31. 12. 2010. Ing. Pavel Kadlec, ředitel Finanční úřad v Bílině

informace Finančního úřadu v Bílině

Bára Hrzánová neboli slečna agáta se nevdala

Hlavní roli ztvárnila Bára Hr-
zánová jako Agáta Tichonovna 
Kuperďaginová: „Slečna Agáta 
je citlivá duše, která ve svých 
44 je stále ještě nepolíbená,“ 
uvedla o své postavě Bára Hr-
zánová. Usilují o ni však hned 
čtyři nápadníci – bývalý důstoj-
ník pěchoty Onučkin, přednosta 
hospodářsko-správního odboru 
Nenažraný, bývalý námořní dů-
stojník Žvanikin a vládní rada 
Podkolatov. Největší šance se 
nakonec vyklubou pro Podko-
latova v podání Radka Holuba, 
kterého do námluv navezl jeho 
kamarád Kočkarev. Výrazně se 
však snaží i Nenažraný, kterého 
ztělesnil Jan Hrušínský a který 
se chce spíše oženit se zděným 

domem než s Agátou, které dům 
patří. Každý z ženichů má jinou 
motivaci. Odrazeni Kočkare-
vem a okolnostmi však nakonec 
všichni rezignují a zůstane jen 
Podkolatov. Agáta se utíká pře-
vléct do svatebních šatů, Podko-
latova však přemůže zbabělost 
a představa pohodlného samo-
tářského života, proto oknem 
uteče. Agáta i přes velký zájem 
nápadníků tak zůstává stále ne-
políbená.
Ve hře je patrná typická Gogo-
lova ironie a dokonalé vystižení 
ruské povahy. „Jsem přesvědče-
na, že Gogol vystihl nejen teh-
dejší ruskou povahu, ale bohužel 
i tu současnou a nejspíše ještě i 
po mnoho let budoucí,“ zhodno-

tila duši díla Bára Hrzánová.
Kdo se přišel na Ženitbu podí-
vat, rozhodně nemusel litovat, 

protože hra je povedená, vtipná, 
plná satirického i milého humo-
ru. JaK

Drama Nikolaje Vasiljeviče Gogola Ženitba přijelo v pondělí 
15. listopadu do Bíliny zahrát pražské Divadlo na Jezerce. hra, 
která je fraškou, tragikomedií, groteskou a satirou zároveň, byla 
věnována překladateli hry a zanícenému rusofilovi Leoši Suchaří-
povi, který ji přeložil již v roce 1979.

Foto: Václav Weber
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na Borneu v klubovně knihovny

6 9. prosince 2010

Stačilo přijít ve čtvrtek 7. října 
do klubovny bílinské městské 
knihovny a přenesli jste se na 
vzdálený indonéský ostrov 
Borneo, o kterém přijel vyprá-
vět cestovatel Roman Nešetřil.

Poutavě dokázal popisovat promíta-
né fotografie deštných pralesů, jejich 
obyvatele i povahu a chování malaj-
ských medvědů z tamní záchranné 
stanice. „Malajský medvěd je netypic-
ký druh medvěda. Kromě toho, že jsou 
nejmenší a krátkosrstí, dokážou jako 
jediná šelma na světě používat přední 
tlapy jako ruce a držet v nich nástro-
je,“ řekl například pan Nešetřil.
Obyvateli pralesů na Borneu jsou 
kromě nich také kahoun nosatý, což 
je opice žijící pouze na tomto ostro-
vě, orangutan, gibon, cibetka, varan 
a další. Setkání s touto originální 
faunou, ale i flórou je podle slov 
Romana Nešetřila úžasné a nezapo-
menutelné.
Poněkud negativním překvapením 
byla prý povaha obyvatel: „Obyva-

telé Bornea jsou normálně přátel-
ští a chytří. Ale na rozdíl od jiných 
Asiatů nejsou vůbec pracovití. Jsou 
mezi nimi jedinci, kteří se dokáží 
nějakým způsobem vypracovat, ale 
těch není mnoho. Byl jsem také dva-
krát v Africe a mýtus o pracovitých 
Asiatech a líných Afričanech se mi 
tedy nepotvrdil. Byl jsem svědkem 
pravého opaku.“
Roman Nešetřil měl v červnu 
v knihovně již jednu přednášku – 
o gepardech. Obě byly zajímavé 
a pocházely z koutů světa, kam 
se každý jen tak nepodívá.Věřme 
proto, že Roman Nešetřil zas do 
Bíliny s nějakou zajímavou bese-
dou přijede. JaKandělské vítání Ježíška

Fotoreportáž 
z rozsvícení 
vánočního stromu

Ve středu 24. listopadu, přesně 
měsíc před Štědrým dnem přijel 
na zahradu DDM Bílina Ježíšek 
se Sněhovou královnou, aby si vy-
zvedl od dětí jejich dopisy a mohl 
jim pak donést pod stromeček to, 
co si nejvíce přejí. O zábavu se 
na akci postaralo Divadlo V Pytli 

Petra Stolaře a o příjemnou před-
vánoční atmosféru výtvarné dílny 
DDM Bílina, ve kterých si mohli 
návštěvníci vyrobit malé dárky. 
Celý program byl zakončen krás-
ným ohňostrojem. Všem děkuje-
me za návštěvu a přejeme klidné  
veselé Vánoce.

Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber
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Beseda byla koncipována jako 
promítání z DVD, kde Miloslav 
Stingl uváděl své knihy a ko-
mentoval je. Návštěvníci se tak 
kromě mnohých jiných zajíma-
vostí dozvěděli například o ob-
řadech woodoo na Haiti. Lidé 
měli také možnost si koupit tři 
jeho knihy, a řto Sex v pěti dí-
lech světa, Vládcové oceánů 
a Rok 2012 – Mayové a zánik 
civilizace. Všechny se proda-
ly a ještě si lidé přinesli vlastní 
knihy k podpisu.
Na akci se podílel také časopis 
Koktejl, který považuje pana Stin-
gla za svého dvorního cestovatele 
a věnoval mu obálku prosincové-
ho čísla. Na besedu přijela jeho 
šéfredaktorka Barbora Literová 
a zakladatel tohoto časopisu Josef 
Formánek. Přivezli s sebou starší 
čísla časopisu, takže lidé, na kte-
ré se nedostaly knihy, nemuseli 

truchlit a mohli si pana Stingla 
nechat podepsat alespoň do časo-
pisu.
Zájem o jeho besedu byl obrov-
ský. Kapacita byla připravena asi 
pro padesát lidí. Těch se nakonec 
sešlo přes osmdesát, takže neby-
lo plno, ale vyloženě přeplněno. 
„Jablko by nepropadlo,“ zhod-
notila účast ředitelka knihovny 
Marcela Šímová a doplnila, „vě-
řili jsme, že zájem bude, proto-
že akce měla velkou propagaci, 
v níž nám pomohl i Koktejl, kte-
rý informaci o této besedě umístil 
na facebook. V našem regionu se 
tak o této akci určitě vědělo, což 
potvrdila právě vysoká návštěv-
nost. Přijeli lidé z Mostu, z Litví-
nova, z Teplic, z Krupky...“ Ob-
jevilo se také hodně bílinských 
patriotů, osecký cestovatel a fo-
tograf Jaroslav Tišer nebo spiso-
vatel Vladimír Pospíchal.

BZ_2110_bazar nábytku_43x70_iv

NOVÝ
BAZAR

NÁBYTKU
Bílina, Teplická 555

Přízemí bývalé základní školy

603 423 392
739 400 393

 Otevírací doba:
Po - Pá 10.00 - 17.00 hod.

Po předložení tohoto kuponu - vánoční sleva 20 %

inzerce 2110/Bz
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zeleň připravena na zimu

Kulturní centrum Kaskáda děkuje firmě ČEZ, a.s. 
za finanční podporu při slavnostním rozsvícení 
vánočního stromu na Mírovém náměstí. Děkujeme.

S podzimem začal každoroční 
úklid listí a příprava městské 
zeleně na zimní období.

Po ukončení četnějších sečí travna-
tých ploch začali pracovníci stře-
diska zeleně s hrabáním a odvozem 
listí. Tato činnost je obecně méně 
oblíbená, protože opad probíhá 
postupně. Konečnému doklízení 
proto předchází opakované hrabání 
s vědomím padajícího listí za zády 
a nepochopením od některých 
méně trpělivých spoluobyvatel.
S úklidem a hrabáním součas-
ně probíhala příprava záhonů, 

zazimování květinové výzdoby 
a úprava keřů. Následovaly úpra-
vy a kácení stromů dle vydaných 
rozhodnutí a povolení.
Velké poděkování patří všem 

našim zaměstnancům střediska 
zeleně a občanům města, kteří 
spolupracují a mají k zeleni vztah.
 František Koldus,

vedoucí střediska zeleně

miloslav stingl se vrátil do rodného města

zajímavosti miloslava stingla

Přesně měsíc před osmdesátými narozeninami se etnograf, cesto-
vatel a spisovatel Miloslav Stingl vrátil do rodné Bíliny. V pátek 
19. listopadu přijel na besedu do klubovny bílinské knihovny.

Beseda trvala od 18 hodin do 
20:30. Trvala by jistě ještě déle, 
protože Miloslav Stingl dokázal 
zaujmout a poutavě vyprávět, 
od devíti však začínala jeho 
vlastní 13. komnata, kterou si 
nemohl nechat ujít. Nicméně 
ředitelka knihovny a pan Stingl 
jsou předběžně domluveni, že 

v první polovině příštího roku 
by opět přijel povídat si se svý-
mi krajany z Bíliny. Doprovodil 
by ho nejspíše Josef Formánek, 
takže beseda by byla zase jinak 
zajímavá. Besedovat s Bíliňany 
přijede pan Formánek i sám, 
lidé se na něj mohou těšit již 
v lednu. JaK

●  14krát objel celý svět
●  navštívil 150 zemí světa
●  mluví 17 jazyky, mezi nimiž jsou i různá 

nářečí domorodých kmenů
●  vydal 41 knížek
●    jeho knížky vyšly v nákladu 

šestnáct milionů a byly přeloženy 
do třiceti jazyků

●    je v Síni slávy cestovatelů, kde jsou 
jen tři lidé – Jiří Zikmund, Miroslav 
Hanzelka a Miloslav Stingl

●  byl jmenován indiánským náčelníkem. 
Jeho indiánské jméno zní Okima 
(Ten, který vede)

●   na vé výpravy jezdí zásadně sám
●  jeho prvotní zájem se týká především 

původních obyvatel, takže má 
v hledáčku např. indiány, eskymáky 
nebo maory

●  ve svém archivu má asi pět set hodin 
natočeného materiálu, který ještě 
nebyl zpracovaný

Pracovnice 
Střediska zeleně.

Foto: Václav Weber

Miloslav Stingl
při autogramiádě.

O besedu s bílinským rodákem byl obrovský zájem.
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

10. prosinec – 17.30 hodin
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Vánoční koncert hudebního 
a tanečního oboru Základní 

umělecké školy v Bílině. 

16. prosinec – 19 hodin
PÁNSKÁ JÍZDA

Divadelní spolek FRÍDA Brno
Děj je zasazen do prostředí 
vesnického ochotnického 

divadla. Specifikem tohoto 
souboru je fakt, že jej tvoří pouze 

chlapi. Představení pojednává 
s patřičnou dávkou humoru 
a nadhledu o netradičním 

zkušebním období.
Hrají: Jiří Pecha/Barin Tichý, 

Martin Trnavský, David Rotter, 
Alexandra Jirků, Radim Novák. 

Režie: Dodo Gombár.
Vstupné: 240, 200, 160 Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
10. prosinec – 20 hodin
VÝROČNÍ KONCERT 

10 LET ZALOŽENÍ „GROCKU“
Vystoupí všichni, kteří v kapele 

hráli odjejího založení. Speciální 
host DOBRÝ POCITY a BISACO. 

Akce: grog za 15 Kč!
Vstupné: v předprodeji 30 Kč; na 

místě 50 Kč

19. prosinec – 15 hodin
DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Tentokrát zahrají Šrum Šrum 

a Melodie. Vstupné: 30 Kč

KINO HVĚZDA
10. – 11. prosinec – 19 hodin

HABERMANNŮV MLÝN
ČR/ Drama, 104 min. České znění.

Život před válkou v pohraničí 
nebyl dvakrát idylický.

Hrají: Karel Roden, Mark 
Waschke, Zuzana Kronerová, 

Rudolf Hrušínský, Andrej Hryc.
Vstupné: 60 Kč

11. prosinec – 15 hodin
KRTEK O VÁNOCÍCH

Pravidelné sobotní pásmo 
pohádek pro nejmenší, 71 min. 

Vstupné: 20 Kč

15. prosinec – 19 hodin
JÍST, MILOVAT, MEDITOVAT

USA/Romantické dobrodružství, 
české titulky, 140 minut.

Hrají: Julia Roberts, James Franco, 
Richard Jenkins a Viola Davis. 

Vstupné: 70 Kč

16. prosinec – 19 hodin
MACHETE

USA/Akční krimi, české titulky, 
105 minut. 

Dostal nabídku, která se 
neodmítá. Vstupné: 70 Kč 

17. – 18. prosinec – 19 hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ

ČR/Hořká komedie, české znění, 
137 minut. Vstupné: 75 Kč

KC Kaskáda děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci 
Slavnostního Rozsvícení Vánočního stromu.  

Zvláštní poděkování pak patří příslušníkům Městské policie  
v Bílině, kteří  svým vysoce profesionálním přístupem přispěli  

ke zdárnému uskutečnění celé organizačně náročné akce.

udělejte si poznámku v kalendáři 
a nenechte si ujít mejdan

Dechovka 
na Fontáně 

podruhé
Již podruhé se konal nový pořad De-
chovka na Fontáně, který pořádá KC 
Kaskáda. Zatímco na první „dechovce“ 
zahrála seniorům skupina Mostečan-
ka, tentokrát si návštěvníci vychutnali 
Pichlovanku. Ta hrála 110 lidem od tří 
do šesti a provázela povídání seniorů, 
jejich tančení, popíjení a dokreslovala 
celkovou zábavu. Příště se lidé mohou 
těšit na skupinu Melodie a Šrum Šrum, 
která hraje staropražské písničky.

KULTURNÍ CENTRUM KASKÁDA V BÍLINĚ PřIPRAVUJE:

HLEDÁM…
Hledám spolužáky, kteří 

maturovali na bílinské JSŠ 
v roce 1961. 

Napište na kostes@kabel1.cz 
nebo zavolejte na 723 605 488.

Kapela Grock a Kulturní centrum Kaskáda v Bílině srdečně 
zvou na ojedinělou narozeninovou oslavu. Přijďte pomoci 
sfouknout deset svíček na pomyslném narozeninovém dortu. 
Přesně tolik let totiž uběhlo od oficiálního založení kapely  
GROCK. A jak jinak oslavit výročí kapely než koncertem, 
který vypukne v pátek 10. 12. od 20 hodin v Kulturním domě 
Fontána Za Chlumem v Bílině. Jako host zahraje kapela DOB-
RÝ POCITY a BISACO.
Koncert zmapuje průřez tvorby kapely Grock od počátků až po 
současnost. Přijďte si poslechnout písně nejen současné, ale i ty, 
které již můžete slyšet pouze z archivních CD nebo kazet. Je na co 
se těšit, protože na podiu vystoupí všichni, kteří Grockem prošli!

půjčovní 
doba 
o vánocích
V knihovně bude provoz zajištěn takto: 
Zavřeno:   ve čtvrtek 23. prosince ve všech  

provozech knihovny, včetně poboček 
v pátek 31. prosince v centrální knihovně 

V ostatních půjčovních dnech bude provoz zajištěn, kromě 
uznaných svátků (24., 25., 26.12. 2010 a 1. 1. 2011).

Pro děti bude v centrální knihovně o vánočních prázdninách otevřeno i 
dopoledne. 

V pondělí 27. 12., v úterý 28. 12. a ve čtvrtek 30. 12. bude 
otevřeno výjimečně i v dopoledních hodinách od 9 do 12 hodin.
Děti mohou využít našich služeb i v tomto období, kdy mají volno. 

Třeba pod stromečkem nenajdou tu knihu, kterou si přály,  
tak si ji pak mohou vypůjčit u nás.

Vstupné je
30,- Kč v předprodeji
a 50,- Kč na místě.
Předprodej vstupenek
v Infocentru Bílina,
tel: 417 810 985,
info@kckaskada.cz

V knihovně bude provoz zajištěn takto: 
ve čtvrtek 23. prosince ve všech 
provozech knihovny, včetně poboček

info@kckaskada.cz

od 13. ledna do 17. března 2011 každý čtvrtek 
od 19.00  bude probíhat kurz tance

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
v Kulturním domě Fontána Za Chlumem v Bílině.

Celkem proběhne 10 vyučovacích lekcí; 
první 3 taneční večery budou opakovací z minulého ročníku kurzu 

a dále bude pokračovat výuka dalších 
standartních a latinsko-amerických tanců. 

Vyučují Petr a Iva Dufkovi z Teplic.
Cena kurzu pro pár: 1 800,- Kč

Přihlášky a platby v Informačním centru Bílina 
417 810 985, info@kckaskada.cz

KNIŽNÍ TIPy
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ

GREENE Graham, 1904-1991 
Nájemný vrah

Román se odehrává v dusné, paranoidní atmosféře 
panující v Evropě před druhou světovou válkou. 
Hořce ironický životní příběh nájemného vraha, 
který byl svými zaměstnavateli zneužit a podveden 
a tak se rozhodne, že jim to všechno vrátí i s úroky.

AMERI-SIEMENS Anne, 1974  
Na brzkou shledanou, Teheráne: 

knížecí dcera Azar a boj za íránskou svobodu
Anne Ameri-Siemensová, autorka mnoha zají-
mavých interview a několika knižních bestselle-
rů, nás zavádí do skvostného světa staré Persie. 
Vypráví dramatický příběh jedné íránské rodiny, 
neoddělitelně spjatý s politickými dějinami země.
NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ

VÁVRA David, 1957
Překvapivé stavby

Netradiční průvodce po architektuře vychází 
z kresebných deníků putujícího architekta Davida 
Vávry. Přílohou je CD-ROM s audiovizuálními 
přednáškami o architektuře.

GUINNESS
Guinness world records 2011

Nové a nikdy nepublikované rekordy jsou tu! Nej-
zajímavější a zcela aktuální fakta z různých oborů 
lidské činnosti a sportovních výkonů. Exotické 
rekordy, atraktivní události, unikátní zeměpisná 
místa, supervýkony - to vše a celá řada dalších 
unikátů z kultury, vědy a techniky.

BELETRIE PRO DĚTI
KRATOCHVÍL Miloš, 1948

Františkova Velká kniha pohádek
Kniha pohádek oblíbeného žlutého skřítka 
z Kouzelné školky, zve děti s kamarádkou Majdou 
do nejrůznějších dobrodružství. Děti znají tyto 
příběhy z televizní obrazovky.

DALE Jenny – Uličnice Dotty
Příběhy o psech a partě dětí byly zfilmované a pod 
názvem Dětská hlídka je vysílá Česká televize.

NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI
HAŠKOVÁ Blanka, 1975

ABC dětských účesů
Jedna z nejúspěšnějších kadeřnic, která kromě mno-
ha titulů mistryně ČR reprezentovala naši republiku 
úspěšně i v zahraničí, uvádí ve své knížce postupy 
a rady, jak si nejlépe poradit s neposlušnými vlasy 
a udržet vlasy malých slečen zdravé a krásné.
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Kapela, která vznikla před dese-
ti lety v Ústí nad Labem dobývá 
svou slávu.

Její písně jsou nejen hraním se slo-
vy, ale skrývají v sobě i příběh, který 
si každý může doladit podle vlastní 
fantazie. Kromě toho je jejich vy-
stoupení obohaceno uměleckými 
kousky a překvapivými akcemi, jako 
ve Fontáně bylo například stříkání 
vody do publika.
Kapela přijela vyladit pohodovou 
atmosféru na koncert, který pořádala 
KC Kaskáda, v sobotu 20. listopadu 
a povedlo se jí to parádně. Koncert 
byl show, na kterou návštěvníci 
určitě jen tak nezapomenou. Před-
kapelu jim netvořila skupina O5 a 
Radeček, jak bylo původně pláno-
váno, nýbrž Dirty Blondes. Ta však 
„údégéčkám“ nemohla v nejmen-
ším konkurovat. Zdálo se, že písně 
více prožívají, než kvalitně předá-
vají publiku. 
Hvězda UDG však zazářila a roz-
hovor s kapelou přinášíme níže. 
Její členové prozradili například, 
jestli chystají nové CD, co vlastně 
znamená zkratka UDG nebo jest-
li mají v hudebním světě nějaký 
vzor.

Kdy a jak jste vznikli?
Celý letošek jedeme koncerty k vý-
ročí deseti let. Před deseti lety jsme 
si v Ústí nad Labem řekli, že bychom 
mohli založit kapelu. Sešli jsme se tři, 
zjistili jsme, že máme vhodné složení 
nástrojů a založili jsme kapelu. Je to 
taková klasická gymplovská kapela.
Co znamená UDG?
Když jsme začínali, hodně jsme po-
slouchali kapelu Manic Street Prea-
chers a oni mají dvě písničky, v jed-
né se zpívá o Generation Demi-Gods 
a v druhé Useless Generation. A my 
jsme z toho udělali Useless Demi-

Gods (Polobozi k ničemu) a z toho 
je zkratka UDG.
Procházeli jste ze začátku promě-
nami, zkoušeli jste různé žánry. 
Kdy jste se ustálili jednak na tom, 
co hrajete teď, a jednak obsaze-
ním?
Obsazením jsme se dlouhodobě ne-
ustálili, nedávno zrovna přišel nový 
člen Tomáš Vorecký. Tahle sestava 
se ustálila vlastně až teď. A jinak co 
se týče muziky, tak jsme na začátku 
byli spíše punková kapela, pak jsme 
byli chvíli hodně popová kapela, 
protože jsme hráli i s klavírem a měli 

jsme housle v kapele. Ale stylem se 
kapela vyvíjí pořád, není to ustálené. 
Nikdo neví, jaká bude příští deska.
A připravujete nějakou v součas-
nosti?
Teď jedeme podzimní šňůru k deseti 
letům. A jinak je úplně čerstvá zále-
žitost nové DVD. Před pár dny jsme 
měli koncert v Praze, který jsme 
zaznamenali na DVD a teď se to 
zpracovává. Není stanoven termín, 
dokdy to bude hotové, ale tak snad 
v únoru by to mohlo být. A jinak až 
po novém roce chceme začít zkoušet 
nové písničky pro nové CD.
Písně jakého žánru na něm poslu-
chači jednou uslyší?
Tak to se dnes těžko předvídá, jaké 
písničky tam budou. Uvidíme.
Je nějaký vzor, který vás při hraní 
a skládání písní ovlivňuje?
Naším velkým vzorem je ústecká 
kapela Houba. Jinak vzory má kaž-
dý asi svůj. Například náš kytarista 
se asi hodně vidí v bývalém kytaris-
tovi anglické kapely Red Hot Chilli 
Peppers.
Chtěli byste něco vzkázat čtená-
řům?
Ano, chtěli bychom jim říct, že kdo 
nepřišel, tak… přijde příště (smích).
 JaK

Výstava se jmenuje Struktury a za-
chycuje skutečně struktury různých 
předmětů, např. oprýskané zdi, tašek 
na střeše nebo listu. Na výstavě mů-
žete obdivovat přes třicet fotografií. 
Výstava je prodejní, takže pokud vás 
nějaká z fotografií zaujme, lze si ji 
koupit.
O fotografování, přírodě, architektuře 
i samotné výstavě povídal Jiří Čáp 
v rozhovoru.

Jak dlouho fotíte?
Rodinné fotky, tedy 

takové, 

které nejsou určeny pro výstavy, jsem 
začal dělat tak v 17 letech.
S fotkami, které se dají vystavovat, 
jsem začal asi v roce 1993. Asi mě 
nějak osvítil Duch svatý, že jsem za-
čal vidět krásu různých věcí. Začal 
jsem fotit nedokumentární věci jen 
proto, že se mi líbily.

Co nejradši fotíte?
Ty hezké věci a jsem povětšinou vi-
děl v přírodě. Nacházím je ale i v ar-
chitektuře a rád fotím starou i mo-
derní architekturu. Nicméně nejvíce 
mě fascinuje právě příroda. Zamlada 
jsem nechápal, proč malíři 

pořád malují krajinky, ale dneska už 
to chápu, protože příroda je opravdu 
to nejkrásnější, co máme.

Kde rád fotíte přírodu?
Kdekoliv. Nefotím přírodu prvo-
plánově, ale spíše nějaký okamžik. 
Vytvořil jsem desítky západů slun-
ce z jednoho místa. Například jsou 
zajímavé situace, když je v létě po 
dešti a zapadá slunce. Osvětluje tak 
mraky zespoda a to je nádherné. To 
jsou právě takové věci, které mi po-
citově přijdou krásné. A třeba někdo, 
kdo takovou fotku uvidí, také ocení tu 
krásu. Proto se o ni chci podělit tímto 
způsobem na výstavě.

Co jste fotil nejzajímavějšího z ar-
chitektury?
To nejde říct. Líbí se mi stará archi-
tektura, kterou jsem viděl v Nizozem-
sku,. Bretani nebo Provance. Tady 
v Čechách se domy pořád přesta-
vují, třeba v baroku se začali bourat 
gotické stavby a stavěly se barokní 
a dodnes to tak je, ale v cizině stavby 
zachovávají. Jsou tam celá gotická 
města, že se tam třeba hned může na-
táčet historický film. Takové věci se 

mi líbí. Ve Francii je třeba nádherné 
město celé vybudované z růžového 
pískovce.
Jinak z moderní architektury se mi 
líbí stavba Gugenheimova muzea 
v Bilbau, což je stavba od Franka Ge-
hryho, známého amerického archi-
tekta. Je to supermoderní stavba, kde 
není jediná přímka, jediný pravý úhel, 
jsou tam samé křivky. Je to od téhož 
autora jako Tančící dům v Praze.

O čem je tato výstava?
Tato výstava se jmenuje Struktury. 
Protože to jsou různé části přírody 
i toho, co vytvořil člověk, změněné 
časem i přírodou. Povětrnostními 
podmínkami vznikají zajímavé struk-
tury, jak návštěvníci mohou vidět. Ať 
jsou to různé části dlažby, zdi, pří-
rody. Např. oloupaná zeď na bývalé 
plovárně v Zámecké zahradě v Tep-
licích, rozbité okno v továrně. Navíc 
je to dáno do různých měřítek, např. 
list, který byl ve skutečnosti velký 
pět centimetrů, je na fotce několikrát 
zvětšený, část střechy kaple v Norsku 
je zase zmenšená. Není to nic racio-
nálního, spíše citového – vyfotil jsem, 
co se mi prostě líbilo. JaK

Kapela UDG rozjásala Fontánu

Struktury v Galerii pod Věží
Neobvyklé fotografie jsou v těchto dnech vystaveny v Galerii pod 
Věží. Na výstavě teplického fotografa Jiřího Čápa můžete do kon-
ce roku spatřit fotografie různých detailů a jednotlivostí, které 
stvořila jak příroda, tak člověk.

Údégéčka to dokázali pěkně 
rozjet. Foto: Václav Weber

Jiří Čáp na vernisáži u svých obrazů; Foto: Václav Weber
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Uložila:
■ Zajistit nabídky různých ban-
kovních institucí na možnost ulo-
žení volných finančních prostřed-
ků na termínovaný vklad na obdo-
bí 6 měsíců a na vedení běžného 
účtu se vkladem 30.000.000 Kč.   

Schválila:
■ Jednací řád Rady města Bíliny, 
dle návrhu předloženého tajemní-
kem městského úřadu a účinností 
dnem schválení. 
■ Přijetí dotace ve výši 38.000 
Kč na projekt „Připravujeme se 
pro život 2010“ a 29.000 Kč na 
projekt „Ve škole po škole“ obo-
je pro ZŠ Lidická z rozvojového 
programu Program na podporu in-
tegrace romské komunity. 
■ Měsíční nájemné ve výši 30 Kč 
za 1 m2 podlahové plochy bytu ve 
všech bytech ve vlastnictví měs-
ta Bíliny, s účinností od 1. ledna 
2011. 
■ Uzavření dodatku ke smlouvě 
o výpůjčce nemovitých věcí mezi 
městem Bílina a Křesťanským 

romským sdružením, o. s. Před-
mětem dodatku je prodloužení 
smlouvy o výpůjčce do 31. 12. 
2011. 
■ Uzavření dodatku ke smlouvě 
o výpůjčce nemovitých věcí mezi 
městem Bílina a Člověkem v tísni, 
o. s. Předmětem dodatku je pro-
dloužení smlouvy o výpůjčce do 
31. 12. 2011. 

Vzala na vědomí:
■ Sdělení zástupkyně ředitelky 
MŠ Švabinského o osvobození od 
úplaty za školné v měsíci prosinec 
2010 a leden 2011 pro matky na 
mateřské dovolené a úřadu práce, 
vzhledem k řešení havarijní situa-
ce na odloučeném pracovišti MŠ 
Švabinského 668. 

Kvěch Ladislav,  
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se lze 
seznámit na úřední desce MěÚ 
Bílina nebo v sekretariátu sta-
rosty města a dále i na webových 
stránkách města (www.bilina.cz)

Vzalo na vědomí:
■ Složení slibu 29 členů Zastu-
pitelstva města Bíliny podle § 69, 
odst. 3 zákona o obcích, v plat-
ném znění.

Stanovilo:
■ Počet členů Rady města Bíliny 
na devět.

Zřídilo:
■ Finanční a kontrolní výbor Za-
stupitelstva města Bíliny, s tím že 
oba výbory budou sedmičlenné.

Zvolilo:
V souladu s ustanovením § 84 
odst. 2 písm. m) zákona o obcích, 
v platném znění:
■ Starostou města Bíliny pana 
Josefa Horáčka. Výkon funkce 
starosty města je výkonem dlou-
hodobě uvolněné funkce. 
■ Místostarostou města Bíliny 
pana Bc. Zdeňka Rendla a určuje 
ho zastupováním starosty města 
Bíliny v případě jeho nepřítom-
nosti (pracovní neschopnost, 
dovolená, služební cesta, apod.). 
Výkon funkce místostarosty měs-
ta je výkonem dlouhodobě uvol-
něné funkce.
■ Dalšími členy rady města:
pana Ing. Jindřicha Brunclíka
pana MUDr. Jaroslava Čermáka
pana Martina Lišku
pana Ing. Františka Poživila
pana Mgr. Zdeňka Svobodu, Ph.D.
pana Václava Šlamboru
pana Bc. Reného Štěpánka
■ Do funkce předsedy finančního 
výboru zastupitelstva města pana 
Ing. Petra Rosenkranze (TOP 09) 
a zároveň volí další členy:  Marii 
Merbsovou (KSČM), Martina No-
váčka (VV), Martina Lišku (ODS), 
Zdeňka Rendla (BSD), Ing. Ja-
roslava Pikala (N-Bílina), Janu 
Soukupovou Michálkovou (B10). 

Tajemnicí finančního výboru jme-
nuje paní Annu Bezuchovou.
■ Do funkce předsedy kontrol-
ního výboru zastupitelstva města 
pana Aleše Tallowitze (KSČM) 
a zároveň volí další členy: Zdeňka 
Jirásko (N-Bílina), Josefa Mai-
richa (B10), Bc. René Štěpánka 
(BSD), Mgr. Jana Davignona 
(ODS), Bc. Vladimíra Řáhu (VV), 
Pavla Pastyříka MSc. MBA (TOP 
09). Tajemnicí kontrolního výbo-
ru jmenuje Kateřinu Žofkovou.

Schválilo:
■ Termín konání zasedání ZM 
Bíliny v roce 2010, a to 6. 12. 
a 16. 12. 2010. 

Zrušilo:
■ Část usnesení č. V/2 ze dne 
6. 11. 2006, kterým byl mís-
tostarosta města pověřen řízením 
obecní policie a pověřuje starostu 
města řízením Městské policie 
Bílina.

Delegovalo:
■ Pana Josefa Horáčka na valnou 
hromadu obchodních společností, 
v nichž má město Bílina majetko-
vou účast, tzn. na valnou hroma-
du Severočeské vodárenské spo-
lečnosti, a. s., Přítkovská 1689, 
Teplice a na valnou hromadu spo-
lečnosti Regionální a rozvojová 
agentura Ústeckého kraje, a. s., 
Budovatelů 1995, Most, a to na 
volební období 2010 – 2014.

 Kvěch Ladislav,  
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 
MěÚ Bílina nebo v sekretari-
átu starosty města a dále i na 
webových stránkách města 
(www.bilina.cz)

V sobotu 18. 12. vystoupí v Bílině 
v hospodě U Kádi legendární česká 
kapela Abraxas, která bílinským 
koncertem ukončí své prosincové 
minitour po severních Čechách 
společné s bílinskými kapelami 
Sapiens a Anger Inside. Koncert 
bude začínat ve 20 hodin. 

Abraxas je česká rocková skupina 
vzniklá v roce 1976 na troskách praž-
ské skupiny Abraam. Vůdčí osob-
ností skupiny je od samého počátku 
kytarista a skladatel Slávek Janda, 
mladší bratr Petra Jandy z Olympic. 
V počátku se v tvorbě skupiny pro-
sadila silná inspirace skupinou Pink 
Floyd a velmi rychle se zvuk i jevištní 
show (na tu dobu neobvyklé jevištní 
ztvárnění: promítání filmů, projekce 
diapozitivů, světelné efekty) promě-
nilo v dravý rockový proud inspiro-
vaný novou vlnou české muziky na 
začátku 80. let. V roce 1981 skupina 
vydala své první LP s názvem Box. 
V roce 1983 odchází ze skupiny Mi-
roslav Imrich i Ivan Pelíšek. Skupina 
pokračovala dále ve formaci Slávek 
Janda, Michal Ditrich, Luboš Noha-
vica a nově přibyl Jaroslav Trachta 
(saxofon) a Ladislav Sosna (bicí). 
V roce 1984 vyšlo album Manéž, kde 
se již objevily první náznaky funky 

stylu. V této době skupina hodně 
koncertovala a v roce 1986 vydala 
další album s názvem Šťastnej blá-
zen. Krátce poté, v roce 1987 došlo 
k opětovné změně v obsazení skupi-
ny a zvuk se posunul do více akustic-
kých poloh, neboť Slávek Janda vel-
mi často používal akustickou kytaru. 
Ve skupině se objevil i kontrabas, na 
který hrál Vítek Švec, a perkusista 
Imran Musa Zangi, který se s Abra-
xasem poprvé objevil již na zmiňo-
vaném albu Šťastnej blázen. Na post 
zpěváka přichází textař skupiny Pepa 
Vondrášek alias „Mrak“. V této době 
vznikla EP deska (4 písníčky) s ná-
zvem Proužek dýmu. V roce 1988 
skupina ještě krátce pokračovala 
v triu, kde hrál: Slávek Janda (kyta-
ra, zpěv), Tonda Smrčka (baskytara, 
zpěv) a Josef Havlíček (bicí). Poté se 
skupina až do roku 1994 vytratila ze 
scény. Slávek Janda začal krátce poté 
spolupracovat s Janou Koubkovou 

abraxas přijede do Bíliny

Rada města na své 23. schůzi konané 
dne 29. 11. 2010 mimo jiné:

zastupitelstvo města Bíliny na svém
ustavujícím zasedání konaného  

dne 25. 11. 2010  mimo jiné:

ve skupině Panta rhei a zároveň za-
čala vznikat i formace Yandim Band. 
4.12.1994 došlo k opětovnému setká-
ní skupiny na koncertě v pražském 
Rock Café, který se konal u příle-
žitosti vydání alba Best of Abraxas. 
Na tomto koncertě se setkal nejen 
Abraxas, ale hudebníci představili 
i své současné kapely (Yandim Band, 
Technofactory. Hypnotix). Poté se 
skupina rozhodla obnovit činnost 
v této de facto původní sestavě (kro-
mě Michala Ditricha): Slávek Janda, 
Miroslav Imrich, Ivan Pelíšek a na 
místo baskytaristy nastoupil Martin 
Kadnár. V roce 1996 vyšlo CD Sado 
Maso, kde byl zvuk skupiny částečně 
ovlivněn hardrockovou scénou. O to 
překvapivější bylo vydání následují-
cího alba Rituál, kde se skupina vý-

razně přihlásila k funku a z kterého 
pocházejí známé hity Karel drogy 
nebere a Obyčejnej svět. Skupina 
od této doby pravidelně koncertuje 
a došlo i k několika televizním zá-
znamům např. 25 let Abraxasu (pro 
pořad Na plný pecky) a v Ostravě 
Ladí Neladí. Vřroce 2003 vychází 
dvojalbum Retrospektiva. V roce 
2006 vznikl záznam koncertu 30 
let Abraxas v Lucerna Music Baru. 
V roce 2007 vychází album Už je to 
jedno a v 2008 oslavil Slávek Janda 
40 let na české hudební scéně a při 
této příležitosti bylo natočeno DVD. 
Skupina Abraxas oslaví v roce 2011 
35. výročí svého vzniku. K této příle-
žitosti plánuje celorepublikové retro-
spektivní turné, na kterém představí 
průřez toho nejlepšího. Alois Kadaš
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V sobotu 20.11.2010 jsme vy-
razili na turnaj předškoláků 
do České Lípy. Jelikož polo-
vina týmu se ještě před měsí-
cem na ledě opírala o židli aby 
neupadla, jeli jsme se prostě 
zúčastnit, poprvé nasát atmo-
sféru skutečných hokejových 
bitev a načerpat motivaci pro 
těžkou práci na trénincích, 
která nás čeká. 

Naším prvním soupeřem byla do-
mácí Česká Lípa. Ve velice vyrov-
naném  utkání, kdy jsme dokonce po 
prvních dvou třetinách vedli, jsme 
nakonec slibně rozehranou partii 
ztratili a o jednu branku nakonec 
prohráli.
Po utkání s Českou Lípou jsme se 
přesunuli do nedaleké restaurace, 
abychom se vydatně posilnili obíd-
kem před dalšími zápasy, které nás 
teprve měly čekat. Pravda, pro ně-
které naše hráče byl i oběd vydatným 
soupeřem. A jak kdosi poznamenal, 
sníst takový oběd je těžší než trénink 
na ledě. Pochvala pro kuchaře či vý-
tka směrem k trenérovi???
Ve druhém utkání nás čekal soupeř 
z nejslavnějších – železná Sparta.  

Zvučné jméno soupeře a plné žalud-
ky zřejmě zapříčily vysoký příděl 
branek v naší síti. Ač se brankář sna-
žil sebevíc, a ve všech zápasech byl 
naší pevnou oporou, dvoucifernému 
přídělu v naší síti nezabránil.
Dalším soupeřem v turnaji bylo 
mužstvo z Kolína, které ve svém 
předchozím utkání jasně přehrálo 
Spartu – 6:1. A tak jsme očekávali 
další „příděl“. Ovšem tentokrát se 
na ledě rozpoutala pravá hokejo-
vá bitva se vším všudy. Ve velice 
vyrovnaném a bojovném utkání 
z obou stran nakonec každé muž-
stvo vstřelilo v normální hrací době 

po jedné brance a tak o vítězi tohoto 
utkání musely rozhodnout samostat-
né nájezdy. Přesto že na tréninku se 
pukům moc nevěnujeme, zatím jen 
bruslíme,  ukázalo se, že i tak jsme 
výborní střelci a hlavně bojovníci. 
Po dramatu jako z Nagana, jsme 
to byli my, kdo byl šťastnější a tak 
jsme se mohli radovat z první výhry 
v naší hokejové kariéře. 
Posledním soupeřem v turnaji byla 
dosud neporažená Třemošná. I přes 
náš velice bojovný a obětavý výkon 
ani tentokrát náš soupeř nenašel pře-
možitele a zcela zaslouženě zvítězil 
a potvrdil tak své první místo v tur-

naji.
Pochvalu za předvedené výkony 
zaslouží všichni na ledě i v hledišti. 
Brankář Tomáš Pavlíček nás oprav-
du podržel a že to neměl za naší 
obranou vůbec lehké. Střelec Adam 
Šikl zase sázel soupeřům jednu 
branku za druhou, ostatní svou bo-
jovností a nasazením přispěli také ke 
společnému výsledku. 
Odměnou za odvedené výkony a 
nasazení, za které by se nemuseli 
stydět ani opravdoví reprezentanti, 
nám byl diplom, „pohár - hokejista“ 
, sladký dort a hlavně první skutečné 
medaile.

HC Draci Bílina – Predátoři Č. Lípa   
2:3  (1:0  1:0  0:3), branky: Šikl 2
HC Draci Bílina – HC Sparta Praha  
1:10 (0:2  1:4  0:4), branka: Šikl
HC Draci Bílina – HC Kolín 
2:1sn (0:0  1:0  0:1  1:0), branka: Šikl
Nájezd proměnili: Valkoun, Novotný
HC Draci Bílina – HC Meteor Třemošná 
1:5  ( 0:2  0:0  1:3), branka: Šikl

Sestava: Pavlíček 
Šikl – Novotný – Zechovská – Kasal
Patočka – Tuhý – Valkoun – Marišler
Jurčová – Bečvařík – Černý – Šifalda

stříbrný rok bílinských rybářů
Pojďme se společně s nimi ohléd-
nout za rokem plným úspěchů, ra-
dostí, ale i drobných smutků.
V květnu proběhlo v Kostomlatech 
pod Milešovkou územní kolo Zlaté 
udice.
Zlatá udice je velmi náročná soutěž, 
která klade na závodníky vysoké ná-
roky.Během dvou dnů musí zvlád-
nout tři disciplíny, které prověří 
jejich teoretické i praktické znalosti 
a fyzickou kondici. Jedná se o rybář-
ské znalosti, lov ryb a rybolovnou 
techniku. Družstvo Bíliny zvítězilo 
a díky skvělým výsledkům byli na 
národní kolo nominováni Marcelka 
Dokulilová a Luděk Svoboda.
Národní kolo Zlaté udice se konalo 
v červnu v Šilheřovicích na Ostrav-
sku.
Toto krásné místo leží v Hlučínské 
pahorkatině, která jej odděluje od 
ostravské aglomerace. Málokdo by 
věřil, že kousek od tohoto zapráše-
ného města může najít nádhernou 
přírodu, ve které žijí unikátní rostli-
ny a živočichové.
V těchto závodech dokázalo druž-
stvo Severočechů, reprezentované 

Marcelou Dokulilovou, Kristýnou 
Bauerovou, Veronikou Opavovou, 
Luďkem Svobodou, Jiřím Prosným 
a Lukášem Ančícem  navázat na 
úspěchy z minulých let, a obsadili 
skvělé druhé místo. Velký úspěch 
zde zaznamenala nejmladší účast-
nice závodů, Marcela Dokulilová, 
která získala absolutní prvenství 
v rybářských znalostech, a v kate-
gorii jednotlivců pak obsadila druhé 
místo.
Rybářský kroužek Bílina, ale není 
jen Zlatá udice.
Nejdůležitější a velmi náročnou dis-
ciplínou, kterou se rybářská mládež 
zabývá je rybolovná technika.
Tradičně se z řad bílinského Klubu 
rybolovné techniky rekrutují  zá-
vodníci, kteří patří mezi světovou 
špičku.
Připomeňme  mistra světa Marka 
Bařtipána, bratry Šeckovi a Danu 
Královou, která byla pravidelnou 
účastnicí světových a evropských 
soutěží.
Letos se konalo mistrovství ČR 
v RT ve Frýdku Místku, odkud si 
naši závodníci přivezli z jednot-

livých disciplín několik medailí 
jednotlivých disciplín. Rybářský 
kroužek si tedy připsal další úspě-
chy ve formě stříbrné medaile za 
celkové umístění Denisy Králové a 
dvou druhých míst družstev junio-
rek a juniorů.
Nominačním závodem na mistrov-
ství světa  v rybolovné technice ve 
Slovinsku byl Český pohár v rybo-
lovné technice, kde si svou účast už 
tradičně potvrdila Denisa Králová.
Tvrdá práce, píle a soustavná přípra-
va se jí vyplatily a obsadila na mi-
strovství světa v kategorii družstev 
krásné druhé místo.

Posledním závodem v letošním roce 
byl Severočeský pohár, který se ko-
nal v Kostomlatech pod Milešov-
kou, kde bílinské družstvo vybojo-
valo  druhé místo.
Ohlížíme-li se za úspěchy mladých 
rybářů, není možné opomenout vel-
ký úspěch Denisy Králové, která ob-
sadila v anketě Sportovec roku 2010 
první místo.
Ať tedy bude příští rok zlatý, bron-
zový nebo bramborový, určitě bu-
dou děti Petrova cechu z Bíliny tré-
novat stále stejně jako v předešlých 
letech.
Tak hodně úspěchů v roce 2011!

Na konci roku většinou nastává čas bilancování.Za úspěšným ro-
kem 2010 se mohou hrdě ohlédnout i mladí rybáři z Bíliny.

Denisa Králová Marcela Dokulilová

medaile pro nejmladší Dráčata

Foto: Hana Marišlerová
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Opět po roce se sešli bílinští 
sportovci, aby mezi sebou vyhlá-
sili Sportovce roku Bíliny 2010. 
Ten se konal v pátek 26. listopa-
du v kulturním domě Fontána. 

Zástupci jednotlivých klubů již dříve 
nominovali své vyvolené sportovce, 
a tak byla připravena desítka spor-
tovců, aby se o titul poprala. Některé 
kluby toho bohužel nevyužily, proto 
například hokejisté neměli v soutěži 
jediného zástupce.
Ve druhém kole pak pro nomino-
vané sportovce hlasovali kluby, no-
vináři a zástupci kulturního domu. 
Měli na výběr jak z dětí, tak z do-
spělých v jediné kategorii ze sportů, 
jako jsou například bikros, rybolov-
ná technika, moto nebo karate. No-
vinkou letošního roku bylo vyhlá-
šení ceny nazvané Cena za rozvoj 
a přínos sportu v Bílině.
Jednotlivá pořadí vyhlašovali po-
zvaní hosté, mezi nimiž byli trenér 
Teplic Jiří Plíšek, jeho svěřenec Ště-
pán Vachoušek, překážkář Petr Svo-
boda a loňský vítěz, který předával 
žezlo vítězství dál, kulturista Martin 
Kasal.
Večer nebyl jen vyhlašováním vý-
sledků, ale také zábavou. Hudební 
doprovod zajistila skupina Broky 
Františka Kanečka. A kromě pou-
tavé módní přehlídky na sportovní 

oblečení, kterou připravila Martina 
Tuháčková, předváděl moderátor 
Robert Navaro, jenž celým večerem 
provázel, úžasné kousky s bublina-
mi, po celou dobu slavnostní večer 
obohacoval kouzly, do nichž zapo-
joval i hosty večera, a vše zakončil 
nádhernou žonglérskou show. Večer 
byl úspěšný a povedený, o čemž 
svědčilo i nadšené tleskání plného 
sálu v průběhu celého večera.

Kdo tedy vyhrál…
Na bronzovém stupni se umístil 
atlet Tomáš Johana, juniorský zá-
vodník na středních tratích, který 
se už od žákovských let umisťuje 
na předních příčkách. I letos svou 
formu potvrdil. Úspěch slavil již na 
halovém mistrovství ČR, kde v běhu 
na 800 metrů doběhl na třetím mís-
tě. Na přeborech Ústeckého kraje 
získal v běhu na 800 metrů titul pře-
borníka kraje a v běhu na 400 metrů 

skončil na druhém místě. Úspěšně 
si vedl i v soutěži družstev. Star-
toval v A družstvu, které bojovalo 

v 1.  lize, a svými výkony pomohl 
k zisku 4. místa.
Na druhé místo vystoupal teprve 
sedmiletý bikrosař Jindřich Pavel. 
Za bílinský bikrosový klub začal 
závodit loni a hned dosáhl úspě-
chu, když se stal vítězem Českého 
poháru ve své kategorii. V letošní 
bikrosové sezóně absolvoval 28 ce-
lorepublikových závodů, na kterých 
obsadil třikrát druhé místo a jednou 
byl bronzový.
Titul Sportovce roku si odnesla je-
diná zástupkyně něžného pohlaví 
mezi nominovanými šestnáctiletá 
Denisa Králová z Klubu rybolovné 
techniky. Tomuto sportu se věnuje 
již od první třídy. Ve své kategorii 
patří řadu let mezi nejlepší repub-
likové závodnice. V letošním roce 
své postavení potvrdila několika ti-
tuly mistryně republiky, vítězstvím 
v Českém poháru a druhým místem 
na MS ve Slovinsku. „Opravdu mě 
to překvapilo. Hodně to vyhlášení  
natahovali a já byla čím dál tím ner-
vóznější. A když mě potom vyhlási-
li, začala jsem brečet. Byl to úžasný 
pocit a měla jsem hroznou radost,“ 
svěřila se se svými pocity Denisa.

v Bílině byl zvolen sportovec roku

3. místo obsadil atlet Tomáš Johana. 
Foto: Václav Weber

Konečné pořadí
1.  Denisa Králová  

– Klub rybolovné techniky Bílina
2.  Jindřich Pavel  

– AVZO BMX ČR bikros
3.  Tomáš Johana  

– Atletický klub Bílina
4.  Petr Šroubek  

– Atletický klub Bílina
5.  Václav Šimek  

– SSK MTS Bílina  

  6.  Pavel Nusko  
– Motoklub Bílina

  7.  David Charvát – Shotokan 
karate Do Masopust Bílina

  8.  Rostislav Kadlec  
– SK Favorit Bílina

  9.  Ladislav Novák  
– SK SIAD Bílina

10.  Dan Plas – Shotokan karate 
Do Masopust Bílina

cena 
za rozvoj 
a přínos sportu 
v Bílině
Petr Arpáš – FK Bílina
Vítězslav Slivoně – FK Bílina
Josef Krhounek – TJ Sokol

Vítězka Sportovec roku Denisa Králová s loňským 
vítězem Martinem Kasalem. Foto: Václav Weber

Moderátor Robert Navaro zapojil do svého  kouzlení také  
Petra Svobodu a Martina Kasala. Foto: Václav Weber




