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 Jarmark proběhl v pohodové atmosféře  Bude v Bílině nový sběrný dvůr?  S lávkou se bude pokračovat 
 Pošta na náměstí je v nedohlednu  DDM slavil den čarodějnic  Začal 15. ročník soutěže volejbalistů-amatérů 

I přes nepříznivé předpovědi po-
časí byly mraky nad Bílinou klid-
né skoro až do konce.
To samozřejmě potěšilo i ředitele 
KC Kaskáda Antonína Moravce: 
„Počasí je pro venkovní akce nej-
důležitější, a tak jsem moc rád, že 
déšť přišel, až když dohrála kape-
la Nightwork. I návštěvnost souvi-
sí s počasím. Pokud je hezky, lidé 
přijdou, i pokud v programu nic 
konkrétního nehledají. Takže mám 
dobrý pocit a doufám, že se lidem 
líbilo, co jsme na dnešek přichys-
tali.“
Lidé si tak mohli bez omezení vy-
chutnat například koncerty Petra 
Muka, kapely Děda Mládek Ille-
gal Band či Nightwork na Hlavní 
scéně, Na Kafáči naladili folko-

Ani letos nebyla porušena jar-
marková tradice, a tak 1. květ-
na ožil areál lázní Kyselka před-
staveními, koncerty, návraty 
do historie, různými atrakcemi 
nebo dětskými soutěžemi.

veno loutkové představení nebo 
kouzlení s Harry Potterem. V do-
provodném programu DDM si 
mohly vyrobit předměty z papíru, 
hrát deskové hry, malovat na lát-
kové sáčky a také si užít dětské 
atrakce jako skákací hrad či jízdu 
na koni.
Návštěvníci si jarmark pochvalo-
vali: „Je to tu pěkné, i počasí se 
povedlo. Jsem tu s dcerou, takže 
jsme byli především na dětské scé-
ně, ale i celková atmosféra je hez-
ká, jarní,“ uvedl jeden z nich.
Jarmark pořádalo Kulturní cent-
rum Kaskáda za vydatné pomoci 
městských technických služeb 
a městské policie. Podle slov An-
tonína Moravce se tyto složky dají 
považovat přímo za spolupořada-
tele, protože bez nich by jarmark 
nemohl v pořádku proběhnout, 
a za jejich práci jim patří dík.

Nightwork na scéně

Jedna z kapel, která na jarmarku 
slavila velký úspěch, nese ná-
zev Nightwork. Diváků se sešlo 
úctyhodné množství a ti největší 

vou atmosféru Pavlína Jíšová, 
bluegrass představila kapela Křáp. 
ZUŠ z Bíliny, Teplic a Mostu do-
staly k dispozici Scénu na Minig-
olfu. Dechovka a country se stří-
davě nesly Scénou u Kádi.
Nechyběla ani tradiční historická 
scéna s dobovou hudbu, poutavé 
byly dobové tance a kejklířská 
či šermířská vystoupení. Vstup 
do historie obstarala živá socha 
Karla IV. Příjemný den vyvrcholil 
právě zde zdařilou ohňovou show.
Ani děti nemohly samozřejmě 
přijít zkrátka. Bylo pro ně připra-

fanoušci byli mezi dětmi. Hojně 
se vypravily i po koncertě před 
šatnu, aby usilovaly o autogramy. 
„Jsme rádi, že je mezi fanoušky 
hodně dětí, je to hezké. Pěstuje-
me si je jako Karel Gott, bude to 
generace našich věrných,“ řekl 
s úsměvem po vystoupení jeden 
z členů kapely Vojtěch Dyk.
Asi největší ovace získala píseň Já 
jsem gay, kterou si spolu s kape-
lou publikum s chutí zazpívalo.
Kapela si dává za cíl diváky pře-
devším rozveselit a pobavit a ne-
jen stylem a laděním svých písní 
se jim to na jarmarku opravdu 
podařilo. Svůj podíl mělo i zapo-
jování tanečních a hereckých prv-
ků do vystoupení: „Jde o takovou 
pečlivou improvizaci, dá se říct. 
Máme samozřejmě něco připrave-
no, ale mnohdy je to dílo okamži-
tého nápadu,“ dodal Vojtěch Dyk, 
potomek českého spisovatele 
přelomu 19. a 20. století Viktora 
Dyka.
Tradiční jarmark byl rozmanitý 
a každý návštěvník si na něm snad 
našel své, aby se dobře pobavil.

Jana Karlová

MÁJOVÝ JARMARK V MÁJOVÉ POHODĚ 

Foto: Václav Weber

Petr Muk Foto: Václav Weber

Sskupina Nightwork
Foto: Václav Weber
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Pachatel zadržen přímo v domě 
Na základě oznámení občana byla 
hlídka MP Bílina vyslána do prosto-
ru vilové zástavby v blízkosti cent-
ra města, kde mělo dojít k vloupání 
do rodinného domu. Strážníci ještě 
v domě zadrželi muže podezřelého 
z několika trestných činů. Věc byla 
předána Policii ČR k provedení 
dalšího opatření. 
  
Další neřidič za volantem odhalen 
Strážníci MP Bílina odhalili dal-
šího neřidiče, tedy osobu, která 
nevlastní řidičský průkaz, a přesto 
řídí vozidlo. Dle novely trestního 
zákoníku se již nejedná o trestný 
čin ale o přestupek, za který pacha-
teli hrozí pokuta v rozmezí mezi 25 
– 50 tisíci korun a zákaz řízení mo-
torových vozidel na dobu 12 – 24 
měsíců. Pokud v období, kdy bude 
mít pachatel vysloven zákaz řízení 
bude přistižen Policií nebo strážní-
ky MP, hrozí mu stíhání pro přečin 
„maření výkonu rozhodnutí orgánu 
veřejné moci“ s trestem odnětí svo-
body až na 3 roky. 
  
Vandal zadržen 
Dvě na sobě nezávislá oznámení 
o podnapilém vandalovi přijalo 
operační středisko městské policie 
v Bílině. Na místo v centru města 
byla vyslána hlídka, která zajistila 
osobu podezřelou z poškozování 
cizího majetku v nejméně třech pří-
padech. Podnapilý vandal je pode-
zřelý z poškození vstupních dveří 
nočního klubu, poškození motoro-

Z deníku Městské policie Bílina

O ČEM SE CHCETE 
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?

Zajímá vás něco konkrétního?
„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 fotografi ích představujeme část pejsků z Bíliny a okolí. Najdou svého 
pána? Jistě budou vděčni i za nového majitele, který o ně bude dobře pečovat.

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

Rezek: kříženec, 
2 roky starý pes, 
v kohoutku cca 30 cm. 
Sympatický kříženeček 
vhodný do teplého 
domova. Kontaktní. 
Má rád procházky 
a piškoty. Očkovaný 
a odčervený.

Blek: kříženec, asi 2,5 roku 
starý pes, v kohoutku cca 
50 cm. Kontaktní mladý pes, 
který má rád procházky, 
piškoty a společnost lidí.
Umí chodit na vodítku.
Vhodný k domku se zahrád-
kou a teplou boudičkou
nebo do teplého domova. 
Očkovaný a odčervený.

Flekáč: kříženec, asi rok starý pes, v kohoutku
cca 30 cm. Je menší přítula, mladíček a fešák,

který by rád našel teplý a vřelý domov.
Umí chodit na vodítku, je očkovaný a odčervený.

Zoro: Německý 
ovčák, asi 2 roky 

starý pes, v kohoutku 
cca 58 cm. Zoro je 

vhodný k domku se 
zahrádkou s dosta-

tečným výběhem 
a teplým zázemím.

Je mladý a učenlivý. 
Očkovaný

a odčervený.

Termín Cíl zájezdu 
15.05. Praha - Dejvice
12.06. Liberec – aquacentrum, Ještěd, ZOO
26.06. Drážďany
10.07. Karlovy Vary - fi lmový festival
17.07. Kutná Hora
21.08. Karlštejn
11.09 Jičín – město pohádek
Září - říjen Kralovice – houby (dle zájmu) 
18.09. Litoměřice – Zahrada Čech
27.11. Drážďany
04.12. Praha – Dejvice
18.12. Praha – DejviceM
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Tento týden se mohli školáci v teplickém okrese setkat na přechodech 
pro chodce s policisty, kteří jim pokládali zvídavé otázky. Probíhala to-
tiž dopravně preventivní akce s názvem "Zebra se za tebe nerozhlédne". 
Tato akce je zaměřená na bezpečné přecházení přechodů, kdy policisté 
s dětmi diskutují o tom, jak správně přecházet. Cílovou skupinou jsou 
především děti z prvního stupně základních škol. Během jednoho týdne 
bylo na přechodech v Teplicích, Duchcově a Bílině hovořeno s přibližně 
250 dětmi, které za správné odpovědi obdrželi omalovánky a kartičku 
s radami a motivem zebry. V Bílině stáli policistky z bílinského obvodní-
ho oddělení spolu s preventistkou u základní školy Za Chlumem, kde si 
povídali s přibližně 40 dětmi. Ilona Novotná, tisková mluvčí PČR

Zebra se za tebe nerozhlédne
vého vozidla a po-
škození vybavení 
provozovny. Vzhle-
dem k předpokládané 
výši způsobené škody, byl po-
dezřelý na místě předán přivolané 
hlídce PČR. 
  
Odcizené vozidlo nalezeno 
Hlídka MP Bílina při provádění 
běžné hlídkové činnosti zjistila 
na jednom z bílinských parkovišť 
nezajištěné vozidlo. Lustrací bylo 
zjištěno, že se jedná o vozidlo, kte-
ré je vedeno jako odcizené. Na mís-
to byla přivolána Policie ČR, která 
na místě provedla nezbytná opatře-
ní. 
  
Kontroly heren nepolevují 
Strážníci MP Bílina v uplynulém 
víkendu provedli několik kontrol 
nočních podniků zejména heren. 
V síti kontrol uvízlo i několik osob, 
které pobírají sociální dávky a tyto 
poté zneužívají k hraní na výher-
ních automatech. O kontrolách byl 
proveden záznam pro odbor sociál-
ních věcí MěÚ Bílina, který dispo-
nuje nástroji k eliminaci zneužívání 
sociálních dávek. 
  
Rozebírali vrak na ulici
– sankci neujdou 
Hlídka MP Bílina při kontrolní 
činnosti zjistila v prostoru Mos-
teckého předměstí dva muže, kteří 
na veřejném prostranství rozebíra-
li vrak motorového vozidla. Muži 
vrak rozřezali na několik dílů se 
záměrem následného odprodeje 
do výkupu druhotných surovin. Při 
likvidaci vraku nejenže postupovali 
v rozporu s předpisy, ale z motoru 
vraku unikl do půdy olej a další 
provozní kapaliny. Strážníci pro-
vedli nezbytná opatření a případ 
oznámili příslušnému správnímu 
orgánu. Pomineme li další pro-
vinění, kterých se muži dopustili 
v souvislosti s neodbornou likvida-
cí vraku vozidla, hrozí jim za únik 
kapalin sankce do výše až 50 000,- 
Kč, popřípadě obvinění z přečinu, 
za což pachatelům hrozí trest odně-
tí svobody až na 3 roky.

Policisté mluvili s dětmi o zásadáchPolicisté mluvili s dětmi o zásadách
správného přecházení přes silnici Foto: Václav Webersprávného přecházení přes silnici Foto: Václav Weber
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Rekonstrukce začala již v roce 2008 
a dokončena byla podle plánované-
ho harmonogramu na konci března. 
„Jednali jsme se Severočeskou vo-
dárenskou společností už dlouho 
předtím a jsem rád, že do nové čistič-
ky investovala a vše proběhlo podle 
našich představ,“ řekl starosta Josef 
Horáček.
Modernizace probíhala za provo-
zu, proto hlavní obavou města bylo 
především nebezpečí úniku látek 
do řeky. Celá rekonstrukce proto byla 
naplánována na dvě etapy, v nichž 
se nejdříve udělala kompletně jedna 
polovina a po ní druhá. Do řeky tak 
během dvouleté přeměny ČOV ne-
vyčištěná voda skutečně neunikla.
Rekonstrukce bílinské čistírny byla 
součástí integrovaného projektu Dol-
ní Labe, který realizuje Severočeská 
vodárenská společnost (SVS) a který 

se týká západní části Ústeckého kra-
je. Cílem celé akce, která zahrnuje 
různé postupy např. také v Teplicích, 
Duchcově nebo Lounech, je uvést 
vodohospodářskou infrastrukturu 
do souladu s novou legislativou ČR 
a především EU, jejíž směrnice sta-
novuje limity pro vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových.
SVS nezískala na svůj plán dotaci, 
proto projekt za celkovou částku 600 
milionů realizuje postupně z vlast-
ních prostředků. Bílinská rekonstruk-
ce společnost vyšla na více než 80 
milionů korun. Dokončena je již také 
modernizace čističky odpadních vod 
v Želénkách a Podpořanech, chybí 
již jen Louny, kde rekonstrukce pro-
bíhá.
Modernizací došlo ke změně řízení 
procesů, zvýšení spolehlivosti a zlep-
šení kvality čištění vody. Kromě toho 

„Víme už dlouho, že je tenhle pře-
chod nebezpečný. Je tam vyznačený 
proto, aby lidé vůbec mohli přejít,“ 
uvedl starosta Josef Horáček.
Silnice patří Ústeckému kraji, pro-
to na ní město samo nemůže udělat 
žádný zásah bez schválení. Momen-
tálně proto probíhají jednání s Ře-
ditelstvím silnic a dálnic a krajem, 
aby na přechodu mohl vzniknout 

ostrůvek: „Ostrůvek je osvědčený 
a bezpečný. Je například u Penny 
a nebyl tam od té doby žádný pro-
blém,“ řekl starosta.
Ostrůvek by měl zaplatit Ústec-
ký kraj jako vlastník komunikace. 
I kdyby na to však kraj peníze ne-
poskytl, je město připraveno úpra-
vu fi nancovat z vlastních peněz. 
Důležitá je podle starosty přede-

„Odpad je čím dál tím větší problém 
téhle planety, lidé ho produkují stále 
víc. Bude tak nejspíše i dražší se ho 
zbavovat. Proto musí existovat třídír-
ny, spalovny a také sběrné dvory. Za-
tím je dostačující jeden takový dvůr, 
ale v budoucnosti by i dva mohly být 
málo,“ vysvětlil důvod stavby nové-
ho dvora starosta Josef Horáček.
Ředitelka MTSB ho vidí jako uži-
tečnou věc již v současnosti: „Dru-
hý sběrný dvůr by byl potřebný, a to 
hlavně v jiné lokalitě. Občané z ji-
ných lokalit by donáškovou vzdále-
nost měli kratší. Kromě toho je dneš-
ní sběrný dvůr již plně vytížen.“
Vedení města je tedy rozhodnuto 

dvůr postavit. Tentokrát úmysl ne-
stojí na penězích, protože stavbu 
by pokryla dotace. Potíž tkví v jeho 
umístění. Původně měl stát na Praž-
ském Předměstí: „Od toho se nako-
nec ustoupilo, protože by stál příliš 
blízko domům a lidé by se z oken 
dívali místo do přírody do sběrného 
dvora. Kromě toho by je rušil hluk, 
a tak jsme od této lokality ustoupili,“ 
vysvětlil starosta.
Vhodnou lokalitou by mohla 
být Důlní ulice, ale pozemky, kam 
by ho město mohlo umístit, mu 
nepatří. Bude tedy záležet na tom, 
jestli je získá. O příhodné místo by 
šlo i ve smyslu, který popsala paní 

Bílina se pyšní novou čistírnou odpadních vod (ČOV). V polovině 
dubna byla slavnostně otevřena zmodernizovaná čistírna, která díky 
rekonstrukci splňuje všechny náročné předpisy Evropské Unie.

V Bílině je jedním z nejnebezpečnějších přechod přes hlavní silniční tah 
1/13 směrem od Lidlu na Most. Lidé se přes něj dostávají na Kyselku, 
ale při přecházení přes tři silniční pruhy riskují víc, než by bylo zdrávo.

Město uvažuje již dlouho o tom, že by v Bílině mohl vyrůst nový 
sběrný dvůr. Ten, který Bílina v současnosti má, sice zatím stačí,
ale druhý by mohl být velmi užitečný pro budoucnost.

BÍLIŇANŮM SLOUŽÍ NOVÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

NEBEZPEČNÝ PŘECHOD DOZNÁ ZMĚN

NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V BÍLINĚ?

Zmodernizovaná čistírna odpadních vod již slouží Bíliňanům Zmodernizovaná čistírna odpadních vod již slouží Bíliňanům 
Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

Nebezpečný přechod na Kyselku
Foto: Václav Weber

se řešilo také odstraňování dusíku 
a fosforu, které tak nebudou končit 
v řece Bílině.
ČOV má nyní schopnost sloužit 
i o polovinu většímu městu, než je 
Bílina. „Jsme rádi, že máme zmo-
dernizovanou čistírnu, která splňuje 
evropské parametry, což znamená, 

že vodu čistí ve vysoké kvalitě a bude 
lépe sloužit,“ chválil modernizaci 
starosta.
Ačkoliv většina lidí na odpadní vody, 
které produkuje, běžně nemyslí, jsou 
tu, a zmodernizovaná čistírna odpad-
ních vod je pro město velmi užiteč-
ným přínosem. Jana Karlová

Roučková – nacházel by se na dru-
hém konci města, než je ten součas-
ný, a mohla by do něj odpad ukládat 
bližší polovina města. Tak by se zatí-
ženost sběrných dvorů rozdělila.
„Pokud se nedohodneme, nic se 
nestane a budeme mít nadále jen 
jeden dvůr. Ale pokud se podaří lo-

kalitu získat, postavíme ho určitě,“ 
uzavřel starosta a doplnil, že po vy-
brání pozemků, posvěcení nápadu 
zastupitelstvem města, získání všech 
nezbytných povolení, jako je napří-
klad stavební, a po podání žádosti 
o dotaci by nový dvůr mohl do roka 
a do dne stát. Jana Karlová

DO SBĚRNÉHO DVORA PATŘÍ:
objemný odpad (nábytek, zařízení domácností apod.), elektrošrot (prač-
ky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa, ledničky apod.), kovový od-
pad, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, stavební odpad, z bytových 
úprav, papír, sklo, plasty, obaly TetraPack, pneumatiky, nebezpečný od-
pad: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky 
a jiný odpad obsahující rtuť, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské 
barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťující přípravky, nepou-
žitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory, vyřazené elektrické 
a elektronické zařízení (obrazovky)

vším bezpečnost občanů. Jde tedy 
jen o technické povolení Ústeckého 
kraje, aby se ostrůvek mohl začít 
stavět. Než se tak stane, rozhodlo 

město, že jeden silniční pruh před 
místem přechodu zruší, aby dočas-
ně zvýšilo bezpečnost alespoň tímto 
způsobem. Jana Karlová

Sběrný dvůr je otevřen denně od 10 do 17 hodin mimo státem uznávaných svátků.
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Firma FRK, která lávku původně 
stavěla a požadovala proplacení 
zvýšení nákladů do astronomických 
výšin, však nebude ta, jež lávku 
dokončí. Spolupráce s ní byla ukon-
čena a z nového výběrového řízení 
vítězně vzešla fi rma Betonstav, kte-
rá nabídla nejvýhodnější podmínky 
a nejnižší cenu dostavby: „Vybraná 
fi rma je silná, s velkým obratem, tak-
že věřím, že vše úspěšně dokončí,“ 
řekl místostarosta Roman Šebek. 
Částka za dostavbu lávky bude podle 
smlouvy podepsané s novou fi rmou 
činit necelých 13 milionů korun.
Do smlouvy se město snažilo na zákla-
dě pečlivé spolupráce s právníky za-
komponovat i všechny dosavadní zku-
šenosti s minulou fi rmou: „Doufám, že 

se situace nebude opakovat. Neměla by, 
protože smlouva je formulována velmi 
přísně. Jsou v ní vysoké pokuty za ne-
dodržení termínu dostavby atd. Dále 
jsme věc ošetřili formou čestných pro-
hlášení, které fi rma podepsala a sou-
hlasila tak s tím, že se dobře seznámila 
se staveništěm, řádně si prostudovala 
projektovou dokumentaci apod.,“ po-
psal místostarosta preventivní opatření 
proti případným problémům, které by 
stavbu mohly opět zkomplikovat.
Stoprocentně však podle něj nelze 
ošetřit žádnou smlouvu. „Nelze vy-
loučit nepředvídatelné okolnosti, kte-
ré můžou nastat a ve smlouvě nejsou 
zohledněny. Vždy se situace může 
nečekaně zkomplikovat, ale já pevně 
věřím, že v tomto případě jsme smlou-

Výjimečně uvolněný prostor vyu-
žila k výzkumu skupina archeologů 
z Regionálního muzea v Teplicích 
pod vedením Michala Soukupa: „Ne-
hledáme nic konkrétního, snažíme 
se pouze prozkoumat a interpretovat 
podpovrchovou situaci.“
Archeologům se podařilo dosáhnout 
geologického podloží, které se nachází 
v hloubce asi dvou metrů. Dále odkryli 
v trase plánované přípojky vodovodu 
také povrch staré dlažby náměstí, kte-
rá podle předběžných odhadů pochází 
z druhé poloviny 19. století. S žádný-
mi většími objevy se však podle slov 
pana Soukupa počítat nedá: „Prav-
děpodobně se budeme muset spokojit 
s pozůstatky kulturní vrstvy z období 
vrcholného středověku. Kromě toho 
jsme velice zvědavi na situaci v trase 

vodovodní přípojky, kde očekáváme 
neporušené nálezové situace, ale zatím 
je předčasné cokoliv konkretizovat.“
Zajímavá je však podle Michala Sou-
kupa sama konstrukce kašny včetně 
základových partií: „Po stavební 
stránce byla provedena téměř doko-
nale. Na masivní základ byly polože-
ny křížem dvě řady cihel, obestavěné 
kamenným věncem. Vzniklý prostor 
byl zalit dobře promíchaným jílem, 
který po zatuhnutí posloužil jako lůž-
ko k usazení jednotlivých segmentů 
kašny.“ Stáří této stavební fáze není 
podle archeologů zatím jasné, ale je 
možné, že pochází z 19. století. Sama 
kašna je však starší, takže je možné, 
že stejně jako letos byla i v předmi-
nulém století rozebrána a na novém 
lůžku znovu sestavena.

Do konce loňského roku byla plá-
nována oprava střechy. Ta však 
neproběhla: „Bohužel se nepoda-
řilo provést rekonstrukci střechy. 
Momentálně hledáme optimální ře-
šení krovu, jehož stav se po odkrytí 
ukázal být podstatně horší, než se 
původně předpokládalo,“ uvedla 
současný stav Marta Selicharová, 
tisková mluvčí České pošty, která 
má celou akci ve své režii.
Kromě střechy mělo dojít i k rekon-

strukci interiéru budovy, díky níž se 
mělo zlepšit prostředí pošty, napří-
klad díky otevřeným přepážkám, jak 
pro zákazníky, tak pro zaměstnance. 
„Vzhledem k hospodářské krizi pro-
věřujeme původně plánovaný rozsah 
rekonstrukce celého interiéru,“ do-
plnila Marta Selicharová.
Jedním z důvodů přestěhování poš-
ty je právě její nepraktické umístění 
mimo centrum. Dalším důvodem 
je zlepšení prostředí pro zákazníky 

Vedení města vyřešilo tíživou situaci lávky, která nad ním dlou-
ho visela jako stín. Stavba může opět pokračovat.

Kašnu se svatým Floriánem, která stála na náměstí, žádný z ko-
lemjdoucích nyní nespatří. Byla odvezena k zrestaurování a na pů-
vodní místo se vrátí v srpnu.

Na náměstí by měla stát nová pošta, aby se lidé nemuseli plahočit až 
k nádraží. Její vytvoření je avizované již nějaký čas, zatím se však 
zdá, že vše stojí. Rekonstrukci budovy, kterou Česká pošta odkou-
pila a kam by se pošta měla přestěhovat, provází komplikace.

STAVBA LÁVKY OBNOVENA

KAŠNA ODKRÝVÁ HISTORII

NOVÁ POŠTA ZATÍM V NEDOHLEDNU

Lávku dostaví jiná fi rma Foto: Václav Weber

vu napsali dobře a nic zásadního do-
stavbu lávky nepřekazí.“
Hlavnímu problému, který vyvstal 
u minulé fi rmy, však zamezit nelze: 
„Podle právníků nejde do smlouvy 
zabudovat, že si fi rma nesmí říct o za-
placení vicenákladů. Pokud se objeví 
komplikace, o které se projekt nezmi-
ňuje, ze zákona na to má nárok. Ale 

snažili jsme se tento problém ošetřit 
právě čestnými prohlášeními,“ vy-
světluje místostarosta.
Lávka by tedy měla stát do konce 
září. Snad se tentokrát obyvatelé 
skutečně dočkají jejího slavnostního 
otevření a budou přes frekventovanou 
„třináctku“ konečně přecházet zcela 
bezpečně. Jana Karlová

Práce pod kašnou budou probíhat 
přibližně do 26. května, pokud se 
neobjeví nic mimořádného. Nech-
me se překvapit, co prostor kašny 
ještě ukrývá. Jana Karlová

a také to, že Česká pošta chtěla mít 
budovu ve svém vlastnictví, což 
u nádraží nemá. Nezbývá než dou-

fat, že se situaci podaří vyřešit a Bíli-
ňané se nové pošty v centru dočkají.
 Jana Karlová

V úterý 13. dubna se v bílin-
ském DDM konala Puzzliáda 
mateřských škol, tedy soutěž 
ve skládání puzzlí. Puzzliády se 
zúčastnilo 21 dětí z bílinských 
MŠ – byly to MŠ Žižkovo údo-
lí, M. Švabinského a M. Šva-
binského 1. Soutěžilo se v ka-
tegoriích jednotlivci a družstva. 
Absolutní vítězkou PUZZLIÁ-
DY MŠ se stala Alenka Schil-
lerová, na místě druhém Luc-
ka Lovičová a na místě třetím 
skončila Adélka Myslíková. 
Nejlepším družstvem se stala 
MŠ Švabinského 1 z Bíliny, 
druhá příčka patří MŠ Švabin-
ského a na bonzové příčce skon-
čila MŠ Žižkovo údolí. Během 
samotného průběhu Puzzliády 
nechybělo hlasité povzbuzová-
ní z řad fanoušků. Vlasta Vébr

V PUZZLIÁDĚ 
BYLA NEJLEPŠÍ 

ALENKA
a „ŠVABINKA“

Probíhá hledání
minulosti pod kašnou

Foto: Václav Weber

Budova budoucí pošty v rekonstrukci
Foto: Jana Karlová
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V Bílině se točí kvalitní pivo. Důkazem je pivnice U Vorla, která 
v soutěži restaurací z celé ČR získala certifi kát garance kvality piva.

Prvenství v kvalitě piva je v Bílině

Vítězka paní Vorlová s oceněním
Foto: Václav Weber

Roční závěrka 2009 byla schválena 
valnou hromadou a také zastupitel-
stvo města ji vzalo na vědomí. Uzrál 
tedy čas naplnění našeho slibu.
Jelikož se jedná o společnost se 
stoprocentní účastí města a zároveň 
o fi rmu určenou k vytváření zisku, 
dochází zde trochu k rozporu mezi 
zveřejněním konkrétních čísel a do-
držením fi remního tajemství. Proto 
budeme spíše hodnotit slovně a pro-
centuálně kvantifi kovat. Zcela kon-
krétní čísla by určitě byla zájemcům 
k dispozici na MěÚ v Bílině.
Jak už jsme zmínili, podstata spo-
lečností s ručením omezeným je 
vytvářet zisk. To se nám podařilo, 
avšak toto tvrzení nelze brát úplně 
absolutně. Bez příjmů ve formě do-
tací bychom to nedokázali ani náho-
dou. A že si Bílina svých sportovišť 
a zařízení pro rekreaci patřičně váží, 

na to může vzít každý občan jed! 
Kdo se seznámí s konkrétními čís-
ly, pozná, jak moc současné vedení 
města danou oblast podporuje.
Rozpočet na loňský rok byl ještě na-
vržen předchozím provozovatelem. 
Hospodařili jsme tedy podle pravi-
del technických služeb. Za provozu 
jsme spoustu věcí museli přizpůso-
bit našim potřebám a limity pro rok 
2010 už vychází z námi načerpa-
ných zkušeností.
Hned na startu jsme museli hodně 
investovat. Jako každý podnikatel 
jsme se snažili provozy zatraktivnit, 
nabídnout zákazníkům zvýhodně-
né vstupenky, umožnit jim čerpat 
zaměstnanecké benefi ty a ochrá-
nit získané příjmy. Přirozeně, ani 
na vlastní pracovníky jsme nemohli 
zapomenout. Sice jsme jim multi-
plikací funkcí přidali práci, ale za ní 

V průběhu loňského roku jsme slibovali zveřejnění výsledků hos-
podaření naší společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina 
s.r.o. za první etapu existence.

Výsledky hospodaření RSZ Bílina s.r.o. za rok 2009
jsou také podstatně lépe oceněni. 
Oproti předchozímu zaměstnava-
teli si všichni fi nančně polepšili, ti 
aktivnější dokonce výrazně (na ne-
vedoucí pozici až o 20 %). Při uza-
vírání nových smluv s dodavateli 
jsme naráželi na nepříjemné změny, 
se kterými rozpočet nepočítal. Na-
příklad dřívější legislativa umožňo-
vala neplatit stočné na plavecké hale 
a na zimním stadionu. My už jsme 
na jeho pokrytí museli nemalý ob-
nos vyčlenit.
Přes všechny překážky jsme obstáli 
se ctí. Plánované výdaje jsme ne-
překročili, příjmy navýšili. Tržby 
se nám podařilo celkově zvednout 
o 20 % proti předchozímu provozo-
vateli. A to nám ještě nepřálo letní 
počasí, jedině na koupališti jsme 
totiž předpokládané tržby nesplni-
li. Po zaplacení daně z příjmů činil 
čistý zisk necelý půl milionu ko-
run. Ten jsme mohli po doporučení 
dozorčí radou a schválení valnou 
hromadou ponechat ve společnosti. 

Podstatnou část budeme investo-
vat, ze zbytku vytvoříme fondy 
pro sociální potřeby zaměstnanců 
a další. I když i toto je relativní. 
V důsledku opatření MěÚ pro 
zmírnění krize jsme téměř shod-
nou částku obětovali na pokráce-
ní rozpočtu na rok 2010.
Přesto nejsme s dosaženými vý-
sledky spokojeni. Naším cílem je 
co nejvíce šetřit fi nance města. Je 
jasné, že tak energeticky nároč-
ná zařízení, jako jsou plavecká 
hala a zimní stadion, si na sebe 
nemohou vydělat. Jedním de-
chem dodejme, že zdejší vstupné 
i pronájmy patří k nejlevnějším 
v okolí, natož v ČR. O rezervách 
víme a budeme se je snažit po-
stupně odstraňovat. Kromě jiné-
ho například pořádáním vlastních 
akcí – viz Plán akcí na rok 2010 
na našich stránkách: www.sport-
bilina.cz.

 Mgr. Jan Davignon,
jednatel společnosti

Přesně před 65 lety bylo Československo osvobozeno od hitlerov-
ského Německa a v Evropě opět zavládl mír. Výročí uctil starosta 
města Josef Horáček v pátek 7. května vzpomínkou a položením 
věnců na městském hřbitově.

V souvislosti s 65. výročím 
ukončení 2. světové války chce-
me připomenout také účast bí-
linských sokolů v odboji.
Bratr Václav Hubáček, naro-
zený 11. února 1922, četnický 
podstrážmistr, padl 8. května 
1945 v Praze na Staroměstském 
náměstí v boji proti okupantům. 
Před svou smrtí zničil pancéřo-
vou pěstí dva německé tanky. 

Byl členem vojenského oddílu 
„Železo 1945“.
Bratr František Vaník, naroze-
ný 12. srpna 1896 byl zastřelen 
ve službě na nádraží v Praze-
Vysočanech německým vojákem 
za neochotnou odpověď o od-
straňování německých nápisů.
Všem padlým čest.

Jana Flašková,
TJ Sokol Bílina

„Potěšilo mě neskutečně, že i tako-
vá malá hospůdka může získat tako-
vé ocenění. Vůbec jsem to nečeka-
la, bylo to velmi milé překvapení,“ 
uvedla hostinská paní Vorlová.
Soutěž organizuje společnost Hei-
neken, která je majitelem několika 
českých pivovarů. Pro soutěž si pak 
společnost vybrala některé hospo-
dy, jež čepují pivo z jejích pivovarů 
a po celý rok tyto podniky sledova-
la: „Na namátkové kontroly jezdil 
sládek z Brna a sledoval celkovou 
hygienu a celkovou péči o pivo, na-
příklad jak často se čistí trubky, jak 
je čisté sklo, jaká je ve sklepě pro 
skladování piva teplota atd. Je to jis-
tě zásluha nás všech, kteří tu pracu-
jeme, ale zejména našeho obchodní-
ho zástupce pana Stříbrného, který 
se stará o veškeré čištění, zásobová-
ní apod.,“ dodala paní Vorlová.

Letos získalo ocenění celkem 45 
hospod, z toho čtyři v Ústeckém 
kraji. Dvě v Ústí nad Labem, jed-
na v Hrobě a pak bílinská pivnice 
U Vorla. Všechny se tak staly členy 
Ligy garantované kvality a jejich 
počet se rozrostl na 145 hospod. 
Snad na letošní úspěch naváže příští 
rok zase další místní hospoda.

Jana Karlová

Všechny silnice, které jsou 
po dlouhé zimě poškozené, se 
brzy dočkají oprav. Nestane se, že 
by chyběly peníze, protože měs-
to za tímto účelem navýšilo roz-
počet z původních čtyř milionů 
na více než pět milionů. Potřebné 
peníze navíc budou vydány z re-
zerv města.
Podle výpočtů by měla částka 
přes pět milionů stačit na všechny 
poškozené silnice. „V celé České 
republice byly velké problémy se 
zimní údržbou, která stála hodně 
peněz navíc. Ani Bílina není vý-
jimkou a škody vzniklé solením, 
mrazem a vodou odstraní za vyšší 
náklady,“ řekl k problému staros-
ta Josef Horáček.
Peníze tedy k dispozici jsou 
a škody se opraví, jak nejrychleji 
to půjde. Jana Karlová

NA OPRAVY
silnic více peněz

Sokolové v odboji za 2. světové války

MĚSTO SI PŘIPOMNĚLO
OSVOBOZENÍ REPUBLIKY
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ČARODĚJNICE SI DALY SRAZ V DDM BÍLINA

„KAŽDÁ BABA DOBŘE VÍ, JAK SE NA SLET PŘIPRAVÍ“
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ČARODĚJNICE SI DALY SRAZ V DDM BÍLINA

Dopoledne se čarodějnická sešlost 
konala v rodinném centru Kloká-
nek, kde byl pro nejmenší připrav-
ný čarodějnický zábavný program 

se soutěžemi, a odpoledne nechy-
běl na zahradě DDM oheň a sa-
mozřejmě opekání vuřtíků. I v le-
tošním roce překvapily některé 

Dům dětí a mládeže v Bílině se v pátek 30. dubna stal místem, kam 
se už od dopoledních hodin slétaly čarodějnice z nejrůznějších míst.

Pod tímto názvem jsme pro děti naší mateřské školy připra-
vili oslavu svátku čarodějnic, který je lidovou tradicí. Byla to 
pro nás příležitost užít si týden kouzel, legrace a také zapojit 
rodiče do činností školy.

INZERCE 1110/BZ

PRONAJMEME
zařízený autoservis

PRO OSOBNÍ 
AUTOMOBILY
ve Fišerove ul. č. 76 v Bílině. 

MOŽNO I PO ČÁSTECH.

Kontakt:

776 098 411 pan Vítek

Lidé v Bílině opět po roce mohli spatřit čarodějnici. Na den čaro-
dějnic v pátek 30. dubna přilétla, zaparkovala koště a pak tradičně 
po svých bloudila městem a rozdávala všem lidem, které potkala, fa-
zolku pro štěstí.

Bílinou chodila
ČARODĚJNICE

Foto: Luděk Chlebný

čarodějnice svým originálním do-
pravním prostředkem, pokrývkou 
hlavy nebo kostýmem.

NA RŮŽOVÉM
PALOUČKU UBONGO 

I SEBEOBRANA

První květnový den byl na bí-
linské Kyselce připravený prvo-
májový jarmark. Již tradičně se 
na Růžovém paloučku představu-
je bílinský DDM. V letošním roce 
připravil pro všechny děti, ale 
i jejich rodiče výrobu papírových 

růží, balzových a papírových há-
zedel, voskových přání, smaltova-
ných šperků, papírových zvířátek, 
korálkových náramků, nechy-
běly ukázky deskových her jako 
Ubongo a Pentago a pro nejmenší 
dětský koutek. Krátce před poled-
nem se přítomní mohli podívat 
na ukázky sebeobrany pod ve-
dením instruktora karate Davida 
Oliče. Až do odpoledních hodin 
Růžový palouček doslova praskal 
ve švech a každý z přítomných si 
tu našel to své – prvomájové.

Vlasta Vébr

V posledním dubnovém týdnu 
se děti a učitelky proměnily 
v čarodějnice, ježibaby a ježi-
dědky. Povídali jsme si s dětmi, 
jak si čarodějnici představují. 
Hledali jsme ji v pohádkových 
knížkách, kreslili ji uhlem, va-
řili kouzelné nápoje a lektvary, 
vymýšleli kouzelná zaříkávadla 
a společně s rodiči také jména 
pro čarodějnice.
Naším cílem bylo rozvíjet fan-
tazii dětí, upevňovat poznatky 
o ochraně zdraví, upozornit 
na nebezpečí požití jedovatých 
a neznámých rostlin, jejich 
účinků na zdraví.
Vyvrcholením celého týdne 
bylo páteční dopoledne. Pro-
bíhaly soutěže, ve kterých se 
prověřovaly čarodějnické do-
vednosti a záludnosti např. pře-
kusování žížal (želatinových), 
hod krysou do kotlíku apod. 
Po úspěšném splnění čaroděj-
nických zkoušek jsme vyletěli 
do města, na košťatech vlastní 

výroby, za účelem vystrašení 
všech kolemjdoucích, kde náš 
čarodějnický průvod vzbudil 
značný rozruch.
 Do školky se vrátily unavené, 
ale spokojené a šťastné děti 
a o to nám jde v naší mateřince 
především. 

Jiřina Ondráková,
MŠ Síbova



Hobby internetHobby internet
Bezva na chatu, na cesty nebo i na domaBezva na chatu, na cesty nebo i na doma

PŘIPOJTE SE POHODLNĚ NA CHATĚ, 
NA CESTÁCH, ALE I U VÁS DOMA. 

Stačí zapojit modem do vašeho počítače 
a bez složité instalace se připojíte, 
kdekoli si budete přát.
Sami se rozhodnete, zda chcete za internet platit 
nízký paušál, nebo dáte přednost připojení na kredit. 

50% sleva na paušál na první 3 měsíce nebo 
100 % kredit navíc zdarma (běžný kredit 300 Kč, pro Vás 600 Kč)
Stačí při objednávce zadat promo kód hobby internet.

50%
100
Sta

29 
Kč/den

390 
Kč/měsíc

9,90
Kč/hodina

nebo

nebo

POZOR! AKCE PLATÍ DO 31. 5. 2010!POZOR! AKCE PLATÍ DO 31. 5. 2010!

LITVÍNOV – EXPRO MOBIL, s.r.o., Nám. Míru 14, tel.: 604 101 818, e-mail: bekem@volny.cz
LOVOSICE – Pavel Šoral – MOBILCENTRUM, Terezínská 37, tel.: 607 788 766, e-mail: soral-mobilcentrum@quick.cz
LOVOSICE – MOBIL shop, Terezínská 40, tel.: 722 011 066, e-mail: mobilshop@seznam.cz
MOST – SPACE, Rudolická 1706, tel.: 476 444 551, e-mail: most2@setos.cz
MOST – Mobilkosmos, Kino Kosmos, Obránců míru 2629, tel.: 476 108 000, e-mail: obchod@mobilkosmos.cz

OBJEDNÁVEJTE
NA 811 811 811 • NA WWW.UFON.CZ
NEBO KONTAKTUJTE NAŠE PARTNERSKÉ PRODEJNY

inzerce_chalupa_Bilina_185x277_05_2010.indd   1 7.5.10   12:19
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

 31. květen – 19 hodin 
Yasmina Reza 

KUMŠT 
Slavná komedie o nerozlučném 

přátelství, které rozdělí spor 
o neobvyklé umělecké dílo. 

Reţie: Jan Hřebejk, hrají: Jan Tříska, 
Jan Kačer, Jan Hrušínský.
Vstupné: 270, 220, 180 Kč 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
26. květen – 19 hodin 

SETKÁNÍ S…. POHODOU 
Hostem pořadu bude zpěvačka 

a moderátorka MARTINA 
KOCIÁNOVÁ. Vstupné: 100 Kč; 

studenti, senioři 50 Kč 
KOUPALIŠTĚ NA KYSELCE 

27. květen 9 hodin 
VÝTVARKA ZA ŠKOLOU 
Výtvarná část z cyklu soutěží 
„Bořeňská čarodějnice 2010“ 

Téma: Bílinská strašidla. Uzávěrka 
přihlášek v pátek 14. května 2010. 

KINO HVĚZDA
14. – 15. květen – 19 hodin 

PŘESTUPNÝ ROK 
VB/Romantická komedie. České 
titulky. Vstupné: 60 Kč, 99 minut 

 

18. květen – 19 hodin 
PEVNÉ POUTO 

USA/Drama. České titulky. 
Příběh o životě a o tom, co 

následovalo potom. 
Vstupné: 60 Kč 135 minut

 

19. – 20. květen – 19 hodin 
KNIHA PŘEŽITÍ 

USA/Akční dobrodružné drama. 
České titulky. Vstupné: 70 Kč 118 min.

 

21.–22. květen – 19 hodin 
BABYLON A.D. 

USA/Sci-fi  thriller. České titulky. 
Vstupné:75 Kč 97 minut

 

25. – 26. květen – 19 hodin 
LEGIE 

USA/Fantasy horor. České titulky. 
Vstupné:70,-Kč 100 minut

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
15. květen – 30. květen 

KOLEM SEBE 
Výstava obrazů Mgr. Miroslava 

Mužíka a PhDr. Renaty Mužíkové
z Mostu. Vstupné: 20 Kč dospělí;

10 Kč studenti, senioři, děti 
GALERIE POD VĚŽÍ 

3. květen – 25. květen 
KOLEM SEBE 

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ 
Bílina pod vedením Mgr.Miroslava 

Mužíka. Vstupné zdarma

DĚTI SE PŘENESLY DO AFRIKY

Kdo se rád obrací do historie nebo si libuje v rytířských turnajích, 
neměl by minout o tomto víkendu areál polikliniky v Bílině. Budou 
zde k vidění všeliké středověké kousky v podání divadla Traken.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC 2010
Od 12. 7. do 16. 7. se v Bílině uskuteční každoroční TA-
NEČNÍ WORKSHOP ve spolupráci se skupinou DAN-
CE 2xs. Více na: http://www.event.dance2xs.cz 

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
Sobota 17. červenec – 19 hodin 
KONCERT IVY BITTOVÉ 

Koncert zpěvačky, houslistky a herečky. Patří k nejvý-
raznějším osobnostem české alternativní hudební scé-
ny. V roce 2003 byla nominována jako osobnost World 
Music Radia BBC. V roce 2004 se blýskla při koncer-
tech v newyorském klubu Knitting Factory. V roce 2006 
natočila fi lm Tajnosti s režisérkou Alicí Nellis v němž 
hraje hlavní roli. 
  

Pátek 16. červenec 
ZÁVĚREČNÁ SHOW - TANEČNÍ WORKSHOP 

PROJECT ELEMENT 
Vystoupí účastníci v choreografi ích z týdenního Taneč-
ního workshopu Project Element se skupinou Dance 
2xs. 

  

Sobota 24. červenec – 16.30 hodin 
KONCERT PRO KAMERUNSKÉ KOZY

Na koncertě vystoupí kapely: PAVOUCY (CZ), MORČA-
TA NA ÚTĚKU (CZ), MANDRAGE (CZ), ARI HEST 
(USA), XINDL X (CZ), RYBIČKY 48 (CZ), ŠTÍHLÁ 
KOZA (CZ), ENDRU (CZ-BEATBOX).

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN 2010 
LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

20. – 21. srpen 
FLY UP! 

Soutěž rockových hudebních skupin. Jako host vystoupí 
kapela KURTIZÁNY Z 25. AVENUE! 
  

Středa 25. srpen – 18 hodin
EVA A VAŠEK

Koncert populárního pěveckého dua. Patří mezi ko-
merčně nejúspěšnější české hudební interprety. 
    

Sobota 28. srpen – 20 hodin 
REVIVAL FEST 

Vystoupí kapely AC/DC REVIVAL – ŠPEJBLS HEL-
PRS a URIAH HEEP REVIVAL.

Dubnové nedělní představení s písničkami s názvem 
Afrika, ve kterém se děti vypravily do světa afrických 
zvířat, se dětem líbilo. Do bílinského divadla jej přijela 
představit agentura SECY MUCICall Nymburk.

V areálu polikliniky bude středověk

„V našem rytířském turnaji zná-
zorňujeme souboj dobra a zla. 
Dobro je vtěleno do princezny 
Adriany a zlo představují dva 

zlotřilí bratranci. Jeden z nich 
podepsal smlouvu s ďáblem 
a druhý holduje pití, hazardu 
a ženám. Je to celé pojato hu-

morným způsobem,“ vykreslil 
podstatu za divadlo jeho šéf Petr 
Novák. Představení bude rozdě-
leno na dvě části a potrvá nece-
lou hodinu a půl. V první části se 
návštěvníci mohou těšit na do-
vednostní disciplíny jako házení 
sekerou na terč nebo hod oštěpem 
na divočáka z cválajícího koně. 
V druhé části proběhne souboj 
rytířů na koni. „Je to určeno jak 
pro dospělé, tak pro děti, každý si 
tam může najít své,“ doplnil pan 
Novák.
Rytíři, padouši a sličné panny se 
v Bílině usadí na tři dny. V so-
botu a v neděli přijde jejich čas 
od 14 hodin, v pondělí od 17 ho-
din. Na vstupném dospělí zaplatí 
200 Kč, a pokud nezapomenou 
doma děti připlatí za ně polovic.

Jana Karlová



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ 913. května 2010

V prosinci jsme se jeli podívat 
na zámek Moritzburk, kde se na-
táčela naše nejslavnější pohádka 
Tři oříšky pro Popelku. Poté jsme 
ještě navštívili Drážďany. Prošli 
jsme se centrem města a prohlédli 
zde ležící památky, např. Frauen-
kirche a Semperovu operu. Sa-
mozřejmě nás nejvíc lákal slavný 
drážďanský vánoční trh.¨
Druhá akce byl kre(a)ktivní tý-
den v Dippoldiswalde. Už po páté 
jsme mohli spolupracovat s ně-

meckými kamarády v různých 
kurzech. Např. v kurzu: vaříme 
jako profesionálové, grafi ty, fi lm 
a fotografi e, hudební skupina a ta-
nec. Sice jsme bydleli ve škole, 
spali ve třídě ve spacácích, ale 
práce byla tak zajímavá a zábav-
ná, že nám to vůbec nevadilo. 
Naučili jsme se spoustu nového 
a poznali nové přátele, takže se 
již teď těšíme na příští školní rok 
a podobnou akci. 

Mgr. Magdalena Závodská

Studiem dostupných informací 
jsme zjistili délku – 36 km, což 
odpovídá našim 1440 bazénům. 
Zájemci o start měli dány jasné 
podmínky – soutěžit můžeš den-
ně, ale pouze jednu hodinu, délky 
ti musí počítat plavčík, startovné 
neplatíš, pouze vstup do haly. 
Od 1.března se soutěž rozběhla.
Přihlásilo se celkem 23 nadšen-
ců, kteří chtěli něco dokázat sami 
sobě, či poměřit síly s těmi, kdo 
skutečnou úžinu v moři překonali. 
Zajímavá data:
1875 – Matthew Webb – 21 hodin 
45 minut – poprvé plavec překo-
nal kanál 2006 – Yvetta Hlaváčo-
vá – 7:25:15 – nejrychlejší ženský 
čas všech dob 2007 – Bulhar Petar 
Stojčev – 6:57:50 – nejlepší svě-
tový čas 2009 – Rostislav Vítek – 
7:16:00 – náš národní rekord
A jak dopadl závod pro veřejnost 
v Bílině?
Viktor Lampl – 11:16:17
Zdeněk Adam – 11:20:27
Roman Künel – 14:09:31
U dosažených časů musíme mít 
na mysli, že nebyly zaplavány 
v kuse a na plavce nepůsobily pří-

rodní podmínky. Když měli sou-
těžící připomínky, že jim ostatní 
návštěvníci haly překážejí, argu-
mentovali jsme, že kdyby plavali 
v moři, ovlivňovali by je vlny, 
proudy a možná i nějaký delfín. 
Vyhradili jsme jim alespoň jednu 
dráhu.
Celá akce měla gradaci, neboť 
jsme na předpokládaný závěr po-
zvali dva nejlepší závodníky a ti 
si to rozdali v přímém souboji. 
Vítěz se nám potom svěřil s nej-
čerstvějšími dojmy: „ Dnes to 
bylo celkem dobrý, ale nejhorší to 
bylo asi v polovině. Chytaly mne 
křeče, ale jak jsem krizi překonal, 
chytil jsem druhý dech a už to 
bylo v pohodě. Těžké to bylo také 
při odrazech. Nikdy jsem závodně 
neplaval, ale deset let navštěvuji 
zdejší halu.“
Vítěz zvládl maximálně za jednu 
hodinu 137 bazénů a čeká ho od-
měna – volný vstup do plavecké 
haly na jeden rok. Druhý získá 
naši permanentku za 600,- a třetí 
za 350,- Kč. Příště soutěž upra-
víme tak, aby nezáleželo na tom, 
kdo uplave předepsanou vzdále-

V letošním školním roce se mohli studenti našeho gymnázia za po-
moci sponzorského příspěvku od Městského úřadu v Bílině zú-
častnit v rámci výuky německého jazyka dvou akcí.

Plavčíci ze společnosti Rekreační a sportovní zařízení Bílina 
s.r.o. přišli začátkem roku s nápadem, že by i návštěvníci plavec-
ké haly mohli překonat slavný kanál La Manche.

GYMNAZISTÉ SE PODÍVALI DO NĚMECKA

La Manche v plavecké hale v Bílině pokořen
nost nejdříve, ale nejrychleji. Pak 
budou moci zájemci plavat celý 
rok. Výchozí čas už máme. Připo-
meňme: 11:16:17.

Informace také na: www.sportbi-
lina.cz 

Jan Davignon,
jednatel RSZ Bílina s.r.o.

Klub lodních modelářů uspořádal již 22. ročník soutěže lodních mo-
delářů Bílinský hrneček. Zasoutěžit si přišlo celkem 55 závodníků 
z Bíliny, Mostu, Proboštova, Duchcova, Brandýsa a Borovan. Soutě-
žilo se v pěti kategoriích, a to EX500 mimina, EX500 žáci, EX 500 
senioři a junioři, F4 žáci a F4 senioři, junioři.
Technické zabezpečení zajistil Klub lodních modelářů Bílina. Počasí 
jsme měli nádherné, domů se nikomu nechtělo. Vítězové byli spoko-
jeni se svými cenami. První a čtvrté kategorii vévodil Most, v druhé 
si však první tři místa pro sebe získali bílinští Petr Bureš, Adéla Jelín-
ková a Anička Wünsetová. Ve třetí a v páté si na prvním místě přišel 
na své také Duchcov.
Závody by však nemohly být uskutečněny bez našich sponzorů, kte-
rými byli MěÚ Bílina (Josef Horáček), STSČ Bílina (pan Chalupný), 
MA traiding s.r.o (pan Mejský), SD Bílina, paní Kučerová a paní Ši-
mečková. Všem tímto děkujeme. Vladimír Procházka

Proběhl již po dvaadvacáté Bílinský hrneček

Na Základní škole Za Chlumem jsme se rozhodli 
zřídit elektronickou žákovskou knížku, abychom 
umožnili žákům a jejich rodičům pravidelně z do-
mova sledovat průběh výsledků práce, tedy klasifi -
kaci žákovských prací.
Každý rodič obdržel přímo nebo přes žákovskou 
knížku potřebné údaje, jimiž se mu přes internet 
otevře cesta do elektronické žákovské knížky své-

ho dítěte. Dozví se známky z jednotlivých předmětů a také celkovou 
klasifi kaci za čtvrtletní období. 
Tato forma informování rodičů o výsledcích školní práce jeho dítěte 
je rychlá a spolehlivá.  Mgr. Eva Flenderová

Elektronická žákovská knížka
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Izer vždy spolupracoval s muži, 
ale pro tento pořad dostala před-
nost zpěvačka Luďka Kuralová. 
„Chtěl jsem zkusit představení 
se ženou, protože scének, kde 
hraje muž a žena, se vždy dá vy-
myslet více a určitě i pro lidi je to 
pestřejší a zajímavější. S Luďkou 
jsme se poznali na Primě a už 
dřív jsme spolupracovali na jed-
notlivých scénkách. Tím jsem 
zjistil, jaký má smysl pro humor, 
a oslovil jsem ji s nabídkou celé 
show,“ popsal začátky spoluprá-
ce Zdeněk Izer.
Pořad byl postaven na parodiích 
televizních pořadů, zábavných 
soutěží i imitování celé řady po-

pulárních českých a zahraničních 
osobností jako Petr Čech, Miro 
Žbirka nebo Bee Gees. To vše 
bylo proloženo i scénkami paro-
dujícími běžný život, například 
komunikaci policisty a blondý-
ny. „Měl jsem nápady pro tuto 
show v hlavě už dlouho před pre-
miérou. Sepsat je a tím show jako 
takovou vytvořit mi trvalo asi 14 
dní. Čtyři dny jsme ji pak zkou-
šeli,“ řekl pan Izer a jako zdroj 
inspirace uvedl především stres, 
„nejlepším zdrojem inspirace je 
nedostatek času. Když se stanoví 
pevné datum premiéry, několik 
měsíců předtím špatně spím, pro-
tože vím, že se to blíží a musím 

za každou cenu něco vymyslet. 
Kdyby mě netlačil čas, nepřinutil 
bych se vymýšlet a tvořit.“
Pro velký úspěch mělo předsta-
vení počátkem dubna v Praze 

Líbeznicích hned dvě premiéry. 
I v Bílině Izerův styl humoru di-
váky zaujal a nejen smíchem, ale 
i bouřlivým potleskem ho oceňo-
vali. Jana Karlová

Nová show Zdeňka Izera s názvem Ze dvou se to lépe táhne 
naplnila ve čtvrtek 15. dubna bílinské divadlo. Diváci nadšeně 
tleskali scénkám, ve kterých se projevil nezaměnitelný humor 
známého herce a baviče.

ZDENĚK IZER NAPLNIL DIVADLO

Schválila:
Navýšení rozpočtu z Programu 
podpory společenských a zá-
jmových organizací ve výši 
34 000 Kč MŠ Čapkova Bílina 
na poznávací výlety a ZŠ Li-
dická Bílina ve výši 13 000 Kč 
na enviromentální výchovu 
a návštěvu expozic Vojenské-
ho historického ústavu v Pra-
ze, navýšení rozpočtu odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
pro Klub důchodců I ve výši 
20 000 Kč a uzavření smlouvy 
o poskytnutí dotace z Progra-
mu podpory společenských 
a zájmových organizací mezi 
městem Bílina a TJ zdravot-
ně postižených Nola ve výši 
25 000 Kč na podzimní repub-
likové závody v lehké atletice 
pro handicapované sportovce 
a mezi městem Bílina a Svazem 
důchodců ČR ve výši 10 000 Kč 
na společenské a kulturní akce. 

Navýšení rozpočtu odbo-
ru školství a kultury ve vý-
ši 8 000 Kč za pronájem KD 
Fontána na setkání občanů 
zaniklých obcí Jenišův Újezd 
a Břežánky, které se koná 5. 6. 
2010.

Přijetí sponzorského daru 
pro Klub důchodců I ve výši 
5 000 Kč od Mgr. Anny Spáči-
lové – Lékárna Salvia. 
Přijetí sponzorského daru 

pro Klub důchodců II ve výši 
5 000 Kč Mgr. Moniky Peter-
kové – Lékárna na Teplickém 
předměstí.

Nová Pravidla pro přidělování 
bytů v domech s byty zvláštního 
určení s pečovatelskou službou 
pro seniory ve městě Bílina.

Výzvu, zadávací podmínky, ná-
vrh na oslovení tří firem k podá-
ní nabídky na zakázku malého 
rozsahu, ve smyslu směrnice 
č. 04/2007 Pravidla pro přípra-
vu a zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu městem Bí-
lina, směrnice MŽP č. 12/2009, 
Závazných pokynů pro žadatele 
a příjemce podpory v OPŽP, 
verze ke dni 26. 2. 2010 a záro-
veň rozhodla vypsat výběrové 
řízení na akci:
• „Zateplení a výměna oken
 objektu MŠ Aléská v Bílině“
• „Zateplení a výměna oken
 objektu MŠ Síbova v Bílině“
• „Zateplení a výměna oken
 objektu MŠ Švabinského
 v Bílině“. 

Rozhodla:
Vypsat výběrové řízení na za-
kázku malého rozsahu dle směr-
nice č. 04/2007 pro akce ZŠ 
Za Chlumem:
• „Vybavení tří učeben
 školním nábytkem“
• „Nákup elektrického

 univerzálního hnětacího
 a šlehacího stroje“

a dále pro akci:
• „Zhotovení komplexní
 projektové a prováděcí
 dokumentace – bezbariérové  
 trasy ve městě.“
• „Výměna zábradlí podél
 řeky Bíliny - 2. část“.

Nejvýhodnější nabídkou zakáz-
ky malého rozsahu dle směrnice 
č. 04/2007 na akci:
 Autobusová doprava DDM 
v roce 2010 je nabídka firmy Ja-
na Chalupná, Bílina
Návrh a výroba kostýmů pro 
aerobic - firmě Jaroslava Štej-
narová, SEMOD, Alešova 407, 
Jirkov, jako specializovanou 
zakázku.
Úprava křižovatek v Bílině, 
Křižovatka Palackého x Bezru-
čova“ je nabídka firmy Stavební 
firma Žejdlík Josef, Bílina
Oprava fasády – Mírové náměs-
tí č. p. 88, Bílina“ je nabídka fir-
my Žejdlík Josef, Bílina
Kompletní výměna výtahu č. 
p. 751 Za Chlumem, Bílina“ je 
nabídka firmy VÝTAHY Vaněr-
ka s. r. o., Duchcov
Oprava komunikace ul. B. Něm-
cové, Bílina“ je nabídka firmy 
Vodohospodářské stavby, spol. 
s r. o., Teplice
Nábřežní komunikace – stezka 
na levém břehu řeky Bíliny je 

nabídka firmy EKOSTAVBY 
LOUNY s. r. o. 

Odvolala:
Předsedkyni Sociálně zdravot-
ní komise paní MUDr. Helenu 
Oulehle Mikoláškovou na vlast-
ní žádost ke dni od 1. 5. 2010 
a jmenovala předsedou Sociál-
ně zdravotní komise pana MU-
Dr. Jaroslava Čermáka od 1. 5. 
2010.

Vzala na vědomí:
Zápis komise pro školství, kul-
turu a sport ze dne 19. 4. 2010 
a zápis ze zasedání sociálně 
zdravotní komise ze dne 21. 4. 
2010.

Informaci ředitele KC Kaskáda 
o výlepu plakátů politických 
stran a propagaci politických 
stran na LCD obrazovce.

Zprávu vedoucí odboru inter-
ního auditu o provedených ná-
sledných veřejnosprávních kon-
trolách za I. čtvrtletí 2010.

Ing. Ladislav Kvěch, 
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení 
se lze seznámit na úřed-
ní desce MěÚ Bílina nebo 
v sekreta riátu starosty města 
a dále i na webových strán-
kách města (www.bilina.cz)

Rada města na své 10. schůzi konané dne 5. 5. 2010 mimo jiné:

Zdeněk Izer s Luďkou Kuralovou v převleku za Bee Gees
Foto: Václav Weber
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Nejpozitivnější věc se udála hned 
na začátku. Utkání poctil svou ná-
vštěvou lídr ODS do poslanecké 
sněmovny v Ústeckém kraji Petr 
Gandalovič. Provedl čestný výkop 
a společně s místostarostou Roma-
nem Šebkem předali oběma týmům 
sadu zbrusu nových dresů. Avšak 
zatímco Štětí si k tomuto daru samo 
nadělilo ještě další – tříbodový zisk, 
domácí se museli spokojit jen s fot-
balovou výstrojí.
Co se sestavy našich týče, Mora-
vec nahradil v záloze Mila oproti 
poslednímu duelu. Jenže záhy do-
šlo k vynucenému střídání právě 

Moravce a první varianta náhrady: 
Milo do zálohy, Karel do obra-
ny, Filo do útoku. Po změně stran 
druhá varianta: Milo na forvarda, 
Filo na halva. Do konce došlo ještě 
ke dvěma změnám – Mika vystřídal 
Žembu a Levý Augustu.
Ono trenérovi Tichému nic jiného 
nezbývá než hýbat sestavou. Když 
se celku nedaří (a platí to ve všech 
oborech lidské činnosti), musí dojít 
k nějaké změně. Hráči prostě musí 
dostat nový impuls. Nabízí se ja-
kákoli změna, když ne vnější, pak 
tedy uvnitř mančaftu. Zaběhané ne-
produktivní věci je třeba vykolejit! 

Nehledě na to, že lavička chtěla rea-
govat jednak na nepříznivý vývoj – 
záhy jsme prohrávali 0:1 – a jednak 
na hloupé vyloučení Fila. Pokud si 
někdo myslí, že se na něm podepsal 
rozhodčí, tak nerozumí pravidlům. 
Dotyčný hráč viděl první ŽK za ne-
oddiskutovatelné provinění proti 
regulím a vzápětí fauloval podruhé. 
Okamžitě jsem věděl, co bude ná-
sledovat. I když sudí nechal situaci 
dohrát, k přestupku se vrátil a zcela 
po právu udělil druhou ŽK = ČK.
Určitě nejvíc překvapení ze snad-
ného vítězství byli hosté. Nic svě-
toborného nepředvedli, přijeli bez 
svého nejlepšího hráče a kanonýra 
Trutnovského a domácí jim ještě 
do autobusu přibalili plný bodový 
zisk. Bonbónkem byla zmíněná 
sada dresů!

Bílina se opět porazila sama. Ne 
že by se hráči nesnažili, ne že by 
měli málo příležitostí k vstřelení 
gólu, ale na to už měl zřejmě myslet 
ten, kdo kdysi usazoval brankové 
konstrukce. Nebo snad ten, kdo 
šil míč a omylem umístil dovnitř 
magnet? Každopádně na nastřelení 
aluminia jsme vyhráli 4:0 – 2x tyč 
+ 2x břevno. Co však bylo platné, 
že nás vyloučení nezlomilo, že 
jsme i v deseti soka přehrávali, že 
jsme nasazením tří útočníků (Mika 
v záloze) šli do plného rizika a při-
bili Štětí do vlastního pokutového 
území? Když nakonec jsme vyšli 
naprázdno a my nyní body potře-
bujeme!

Litoměřice - Bílina 3:0.
 Jan Davignon

Jako bílinskému patriotovi a velkému fandovi fotba-
lu se mi to těžko píše, ale kdo dal první májový den 
přednost návštěvě jarmarku před zhlédnutím dalšího 
mistrovského zápasu FK Bílina, asi udělal lépe.

Bílina – Štětí 0:1

N j iti ější
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 KOPaNÁ - Komentáře, postřehy a názory

Skupina Cvrček v kategorii ko-
merční aerobik 8 – 10 let uká-
zala, že Bílina má samé šikovné 
děti a vyhrála 2. místo ve veliké 
konkurenci 10 týmů. V odpoled-
ních hodinách v kategorii Team 
Show Profi  aerobiku skupina Ca-
viky obsadila 1. místo a skupina 
Cik – Cak také 1. místo. Po tak-
to skvělém závodě jsme ujížděli 
domů, abychom načerpali síly 
na nedělní závod Poděbradská 
brána, který se konal v Nymbur-
ce. Čtvrtá hodina ráno nám vůbec 

nevadila, děti odpočívaly v auto-
buse. V Nymburce nás přivítalo 
sluníčko a krásná sportovní hala. 
Závody byly na vysoké úrovni. 
Obě skupiny Caviky i Cak Cak 
soutěžily v Team show v Profi  
týmech. Obě družstva vybojova-
la bronzové umístění a tak každý 
z dětí se pyšnil krásnou bronzovou 
medailí.Všem dětem moc gratulu-
jeme. Dále nás čeká šňůra soutěží, 
která končí 12. června. Hodně síly 
a dalších úspěchů přejí trenérky 
družstev – Věruška a Petruška.

Tato soutěž se skládá z několika 
semifinálových kol a ti nejlep-
ší postupují do finále, které se 
koná 22.5. v Praze. Semifiná-
lová kola proběhla v Roudnici 
nad Labem, Českých Budějo-
vicích, Otrokovicích, Havířově 
a tentokrát i nově v Bratislavě. 
Soutěže se zúčastnily všechny 
naše tři týmy. Skupina Cvrček 
v kategorii do 9 let obsadila 
stříbrnou příčku v konkurenci 
11 týmů. V odpoledních hodi-
nách startovaly v kategorii Profi 
do 12 let a v kategorii Profi nad 
12 let skupiny Caviky a Cik – 
Cak. Obě skupiny také vyhrály 
2. místo. Všechny naše týmy 

Zájmové kroužky aerobiku z DDM Bílina prožily náročný víkend 
plný cvičení. V sobotu 17. dubna se všechny tři týmy Cvrček, Caviky 
a Cik – Cak zúčastnily závodů aerobiku v Kralupech nad Vltavou.

Poslední dubnovou neděli se děti z kroužků aerobiku DDM Bílina 
zúčastnily soutěže Děti fi tness aneb sportem proti drogám.

NÁROČNÝ MEDAILOVÝ VÍKEND

KRÁSNÉ STŘÍBRO

z DDM Bílina postoupily na re-
publikové kolo z medailových 
míst. Na finále se těšíme o to 

víc, protože budeme soutěžit 
i se  Slovenskou republikou, což 
je pro nás novinka.
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Poslední březnovou neděli se v teplické hale Na Stínadlech konalo sportovní 
klání učitelských týmů celého Teplicka. I Bílina vyslala své zástupce. Úkolem 
bylo absolvování tří halových sportů – volejbalu, basketbalu a fl orbalu.

Francouzské městečko Besancon hostilo o první aprílový víkend 
úvodní dvojzávod Evropského poháru BMX. Díky podpoře spo-
lečnosti FITA – servis jeřábů s.r.o. a autoškoly Janička i zde měla 
Bílina své zastoupení v podobě Matěje Chalupného, který se 
na startu představil v početné kategorii Boys15/16.

Již popatnácté se sešli vyznavači amatérského volejbalu v první květnové neděli v areálu Tyršovy zahrady, aby zahájili již patnáctý 
ročník soutěže, kterou pro ně pořádá volejbalový oddíl Sportovního klubu SIAD Bílina. V letošním ročníku soutěže nazývané účastní-
ky běžně BVL startuje osm družstevz Bíliny, dvě družstva z Teplic a po jednom z Duchcova a Kostomlat.

Družstva musela být smíšená, umís-
tění v každém z odvětví se bodova-
lo, o vítězi rozhodl nejvyšší bodový 
součet.
Bílinské družstvo zahájilo pátým 
místem ve volejbalu, když o lepší 
umístění ho připravilo nezvládnutí 
koncovek setů. Pak následoval bas-
ketbal, který se z časových důvodů 
hrál ve streetbalové podobě. Body 
dosažené ženami byly honorovány 
dvojnásobně. V souboji o třetí mís-
to týmu nepřálo štěstí a také přízeň 
rozhodčích, když soupeř dosáhl 
rozhodujícího koše po předchozím 

porušení pravidel. Vše si ale Bíli-
ňáci vynahradili v závěrečném fl or-
balu. V něm nedostali v průběhu 
tří utkání ani jeden gól a vzhledem 
k tomu, že soupeřům góly nadělo-
vali, závěrečnou disciplínu vyhráli. 
Tento výsledek katapultoval druž-
stvo na celkové druhé místo.
A kdo Bílinu reprezentoval? Zá-
klad týmu tvořil výběr ze ZŠ Alés-
ká ve složení Eva Kaiserová, Kat-
ka Milotínská, Gábina Grossma-
nová, Jan Švach, Jan Diviš a Petr 
Neumaier, ZŠ Lidická zastupovala 
Jana Libovická, ZŠ Za Chlumem 

Bohužel díky velkému počtu závod-
níků se namísto dvou závodů odjel 
jen jeden, ale i tak si Matěj zajezdil 
do sytosti. Jen v již zmíněné katego-
rii Boys15/16 se na startu předsta-
vilo slušných 133 borců. Za typicky 
aprílového počasí se Matěj celkem 
s přehledem prokousal z kvalifi kač-
ních jízd do fi nálových bojů. V 1/16 

fi nále si vyjel postupovou třetí příč-
ku, bohužel následné 1/8 fi nále už 
znamenalo stop v dalších nadějích. 
„Start se mi podařil na výbornou, 
do první zatáčky jsem vjížděl druhý, 
ale následovala loktovačka a pro-
pad na pátou nepostupovou pozici. 
No a po dráze už to prostě nešlo, 
konkurence byla veliká.“, dodal se 

Soupisky všech 12 družstev obsahu-
jí 178 jmen sportovců, kteří do zá-
věrečného hvizdu rozhodčího 12. 
června sehrají 66 zápasů.
Pohled do soupisek signalizuje po-
zitivní změnu proti minulým roční-
kům. Řada družstev byla doplněna 
mladými hráči a hráčkami (Adéla 
Šlamborová, Eva Studničková, Pet-
ra Lišková), k volejbalu v Bílině se 
vrátil Petr Aubrecht, který odehrál 
řadu let ve II. národní lize a Květa 
Loukotová-Křížová, která úspěšně 
hrála v národní lize za bílinskou 
Lokomotivu. Ani po pečlivém pro-
čtení všech 12 soupisek jsem neob-
jevil jméno Slávka Vachouška, který 
v uplynulých dvanácti ročnících ni-
kdy na našich kurtech nechyběl ne-
jen při samotné hře, ale vždy velmi 
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CHALUPNÝ SBÍRAL VE FRANCII CENNÉ ZKUŠENOSTI

PATNÁCTÝ ROČNÍK ZAČAL

Jiří Nechvátal a bílinské gymnázi-
um Marie Herzingerová a Martin 
Sýkora. Ač se jednalo o první roč-
ník soutěže, Bíliňáci už spřádají 

plány na příští rok, kdy by chtěli 
celé klání vyhrát.

Za bílinský výběr
Mgr. Martin Sýkora

obětavě bílinským volejbalistům po-
máhal s provozem Tyršovy zahrady. 
Snad je jeho absence jen adminis-

trativní chybou některého družstva. 
Úvodní turnaj byl předznamenán 
obavami z nejistého a stále se mě-

nícího počasí. Přesto byl celý herní 
program především díky disciplino-
vanosti všech družstev a obětavému 
výoknu rozhodčích Mráze, Šimona 
a Stolaře beze zbytku splněn.
Každé družstvo odehrálo tři zápasy, 
s nimiž se nejlépe vypořádalo druž-
stvo Doly, které díky již zmíněným 
posilám prošlo úvodním turnajem 
beze ztráty jediného setu. Zvlášť 
cenné je vítězství nad obhájci loň-
ského prvenství, družstvem Bom-
barďáci z Duchcova. Zlepšení pro-
kázalo i družstvo WC SRPŠ. Do bo-
jů o konečné vítězství jistě promluví 
družstva Sokol, Deto, TGS. Ostatní 
družstva mohou příjemně překvapit 
již na druhém turnaji BVL v sobotu 
15. května. Jaromír Jirásek,

vedoucí soutěže

Foto: Václav Weber

smíšenými pocity Matěj, který v ko-
nečném zúčtování obsadil slušnou 
27. pozici a získal 11 bodů do seri-
álu Evropského poháru. Další dvoj-

závod se koná v prvním květnovém 
víkendu v italské Perugii, kde by se 
měl opět na startu představit i Ma-
těj.  Zdeněk Chalupný ml.


