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Pivovar by mohl být obnoven  Městu výrazně pomáhají dotace  Obřadní síň je jako nová  Začala unikátní výstava
Bílina ztracená a nalezená  Ondřej Ruml si popovídal s lidmi ve Fontáně  Karatisté přivezli 27 medailí

Neuplynula dlouhá doba a 16. červ-
na pan Stryk přijel osobně před-
stavit svůj nápad radě města. 
O týden později svůj záměr 
prezentoval také zastupitelstvu 

značkou piva, která se výrazně 
liší od průmyslově vyráběných 
piv,“ uvedl pan Stryk.
Pokud by rada i zastupitelstvo 
města záměr fi rmy posvětilo 

tu čtyř až šesti let. Po schválení 
by do konce roku byla připrave-
na koncepce, příští rok by byly 
na řadě projektové dokumentace 
a shánění peněz a v roce 2012 by 
na etapy začala obnova, která by 
v roce 2015 mohla skončit.
Společnost má v hledáčku i kasár-
na. Jeden úspěšný projekt s nimi 
má už za sebou, a to v Havlíčko-
vě Brodě, kde kasárna úspěšně 
integrovali do centra města a vy-
tvořili v nich byty i průmyslově-

výrobní a skladovou část a nyní 
v nich bydlí 150 lidí, dalších 60 
jich sem chodí do práce. Podob-
ný osud by čekal i bílinská kasár-
na, za pozornost by však jistě stál 
koncept jihočeské Třeboně, kde 
z kasáren vzniklo téměř dokonalé 
administrativní centrum města
Dokud se však město nerozhodne 
a prodej pivovaru a kasáren ne-
schválí, jsou to zatím stále jenom 
plány.

Jana Karlová

a nejspíše jen za symbolickou 
částku prodalo, obnova pivovaru 
by byla realizovatelná v horizon-

Děti si před týdnem přinesly vysvědčení a nyní si 
už užívají dvouměsíční volno, kdy si budou moct 
užívat různých dětských radovánek, her a poho-
dy. Přejeme jim pěkné počasí, hodně zajímavých 
zážitků a nových kamarádů, ať si příjemně odpo-
činou a prázdnin si užijou.

města, které souhlasnými slovy 
nápad vesměs předběžně podpo-
řilo. Na defi nitivní rozhodnutí je 
ještě čas, ale zdá se, že by se pi-
vovaru mohlo opravdu blýskat na 
lepší časy. Roman Stryk mluvil 
na zasedání zastupitelstva velmi 
přesvědčivě.
Firma ROSS dokončila minulý 
rok svůj největší projekt, kterým 
byla výstavba pivovaru v Cho-
těboři. Stavba je prvním sou-
kromým nezávislým pivovarem, 
který produkuje pivo klasickým 
staročeským způsobem a dob-
ře funguje. Proto by společnost 
chtěla v tomto směru pokračovat. 
„Bílinský pivovar je pro nás ob-
rovskou výzvou spojením historie 
a současnosti. Chtěli bychom vy-
budovat pivovar, asi i s restaura-
cí, a zásobovat lokální trh novou 

Na radnici se před nedávnem rozdrnčel telefon a v něm se ozval 
mužský hlas. Představil se jako Roman Stryk, generální ředitel 
havlíčkobrodské akciové společnosti ROSS a projevil velký zájem 
o koupi nejen léta chátrajícího pivovaru, ale také deset let nepou-
žívaných kasáren.

Pivovar se možná dočká

Vysvědčení znamená dva měsíce

PRÁZDNIN

Kasárna zejí deset let prázdnotou. Podaří se s nimi něco udělat?
Foto: Václav Weber

Pivovar už dlouho jenom chátrá Foto: Jana Karlová

Pivovar se možná dočká

Na snímku: sestry Eliška Čiháková ze základní školy Za Chlumem 
a Barbora Čiháková z bílinské pobočky Podkrušnohorského gym-
názia Most Foto: Václav Weber
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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

Letna: kříženec, 
asi 2 roky starý pes, 
v kohoutku cca 
35 cm, dobrý zdra-
votní stav. Vhodný 
jak do teplého do-
mova, tak i k domku 
se zahrádkou. Očko-
vaný a odčervený. 
Milý společník.

Dáreček: kříženec, 
štěně, asi 10 měsíců starý 
pes, dobrý zdravotní 
stav, hodný a přátelský, 
učenlivý, šikovný na 
agility. Má rád mazlení, 
procházky a všemožné 
mlsání. Je to správně 
veselý pejsek, který je 
schopen se naučit plno 
nových věcí. Je očkova-
ný a odčervený. 

Tajtrdlík: kříženec, 
1 – 1,5 roku starý pes, 

cca 37 cm v kohoutku, 
dobrý zdravotní stav. 

Sympaťák od pohledu, 
hodný a mazlivý. 

Vhodný jak do teplého 
domova, tak k domku 
se zahrádkou a teplým 
zázemím. Je očkovaný 

a odčervený. 

Ponožka: kříženec, asi 6 let 
starý pes, cca 65 cm v kohoutku, 
dobrý zdravotní stav. Ponožka je 

tahoun, který má rád procház-
ky. Je velmi ostražitý, vhodný 

k rodinému domku se zahrádkou 
a pro aktivní páníčky. Je kontakt-
ní k lidem, ostatní pejsky si vybí-

rá. Je očkovaný a odčervený.

Termín Cíl zájezdu 
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 – Dejvice

Pohřešovaná patnáctiletá dívka 
byla nalezena 

Strážníci MP Bílina prováděli ve 
večerních hodinách hlídkovou čin-
nost v prostoru Mosteckého Před-

městí. V uvedeném prostoru bylo 
mimo silnici zjištěno osobní mo-
torové vozidlo. Hlídka přistoupila 
ke kontrole posádky vozidla. Na 
zadních sedadlech vozidla se před 
strážníky snažila ukrýt dívka, ve 
které strážníci identifi kovali osobu, 
na kterou bylo Policií ČR vyhláše-
no celostátní pátrání jako po osobě 
pohřešované. Dívka byla předve-
dena na místní součást Policie ČR. 

Lupiči zadrženi na místě činu
Na základě oznámení občana 

Kopal do auta
Z výtržnictví a poškozování cizí 
věci bylo sděleno podezření 20ti le-
tému muži z Ledvic. Ten procházel 
kolem zaparkovaného auta před re-
staurací v Ledvicích. Z neznámého 
důvodu kopl dvakrát do předního 
a zadního blatníku vozidla Peugeot, 
čímž vznikly promáčkliny o rozmě-
rech 20 x 20 cm. Majiteli tak vznik-
la škoda 5 tisíc korun. 

Akce „Mládež“ v Bílině
Během víkendu byla provedena 
v katastru Bíliny preventivní akce 
„Mládež“ zaměřená na kontroly he-
ren a restauračních zařízení. V těch 
policisté ve spolupráci se strážníky 
Městské policie Bílina a pracov-
nicemi Oddělení sociálně právní 
ochrany dětí MěÚ Bílina kontro-
lovali, zda provozovatelé a zaměst-
nanci dodržují zákaz podávání alko-
holických nápojů osobám mladším 
18 let. Během akce nebylo zjištěno 

porušení zákonných předpisů, poli-
cistům se podařilo vypátrat osobu 
v celostátním pátrání, na kterou 
byl vydán příkaz k zatčení. V rám-
ci kontrol dopravních prostředků 
zaměřených na dodržování zákazu 
požívání alkoholu před jízdou byla 
zadržena pachatelka trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnu-
tí a vykázání. Toho se dopustila tím, 
že řídila osobní vozidlo, ačkoliv má 
vysloven pravomocný zákaz říze-
ní motorových vozidel až do roku 
2012. 

Nezvaný host navštívil dům v Bílině
K vloupání do domu došlo v polo-
vině června v Bílině. Neznámý pa-
chatel vypáčil a poškodil dvě okna 
v suterénu, čímž způsobil škodu 
30 000 korun. Okny vnikl do domu, 
kde odcizil různé ruční elektrické 
nářadí, televizor, DVD přehrávač, 
vařič, mikrovlnou troubu, rychlo-
varnou konvici, umyvadlo a další 

věci v hodnotě 77 200 korun. Cel-
kem vznikla majiteli škoda přes sto 
tisíc korun. Po nezvaném hostovi 
policisté pátrají.

V létě zloděj lyže potřebovat 
nebude
Ke krádeži lyží z garáže došlo mi-
nulý měsíc v Bílině. Neznámý člo-
věk se vloupal oknem do garáže, 
kde následně odcizil lyže, obuv na 
lyže a strunovou sekačku. Tímto 
jednáním způsobil poškozenému 
škodu na odcizení ve výši 20 000 
Kč a škodu na poškození okna ga-
ráže ve výši 500 Kč.

Loupež v Hostomicích
K oloupení občana z Německa 
došlo včera v podvečer v Hosto-
micích. Místní 35letý muž si po 
otevření pravých předních dveří 
motorového vozidla sedl na seda-
dlo spolujezdce vedle poškozeného 
řidiče. Toho pak udeřil několikrát 

pěstí do obličeje, a odcizil mu z vo-
zidla satelitní navigaci v hodno-
tě  370 EUR . Uloupené kořisti si 
však příliš neužil, neboť byl později 
zadržen policejní hlídkou, která 
u něj navigaci nalezla. Napadený 
muž utrpěl tržné zranění v obličeji. 
Útočníkovi bylo sděleno obvině-
ní z loupeže. Pro policisty to není 
žádný nováček, na svědomí má již 
několik krádeží z vozidel.

Zadrženi bezpečnostní agenturou
Dvojice mužů ve věku 21 a 32 let 
se vydala krást do areálu dolů Bí-
lina. Přestříhali pletivové oplocení, 
vnikli do areálu skladiště a odtud 
se snažili odcizit ocelové odlitky 
o váze 80 kg. K odcizení odlitků 
v hodnotě 15 tisíc korun však ne-
došlo, neboť byli muži zadrženi 
pracovníky bezpečnostní agentury. 
Oběma zlodějům bude ve zkráce-
ném přípravném řízení sděleno po-
dezření z krádeže.

Z deníku Městské policie Bílina

Z deníku Policie ČR

byla hlídka MP Bílina vyslána 
do prostoru nákupního centra 
na sídlišti Za Chlumem, odkud 
bylo slyšet rozbíjení skla. Stráž-

níci v uvedeném 
prostoru zjistili 
násilné vniknutí do 
jednoho z tamních ob-
chodů, přičemž přímo na 
místě zadrželi dva místní muže. 
Oba podezřelí měli při sobě věci 
pocházející z vloupání do pro-
dejny. Kromě zboží strážníci 
u pachatelů nalezli i odcizenou 
fi nanční hotovost. Oba pachatelé 
byli omezeni na osobní svobodě 
a předvedeni na OO PČR Bílina 
k dalšímu opatření.

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

ZÁJEZDY 2010
MĚSTO BÍLINA
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Fasády domů jsou každoročně na-
tírány a také majitelé soukromých 
objektů se o své domy starají tak, 
aby městu nedělaly ostudu. Bohu-
žel, ne všichni. České poště, která 
zakoupila v roce 2005 od soukro-

mého majitele dům, který je v těs-
né blízkosti naši krásné secesní 
radnice, vzhled náměstí na srdci 
neleží… Záměr zrekonstruovat 
tento objekt na hlavní poštu, byl 
občany města kvitován jako vel-

Výsledek letošní žádosti by měl 
být znám na podzim. „Říká se do 
třetice všeho dobrého, tak doufá-
me, že bychom mohli uspět. Pro-
jekt splňuje vše, co výzva žádá, 
a má vysoké bodové ohodnocení. 
Jisté to ale vůbec není. Pokud ji 
však neopravíme, budeme ji muset 
zavřít a zbourat nebo prodat za 
zůstatkovou cenu,“ vysvětlil situ-
aci místostarosta Roman Šebek.
Dotace by pokryla přes 90 % 
všech nákladů, což znamená, že 
by Bílina na její opravu získala 
přes 30 milionů korun. „V pro-
gramu je letos bohužel velmi 
málo peněz – necelých tři sta mi-

lionů korun pro severozápad, což 
znamená Karlovarský a Ústecký 
kraj. V našem kraji uspěje tak pět 
projektů,“ sdělila vedoucí odbo-
ru regionálního rozvoje Monika 
Pánovová. Získání dotace je tedy 
opravdu otazník.
Hala je přitom velmi využívaná, 
jak popisuje správkyně zařízení 
Diana Blahýnková: „V letošním 
roce se po delší době zvýšil zájem 
o využití haly. Je využívána tenis-
ty, volejbalisty, fotbalisty, fl orba-
listy, měli jsme tu i baletky.“ Kro-
mě toho ji využívají školy k výuce 
tělesné výchovy a proběhlo v ní 
i několik turnajů.

Pokud se dotaci podaří získat, 
vznikne z haly v dezolátním sta-
vu moderní víceúčelová sportovní 
hala s velmi dobrým vybavením 
a zázemím. Rozšíří se o šest me-
trů hrací plocha, bude vybudová-
na zcela nová přístavba hlediště 
o 111 místech a ochozem včetně 
hygienického zázemí pro diváky. 

Rozšíří se také možnost provozo-
vat v ní více druhů sportů.
Zelená hala je v rekreační oblasti 
a byla by škoda, kdyby místo mo-
dernizace musela být zbourána. 
Snad bude v tomto případě oprav-
du platit „do třetice všeho dob-
rého“ a peníze na halu do Bíliny 
letos přijdou. Jana Karlová

„Důvodem všech odstávek na se-
veru Čech jsou opravy, revize a 
diagnostika technického stavu hor-
kovodů a parovodů a dále nutné 
opravy zdrojů tepla tak, aby byla 

v následujícím topném období za-
jištěna vysoká spolehlivost dodá-
vek zákazníkům. Jednotlivé úseky 
odstavujeme jen na nejkratší dobu, 
abychom zkontrolovali technický 

stav zařízení a doplnili ucpávky 
armatur. Dlouhodobě přitom pra-
cujeme na programu zavádění bez-
ucpávkové technologie, která vedle 
snadnější obsluhy umožní prodlou-
žit periodu odstávek na několik let 
při současném zvýšení spolehli-
vosti systému. Vzhledem k fi nanční 
náročnosti tohoto dlouhodobého 
programu je jeho plnění rozloženo 
na více než deset let,“ poznamenal 
k odstávkám Pavel Šušák, technic-
ký ředitel ČEZ Teplárenská, a. s. 

Odstávka se týká také Bíliny, a to 
konkrétně 16. – 21. 8. Dodávka 
topné páry do napáječů Teplice 
a Bílina bude po odstavení cent-
rálního parního kolektoru v elek-
trárně Ledvice přerušena v neděli 
15. 8. cca ve 22 hodin a zahájení 
najíždění parovodu jeho prohří-
váním začne v sobotu 21. 8. ve 
cca 22 hodin. 
 Ota Schnepp, 

mluvčí Skupiny ČEZ 
pro severní Čechy 

mi dobrý a všichni jsme se těšili, 
že nám poslední neopravený dům 
zmizí a nová pošta bude sloužit ke 
spokojenosti všech. Záměr však 
zůstal záměrem a dům je již v ka-
tastrofálním stavu, jediné, co bylo 
na domě provedeno, je odstranění 
střešní krytiny a střecha je již 6 mě-
síců pokryta zelenými a modrými 
cáry igelitu, které při větším větru 
vlají kolem domu. Lešení kolem 
domu stojí už několik let a pod 

ním, ve vchodu, si nějaký bezdo-
movec udělal lůžko z roztrhané 
matrace. Frekventovaný chodník 
před tímto domem je takto zúžen 
na polovinu, v části opraveného 
chodníku pod lešením roste tráva. 
Nic nepomohla ani opakovaná jed-
nání pana starosty a místostarosty 
se zástupci České pošty na různých 
úrovních. Budeme se ještě dlouho 
koukat na ignoranci České pošty?

Jaroslava Mrázová

Zrekonstruované domy na Mírovém náměstí město udržuje tak, 
aby byly stále chloubou a aby historický střed byl skutečnou vi-
zitkou města.

Zelená hala již dlouho není zrovna moderně vyhlížející stavbou. Na-
opak je přímo v havarijním stavu. Proto i letos město podalo žádost 
o dotaci na její rekonstrukci. Již dvakrát v minulých letech v regio-
nálním operačním programu Severozápad žádalo neúspěšně.

Na přípravu preventivní údržby a případné následné opravy všech 
svých primárních a sekundárních rozvodů se v současné době při-
pravuje ČEZ Teplárenská, a. s. Termíny odstávek budou přitom 
koordinovány nejen s výrobcem a dodavatelem tepla, ale také 
s ohledem na práce vyvolané jinými subjekty, které mají přímý 
dopad na rozvodné sítě společnosti. Všichni odběratelé jsou o plá-
novaných odstávkách v dostatečném předstihu informováni. 

JAK TO BUDE S POŠTOU?

Zelená hala opět s nadějí

ČEZ Teplárenská již naplánovala letní odstávky na severu Čech 

Zelená halaZelená hala
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Sponzorskými dary 
směrem na Kyselku 

i ke zdraví
Sponzorské dary nemohou velikostí 
částky konkurovat některým dota-
cím, přesto pro město mají význam. 
Zlepšují drobnosti a ty činí život ve 
městě krůček po krůčku příjemněj-
ším. „Největší počet darů máme od 
společnosti ČEZ a Severočeských 
dolů. Od nich získáváme poměrně 
velké částky průběžně po celý rok,“ 
chválí si spolupráci s velkými spo-
lečnostmi starosta Josef Horáček.
Díky nim město zaplatilo cyklostez-
ku na Kyselku, opravu LDN, peníze 
mohly využít i školy. Parkoviště za 
radnicí je také výsledkem daru. Poli-
klinika získala zdravotnické přístro-
je, pečovatelský dům domácí telefo-
ny pro seniory. Dary jsou „z peněz 
všech lidí“, protože všichni používají 

elektřinu a tím, že přispívají nejrůz-
nějším skupinám obyvatel, jsou také 
„pro všechny“.

Z dotací do města 
připlouvají miliony

Dotace představují velký systém, se 
kterým pracuje odbor regionálního 
rozvoje, zaměřený na zapojení Bí-
liny v něm. Za posledních pět let se 
městu podařilo na dotacích získat asi 
80 milionů korun. Jsou srovnatelně 
velká města, jimž přitekla již vyšší 
částka, jiným zase nižší, Bílina touto 
částkou není tedy výjimečná, přes-
to je to suma, jejíž pomocí vznikly 
věci, na které by jinak lidé čekali léta 
a možná by se ani nedočkali.
Dotace město získává z různých 
fondů a vypsaných programů ze tří 
základních zdrojů – z krajských, 
státních a evropských dotací. Nej-

Město Bílina má v těchto letech asi dvousetmilionový roční roz-
počet. Je mnoho věcí, které by si nemohlo dovolit, a jeho rozvoj 
by to do značné míry zpomalovalo. Existují však sponzorské dary 
a dotace z různých zdrojů, jež městu poskytují větší možnosti.

DOTACE MĚSTU VÝRAZNĚ POMÁHAJÍ

větší příspěvek přitekl z evropských 
fondů, a to na zateplení základních 
škol Aléská a Za Chlumem. Z Ev-
ropy město získalo na celou akci asi 
třicet milionů korun. Dotace a dary 
si například chválí ředitelka ZŠ 
Aléská Božena Holková: „Dotace 
nám velmi pomáhají hlavně v oblasti 
zkvalitnění vzdělávací činnosti školy. 
Nejlepší, co se nám zatím povedlo 
vybudovat kromě zateplení školy, je 
moderní jazyková učebna skoro za 
tři čtvrtě milionu korun, kterým vedle 
dotací přispěl ČEZ.“
Z evropských dotací město Bílina 
dále získalo příslib fi nancování z In-
tegrovaného operačního program na 
tvorbu územního plánu, z Operač-
ního programu Lidské zdroje a za-
městnanost na vzdělávání pracovní-
ků úřadu v rámci Egon centra a letos 
budou zatepleny tři školky z Operač-
ního programu Životní prostředí.
Poměrně vysoké částky si město 
připsalo i ze státních dotací, díky 
nimž se podařilo zrekonstruovat bu-
dovu MŠ Švabinského nebo škváro-
vé hřiště u silnice 1/13 na moderní 
multifunkční hrací plochu. Obě akce 
spolkly skoro dvacet milionů.
Státní dotace přinesou dobře vidi-
telné dopravní značení LED dioda-
mi na přechodech přes silnici 1/13, 
podpoří druhou etapu revitalizace 
Teplického Předměstí nebo zateplení 
několika panelových domů.
Krajské dotace přinášejí užitek kul-
tuře a sportu, čerpá se z nich pro 
prevenci kriminality a využívají je 
různé sociální služby.

Není všechno
 jednoduché

Ne vždy je však město v žádání o do-
tace úspěšné. „Záleží na vypsaném 
programu. Nedaří se nám například 
čerpat z Regionálního operačního 
programu Severozápad, kde jsme 
v minulém programovém období žá-
dali o peníze na rekonstrukci lázní, 
neúspěšně zde již dva roky žádáme 

o fi nance na rekonstrukci Mírového 
náměstí nebo na opravy Zelené haly. 
Splníme vždy formální náležitosti, 
splníme i určité bodové ohodnocení, 
které je potřeba, abychom se žádos-
tí postoupili do dalšího kola, což je 
hodnocení projektu, ale tam fi nální 
úspěch nepřichází,“ popisuje neú-
spěšnou proceduru vedoucí odboru 
regionálního rozvoje Monika Páno-
vová. Zatím se nepodařilo nic získat 
ani na pivovar nebo kasárna.
Obecně vzato je však letošní rok za-
tím velmi úspěšný. Město se svými 
žádostmi uspělo ve všem kromě jedi-
ného – zastávky naproti poliklinice. 
Není to však běžná záležitost, krotí 
nadšení Monika Pánovová: „Letos 
vyšla většina věcí, ale je to maličko 
i věc štěstí, máme dobrý rok. Vyšla 
druhá etapa revitalizace Panelové-
ho sídliště, zateplení školek, osazení 
přechodů LED diodami, projekty na 
vzdělávání úředníků, na zkvalitnění 
služeb a zvýšení efektivnosti ve veřej-
né správě či územní plán. Loni nám 
zas naopak vyšly pouze dotace, např. 
z programu Prevence kriminality, 
z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje 
a z Cíle 3 z Fondu malých projektů 
jsme získali prostředky na dvě akce 
např. na Hry bez hranic.“
Letos město plánuje podat ještě 
další žádosti. Opět se pokusí získat 
peníze na rekonstrukci náměstí, Ze-
lené haly, na zateplení MŠ Čapkova, 
MTSB, ve sféře životního prostředí 
chce město z dotací revitalizovat pa-
mátné stromy a potok Syčivka.

Bez dotací a sponzorských darů by 
skoro žádná z výše uvedených věcí 
nedošla uskutečnění. Je dobře, že je 
stávající osazenstvo radnice v žádos-
tech aktivní a při prvním neúspěchu 
se nevzdává. Snad druhé pololetí le-
tošního roku naváže na první a měs-
to si tento rok zapíše opravdu jako 
velmi úspěšný a zajistí pro občany 
zas o něco hezčí prostředí k životu.

Jana Karlová

Mírové náměstí by mohlo být zrekonstruováno také z dotace
Foto: Václav Weber

Obřadní síň jako nová
Obřadní síň slouží významným událostem a po letech jim nyní 
začala sloužit v novém kabátě. V květnu proběhla její kompletní 
rekonstrukce.

„V posledních letech jsme pláno-
vali ji opravit, nějak vylepšit, aby 
působila důstojně pro důležité udá-
losti, které v ní probíhají. Už ji bylo 
opravdu nutné rekonstruovat, byla 
už nepěkná a letos na to rozpočet 
města pamatoval,“ řekl starosta 
města Josef Horáček.
Síň byla vymalována, dočkala se 
nového koberce, zazářily v ní nové 
lustry, byla spravena a nově pota-
žena křesla: „Přemýšleli jsme, že 
bychom do ní dali židle, ale nako-
nec jsme zůstali u křesel, protože 
s židlemi se příliš snadno pohybuje 
a poté, co lidé vstanou, by síň půso-
bila neuspořádaně,“ doplnil staros-
ta. Obřadní síň se tedy nadále pyšní 

pohodlnými křesly, do kterých se 
vejdou skoro čtyři desítky lidí. Do 
síně se však může vejít až sto lidí.
Přibudou také dvě sousoší, aby 
obřadní síň, kterou podle starosty 
městu leckdo z okolních měst zá-
vidí, nabyla ještě slavnostnějšího 
rázu.
V nové obřadní síni se již konaly 
první svatby a 29. června v ní byli 
přivítáni noví občánci. Ale nejen 
pro tyto účely síň slouží. Předává se 
v ní také maturitní vysvědčení nebo 
různé certifi káty, vítají studenti prv-
ních ročníků, přijímají zahraniční 
delegace. Využití síně je rozsáhlé 
a rekonstrukci si taková síň rozhod-
ně zasloužila. Jana Karlová

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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Ne všichni však s tímto výsledkem 
souhlasí nebo se hodlají smířit. 
Jako první vystoupil Michal Mlej: 
„Když na hlavní třináctce byly se-
mafory, tvořily se kolony třeba až 
pod Bořeň, a ulice zůstávala zavře-
ná. Nyní se postavily kruhové ob-
jezdy kvůli lepší průjezdnosti, ale 
má být náhle otevřena i Seifertova 
ulice, aby se třináctce ulehčilo. To 

se pak kruhové objezdy nemusely 
stavět.“
Rozvinula se debata i o bezpečnosti 
chodců v Seifertově ulici, která je 
velmi úzká a při průjezdu aut zna-
mená opravdu jisté nebezpečí. Pod-
le odboru dopravy se však to, že je 
ulice slepá, není řešení: „Ulice je 
nebezpečná i v tomto stavu. Auta 
tam vjíždějí a zase vyjíždějí, ulicí 

se tedy jezdí v obou směrech. Navr-
hujeme tedy, aby se ulice stala pěší 
zónou, kde lidé budou moci chodit 
po celé šířce, ale zároveň bychom 
do ní vpustili auta, protože i pěší 
zónou mohou projíždět,“ hájil ote-
vření vedoucí odboru dopravy Mi-
roslav Jedlička.
V průběhu asi dvouhodinové dis-
kuze padalo mnoho argumentů pro 
úplné uzavření i pro úplné otevření, 
až vzešlo kompromisní jednosměr-
né otevření od Pražské na náměstí 
a příprava na vybudování pěší zóny 
podle materiálu předloženého od-
borem dopravy.
Toto řešení odmítá přijmout sdruže-
ní Bořeň, které celou situaci sleduje. 
Ostře se do vytvoření jednosměrné 
Seifertovy ulice pustil jeho předse-
da Jindřich Brunclík: „Odsouhlase-
né řešení je nesmysl. Ač je pěší zóna 
v technických normách defi nována 

jako zóna pro pěší pouze s obsluž-
nou dopravou, v Bílině bude zřejmě 
první taková zóna na světě, která 
bude zároveň odlehčovat silnici 
1. třídy.“ Podle sdružení by se mělo 
postupovat jinak – nechat dostavět 
lávku a po prázdninách zjistit sku-
tečný rozsah problému a ten řešit. 
Zbraně rozhodnutím zastupitelstva 
neskládá: „Budeme rozhodně po-
kračovat v naší snaze, aby se cent-
rum stalo opět plně funkční a repre-
zentativní součástí města. Žijeme 
v Bílině, máme k ní vztah, děláme 
to pro sebe a pro ostatní, kterým na 
městě záleží.“
V nejbližším budoucnu však platí, 
že Seifertova ulice je jednosměr-
ně otevřena a stejně jako se auta 
z Teplického Předměstí Wolkero-
vou ulicí na náměstí dostanou, lidé 
z Pražského Předměstí projedou 
Seifertovou ulicí. Jana Karlová

Bílinský pěvecký soubor Schola 
Viva Bilinensis nemusí příznivci 
slýchat už jen na vystoupeních. 
Soubor vydal k 10. výročí své 
existence CD.
„Je to pro nás velký úspěch. CD 
jsme chystali už od roku 2008 
a přišlo na svět asi v polovině úno-
ra. Vydali jsme 300 kusů a máme 
z toho opravdu radost,“ projevil 
své nadšení sbormistr Jan Maryš-
ko. Disk byl pokřtěn 17. června 
v klubovně městské knihovny. 
Křtícími a kmotry se v dojem-
né a důstojné atmosféře stali Jan 
Maryško společně s ředitelkou 
knihovny Marcelou Šímovou. Ješ-
tě předtím předvedl soubor, co umí 
a přítomným zazpíval tři písně.
Na albu je celkem jedenáct skla-
deb. Deset z nich je bez hudebního 
doprovodu a jen jediná se dočkala 
doprovodu aranžovaného ředite-
lem bílinské ZUŠ Jiřím Kopou.
Výběr skladeb představuje sou-
časný repertoár. Sbor jím poslu-
chačům nabízí skladby italské 

a anglické renesance, romantiku 
sboru Felixe Mendelssohna-Bar-
tholdyho ale také Bedřicha Sme-
tany. „Bonusem, který celé album 
okořenil, je Blackbird od Paula 
McCartneyho za doprovodu kyta-
ry a fl étny,“ doplnil seznam skla-
deb Jan Maryško.
Soubor má v současnosti 11 čle-
nů. Všichni jsou amatérskými 
zpěváky. Pravidelně je posluchači 
mohou slyšet na hudebních slav-
nostech Belinensis a loni soubor 
již potřetí zazpíval s dalšími šesti 
sbory v Domě kultury v Teplicích 
na koncertním provedení České 
mše vánoční Jakuba Jana Ryby. 
Doprovázela je přitom Severo-
česká fi lharmonie Teplice. Soubor 
vystupuje v průměru pětkrát až 
šestkrát ročně.
CD není běžně v prodeji a už tím 
je vzácné. Bude k dostání napří-
klad na podzim na tradičním Beli-
nensis. Kdo bude mít zájem, může 
CD získat právě tam a zdarma. 

Jana Karlová

Seifertovou ulicí budou moci projíždět auta. Po bouřlivé disku-
zi zastupitelů na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 24. června 
vzešel jasný výsledek. Ulice se stane jednosměrnou směrem na 
náměstí. Řidiči z Pražského Předměstí tak budou mít do značné 
míry jednodušší cestu do centra.

SEIFERTOVOU ULICÍ NA NÁMĚSTÍ

SMETANA ČI MCCARTNEY V PODÁNÍ 
SOUBORU SCHOLA VIVA BILINENSIS

Zastupitelé schválili průjezd Seifertovou ulicí n náměstíZastupitelé schválili průjezd Seifertovou ulicí n náměstí
Foto: Jana KarlováFoto: Jana Karlová

Ředitelka knihovny Marcela Šímová jako kmotra křtí se sbor-Ředitelka knihovny Marcela Šímová jako kmotra křtí se sbor-
mistrem Janem Maryškem nové CD  Foto: Václav Webermistrem Janem Maryškem nové CD  Foto: Václav Weber

Členové souboru Schola Viva Bilinensis a ředitelka knihovny Členové souboru Schola Viva Bilinensis a ředitelka knihovny 
Marcela Šímová si připijí na nové album Foto: Václav WeberMarcela Šímová si připijí na nové album Foto: Václav Weber

HŘBITOV BUDE MÍT NOVOU ZEĎ

Součástí této zdi jsou také až tří-
metrové náhrobní desky. „U dvou 
náhrobků dochází k natočení celé 
konstrukce a vzniká tlak na ohrad-
ní zeď, která tuto tíhu neunesla 
a na několika místech se potrhala 
a vyklonila směrem ven z pozem-
ku hřbitova. Tato zeď dnes před-
stavuje nebezpečí pro provoz na 
přilehlé komunikaci,“ stojí v tech-
nické zprávě zpracované Ing. 
Františkem Poživilem. Náhrobky 

svou vahou kolem čtyř tun ohro-
zily stabilitu konstrukce. Přispěla 
k tomu i eroze svahu.
Proto město bylo nuceno přistou-
pit na rekonstrukci této asi třicet 
metrů dlouhé části zdi. Akutní ha-
varijní stav byl již odstraněn, takže 
i bezprostředně hrozící nebezpečí 
již pominulo. Bude ještě pokra-
čovat sanace základů, přilehlé zdi 
a stavba nové zdi na vybouraných 
částech. Jana Karlová

Zeď v jihovýchodním cípu městského hřbitova zčásti prošla a ještě 
projde úpravami. Ty jsou nezbytné kvůli bezpečnosti, protože zeď 
stojí na srázu a nebezpečně se nakláněla nad silnici, budovy a garáže 
pod ním v ulici Boženy Němcové.

Foto: Ing. František PoživilFoto: Ing. František Poživil
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„Je to výstava, která tu nikdy ne-
byla a minimálně dalších deset 
let nebude, pokud se tu nepoda-
ří zřídit třeba muzeum. Výstavu 
jsme se snažili pojmout komplex-
ně. Začíná starověkem, tzn. že 
lidé budou moci vidět vykopáv-
ky a archeologické nálezy z 9. 
století, a končí normalizací. Tu 
symbolizuje lůžko, které sloužilo 
v Bílině na záchytce, s dopro-
vodem různých normalizačních 
dokumentů. Bílina měla po Praze 
první záchytku v republice,“ po-

pisuje podstatu výstavy předseda 
sdružení Jan Beneš a pokraču-
je, „snažili jsme se na výstavu 
přinést to, o čem si myslíme, že 
není tolik známé. Samozřejmě se 
nevyhneme klasickým pohledům 
na náměstí a secesní radnici, ale 
budou tam i netradiční a méně 
známé věci.“
Na výstavě toho však návštěvníci 
mohou obdivovat mnohem více. 
Uvidí notoricky známou reklamu 
nebo maďarský plakát na Bílin-
skou kyselku, autentickou konev, 

„Poprvé jsem byl v Africe loni, 
a hned dvakrát. Nejprve v Tanzá-
nii, podruhé v Jihoafrické repub-

jediným gepardem na světě, kte-
rému byla úspěšně aplikována 
totální endoprotéza. Tento projekt 
zaujal ty správné lidi, mimo jiné 
z gepardí farmy de Wildt v jižní 
Africe. Díky tomu jsem se tam 
dostal a měl možnost zkusit si 
práci s gepardy tam,“ popsal Ro-
man Nešetřil svou příležitost po-
znat chov těchto středně velkých 
šelem v Africe.
Pan Nešetřil zážitky a zkušenost-
mi z afrického národního parku de 
Wildt opravdu nešetřil. Že o ge-
pardech mnohé ví a dobře je zná, 
bylo na přednášce znát. Návštěvní-
ci se dozvěděli o těchto zvířatech 
základní údaje, ale i různé perlič-
ky z jejich stavby těla a chování. 
Mimo jiné například to, že gepar-

lice. Druhá cesta byla pracovní 
a jel jsem za gepardy. V té době 
jsem pracoval v ústecké zoologic-
ké zahradě, kde jsem se o gepardy 
staral. Měli jsme tam gepardici, 
která měla zdravotní problémy, 
až se dopracovala k tomu, že je 

dů je v současnosti kolem deseti 
tisíc a většina žije v přírodních re-
zervacích nebo národních parcích. 
Asi tisíc jich žije právě v Johoaf-
rické republice. Největší populace 
jsou v Namibii a Botswaně. Bě-

hem dvou sekund dokáží zrychlit 
až na stokilometrovou rychlost, 
ale jako všechny kočky se poměr-
ně záhy unaví: „Musí svou kořist 
dostihnout rychle, protože pak je 
naprosto vyčerpaný a trvá několik 
hodin, než může útok opakovat. 
Navíc když je vyčerpaný, hrozí, že 
mu ulovenou kořist seberou jiné 
šelmy. Má přirozené nepřátele lvy, 
levharty, hyeny,“ vysvětloval Ro-
man Nešetřil.
Nebezpeční pro člověka však ge-
pardi nejsou. Nikdy nebyl zazna-
menán útok geparda na člověka. 
V tomto ohledu jsou daleko ne-
bezpečnější například hroši. Jed-
nou z dalších neobvyklostí, kterou 
pan Nešetřil zmínil bylo také, že 
nezatahují drápy, ty se jim obru-
šují a gepardí seknutí proto nemá 
takové následky jako seknutí oby-
čejné kočky.
Na přednášce zaznělo v podání 
nadšeného milovníka těchto šelem 
zajímavostí nepočítaně a každý 
z přednášky nepochybně odcházel 
obohacen. Jana Karlová

kterou se polévali hosté z lázní, 
ručně psanou kuchařku bílin-
ských sladkých specialit z po-
čátku 20. století, čerstvý nález 
barokního potrubí nebo obrázky 
Karla Schütze, významného ma-
líře a grafi ka pocházejícího z Bí-
liny. Součástí je ještě další bílin-
ský rodák, který to dotáhl daleko 
– operní pěvec Gustav Walter. 
K prohlídce bude také několik 
kusů originálního kuchyňského 
nádobí z kavárny Kraus v Bře-
žánské ulici. Ještě ve 30. letech 
20. století to byla jedna z nejvy-
hlášenějších kaváren.
Samostatnou kapitolou výstavy 
jsou výpovědi pamětníků, tedy 

lidí, kteří jako malé děti z města 
v roce 1945 odcházeli. Na výsta-
vě se promítají jejich výpovědi, 
jak prožívali rané dětství v Bíli-
ně, jak vnímali válečný stav a vy-
sídlení. Do vyprávění je zapojeno 
šest německých rodáků a jedna 
česká rodačka z Mukova, která 
letos zemřela.
Vernisáž k výstavě proběhla 
2. července. Zájemci se mohou 
přijít podívat do výstavní síně 
U Kostela i do Galerie pod Věží 
kdykoliv během prázdnin kromě 
dvou prvních srpnových víkendů. 
Na výstavě je mnoho k vidění.
plakát k výstavě viz s. 8

Jana Karlová

Netradiční výstava čeká během celých prázdnin na Bíliňany. Jak 
ve výstavní síni U Kostela, tak v Galerii pod Věží uspořádalo ob-
čanské sdružení Bílina 2006 výstavu Bílina zmizelá a nalezená.

Poutavým vyprávěním se v Bílině zaskvěl Roman Nešetřil, znalec 
gepardů. Cestopisnou přednášku s názvem Královstvím gepardů 
mohli návštěvníci slyšet 9. června v klubovně městské knihovny.

V dnešní době je mezi dětmi 
velmi populární postavička Boř-
ka stavitele z britského seriálu. 
Právě ten přijel 12. června do 
Bíliny na Kyselku a děti si s ním 
mohly užít příjemné odpoledne 
plné her a soutěží. Kulisou byla 
obří barevná stavebnice, se kte-
rou se mohly vydatně vyřádit.

Vedle Bořka se tu míhaly i další 
seriáloví hrdinové, a to strašák 
Hugo a Bořkova pomocnice 
Týna. V představení si každý, 
kdo přišel, a byl dostatečně 
malý, jistě našel své.

Bílina zmizela a opět se nalezla

KNIHOVNOU PROBĚHLI GEPARDI

Populární Bořek stavěl v Bílině

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber

INZERCE 1310/BZ

Chata pro 5 os.
od 340,-/den

CHATOVÁ OSADA
NA BŘEHU LUŽNICE

Hvožďany u Bechyně

WWW.CHATY.EUROREGIN.CZ
603 384 733

Gepard se svou chovatelkou v parku de Wildt - v pozadí Roman NešetřilGepard se svou chovatelkou v parku de Wildt - v pozadí Roman Nešetřil

Roman Nešetřil vypráví své zkuše-Roman Nešetřil vypráví své zkuše-
nosti s gepardynosti s gepardy

Foto: Jana KarlováFoto: Jana Karlová
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V přirozeně příjemné atmosféře 
zmínil fi lm Sedm životů, který ho 
rozplakal, nebo o své kapele T.O.P. 
Dream Company. Zajímavostí bylo 
povídání o imaginárním městě On-
dřejova Lhota a hradu Rumlov, kte-
ré založily jeho fanynky.
Jako zpěvák neochudil přítomné 
o několik písní. Zazpíval si i s bílin-
skou zpěvačkou Petrou Börnerovou. 
Pořad Setkání s pohodou opravdu 
naplnil do puntíku svůj název.

V rozhovoru Ondřej Ruml popsal 
své začátky, svůj postup, zavzpomí-
nal na X Factor a prozradil i pár věcí 
o chystaném albu.

Kdy jste začal s hraním a zpívá-
ním?
Začal jsem s tím koketovat už asi 
v sedmi letech. Tatínek mě k tomu 
vedl a dával mi příklad v tom, že 
jezdil po vandrech a hrál na kytaru. 
Občas nám hrál i doma a já jsem po-
jal touhu to umět také. Jednou mi na 
dovolené právě asi v sedmi letech 
ukázal nějaké akordy. Ve 12 letech 
jsem začal pak aktivně.

Jaké jste měl a máte hudební vzo-
ry?
Můj první vzor ve zpěvu byl John 
Cowan, to je zpěvák, který se pre-
zentoval moderním bluegrassem. 
A dnes je z toho hudební styl. Díky 
němu jsem začal zpívat. Z českých 
zpěváků je fenomenální Dan Bárta, 
Richard Müller nebo Kamil Stři-
havka. Mám rád zpěváky, kteří pís-
němi zároveň něco sdělí.

Co vás inspirovalo přihlásit se do 
soutěže jako X Factor?
Touha něco změnit ve svém živo-
tě. Muziku už jsem dělal předtím 
a měl jsem jako kluk nějaké ideály, 
které se postupem času trochu roz-
plývaly. To podpořil i příchod do 
Prahy, kde jsem byl překvapený, 
že věci nejdou automaticky a ne-
stane se ze mě do deseti let hvěz-
da. Začal jsem se tedy rozhlížet, 
jak napomoci tomu, abych něčeho 
dosáhl, abych mohl hrát a jezdit na 
koncerty.
Chtěl jsem se v této oblasti udržet, 
protože nejsem typ, který by chtěl 
chodit do práce s pevnou pracovní 
dobou, zkusil jsem si to, ale neba-
vilo mě to. Potřebuju a vyhledávám 
rozmanitost. Proto jsem se snažil, 
abych mohl dělat muziku a abych 
získal příležitosti.

Co jste například dělal za práci?
Všechny možné. Dělal jsem napří-
klad za barem, což je ještě docela 
fajn pro umělce, protože člověk 
vypozoruje různé typy lidí, vy-
slechne různé věci. Ale jezdil jsem 
také do Německa, kde jsem dělal 
práce, které se zrovna naskytly – 
zametání, vynášení odpadků na 
skládku, výškové práce.

Už předtím jste se pohyboval 
v showbyznysu. Přinesla vám 
účast v X Factoru více nabídek 
a možností?
Ano, určitě. Přinesla mi na dva 
roky obživu a hodně dobrý plat. 
Ale Česká republika je malá a při-

šla potom Superstar, takže vzešly 
nové hvězdy. Beru tedy druhé mís-
to v X Factoru s rezervou.

Také jste studoval jazykovou školu 
a uměl jste velmi dobře francouz-
sky. Rozvinout se v této oblasti vás 
nelákalo?
To mě sice chytlo a měl jsem štěs-
tí na dobré učitele. Během čtyř let 
jsem uměl francouzsky jako česky. 
Ale hudba byla prostě silnější. Teď 
už jsem i z francouzštiny hodně za-
pomněl, sice rozumím, ale mluvit 
už moc neumím.

Hrajete v muzikálu, koncertujete 
s kapelou i sólově. Co vás nejvíce 
naplňuje?
Muzikály to určitě nejsou. Hraju 
jen v jednom, v Johance z Arku. 
Hraní v muzikálech a lidi kolem 
nich mě někdy unavují, protože se 
zdá, že to někdy dělají z nutnos-
ti, pro výdělek, a to se v tom pak 
odráží. Okolo sebe to někdy vidím 
a s takovými lidmi mě nebaví pra-
covat.

A existuje nějaký muzikál, v němž 
byste si toužil zahrát?
Existuje jich mnoho, ale ne české. 
Rád bych si třeba zkusil zahrát v Je-
sus Christ Superstar, ale to nezazpí-
vám. Líbilo by se mi taky hrát třeba 
v Bídnících, Zpívání v dešti nebo 
West Side Story. To jsou takové 
klasické věci. Klidně bych se kvůli 
tomu naučil tančit.

Hrajete také v lyrikálu Kudykam 
Michala Horáčka, o kterém jste se 
vyjádřil jako o nejlepším projektu. 
Média i odborná veřejnost ho však 
příliš nechválila. Stále se držíte ná-
zoru, že je velmi dobrý?
Ano, na rozdíl od některých si za 
tím, že je to velmi dobré dílo, sto-
jím. Pracovali jsme na tom s nadše-
ním, ale prostě přišla negativní ode-
zva z médií a od odborné veřejnosti. 
A herci, kteří tam hrají, na to náhle 
začali také plivat. To mě mrzí. Já si 
za tím stojím a žiju tím. Je to moje 
životní příležitost. Můžu hrát čino-
hru a ještě ve verších. To pro mě je 
obrovská výzva. Ničeho víc jsem 
zatím nedosáhl a Michala Horáčka 
hodně obdivuju.

Připravujete v současnosti nějaké 
album?
Ano. Mělo by vyjít na podzim. Des-
ka bude takový jazz-country-pop. 
Bude tam 11 písniček.
Dělám na něm s kytaristou skupi-
ny Toxique Patrikem Karpentskim, 
který mi pomáhá skládat písničky. 
Některé jsem si sám otextoval. Vel-
kou radost mám z toho, že jednu 
z písniček mi otextoval Oskar Petr. 
Ale většinu písní otextovaly ženy 
jako například Pavla Melcová nebo 
Alice Bauerová, což je sestra Varha-
na Orchestroviče Bauera.

Jana Karlová

Ondřej Ruml, zpěvák narozený v Jablonci nad Nisou, který se 
nejvíce proslavil účastí ve fi nále soutěže X Factor, přijel vytvo-
řit pohodu do pořadu Setkání s pohodou, který obnovila KC 
Kaskáda. Ve čtvrtek 17. června si v Kulturním domě Fontána 
s moderátorem pořadu Antonínem Moravcem povídal o nej-
různějších tématech, mezi kterými plynule a nenuceně přechá-
zeli, o všedních událostech, o bulváru či o X Factoru.

ONDŘEJ RUML SI POVÍDAL S BÍLIŇANY
7

Ondřej Ruml při vystoupení Foto: Václav Weber

Ondřej Ruml si v pohodové atmosféře povídá s moderátorem pořadu Antonínem Moravcem Foto: Václav Weber

8. července 2010
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Kulturníservis
Od 12. 7. do 16. 7. se v Bílině 

uskuteční každoroční TANEČNÍ 
WORKSHOP ve spolupráci se 

skupinou DANCE 2xs.
Více na: http://www.event.dance2xs.cz
LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA

(V případě nepříznivého počasí
- ZIMNÍ STADION BÍLINA)

DOPORUČUJEME!
16. červenec – 16.00 hodin
ZÁVĚREČNÁ SHOW – 
TANEČNÍ WORKSHOP 
PROJECT ELEMENT

Vystoupí účastníci v choreografi ích 
z Tanečního workshopu Project 
Element se skupinou Dance 2xs.

Vstupné: 30 Kč

DOPORUČUJEME!
17. červenec – 19.00 hodin

KONCERT IVY BITTOVÉ
Koncert zpěvačky, houslistky 

a herečky. Patří k nejvýraznějším 
osobnostem české alternativní 

hudební scény. V roce 2006 natočila 
fi lm Tajnosti s režisérkou Alicí Nellis 

v němž hraje hlavní roli.
Vstupné: v předprodeji 220 Kč; 

na místě 330 Kč
LETNÍ KINO KYSELKA

9. – 10. červenec – 21.30 hodin
PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU

USA/Akční. Dobrodružný. 
České titulky. Akční dobrodružný 

velkofi lm, který se odehrává v Persii.
Vstupné: 75 Kč, 116 minut 

Úterý 13. červenec – 21.30 hodin
CESTA

USA/Sci-fi  thriller. České titulky.
Vstupné: 70 Kč, 113 minut 

14. – 15. červenec – 21.30 hodin
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ

ČR/Komedie. České znění.
Troška nepraktické švandy.

Hrají: Eva Holubová, Jaroslav Šmíd, 
Jiří Langmajer, Tereza Bebarová, 

Alžběta Stanková.
Vstupné: 70 Kč, 118 minut 

DOPORUČUJEME!
16. červenec – 21.30 a 23.30 hodin

HORROROVÁ NOC
21.30 hodin – PODIVNÍ

USA/Horror. České titulky.
Film osloví především milovníky 
šťavnatých hororových lahůdek.

101 minut 
23.30 hodin – OKO VE ZDI

USA.ČR. SK/Th riller. České znění.
Th riller podle předlohy spisovatelky 

Ivy Hercíkové s mezinárodním 
hereckým obsazením. Hrají: Karel 

Roden, Jürgen Prochnow, Catherine 
Flemming…, 80 minut 

Vstupné na oba fi lmy: 75 Kč

20. – 21. červenec – 21.30 hodin
ŠPATNEJ POLDA

USA/Kriminální drama. České 
titulky. Dá se ještě napravit.....špatnej 

polda? Hrají: Nicolas Cage, Eva 
Mendes, Val Kilmer …

Vstupné: 75 Kč, 122 minut 

22. – 23. červenec – 21.30 hodin
MAMAS & PAPAS

ČR/Drama. České znění.
Intimní velkofi lm od Alice Nellis.
Hrají: Zuzana Bydžovská, Václav 

Jiráček, Filip Čapka, Martha Issová…
Vstupné: 70 Kč, 110 minut 

Úředníci se budou 
vzdělávat

Parkoviště 
na Chlumu

Zajímá nás,proč se na úpatí Chlu-
mu začíná budovat další parko-
viště,na úkor zeleně,ale hlavně na 
úkor zimního sáňkování pro děti.
Asi o tom rozhodují lidé,kteří ne-
mají malé děti,a jejich zimní rado-
vánky jsou jim lhostejné.Jestli je 
důvodem zdravotní středisko,pak 
musím konstatovat,že parkoviště 
u kulturního domu je v dopoled-
ních hodinách poloprázdné,takže 
těch pák kroků k lékaři nikoho 
nezabije.Argument,že jde mnoh-
dy o imobilní pacienty nemůže 
obstát,pak je možnost použít k do-
vozu sanitku,až před vchod.Už se 
těšíme na podzimní volby do obec-
ního zastupitelstva.
VLill@seznam.cz

Podněty občanů byly prostřed-
nictvím členů Rady města Bíliny 
přeneseny do rady města, která 
v souladu se zpracovanou studií 
„Dopravy v klidu“ pro sídliště Za 
Chlumem rozhodla toto parkoviště 
vybudovat.

Město Bílina získalo dotace 
z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost na pro-
jekt Vzdělávání v egon-Centru 
Bílina. Dotace budou zamě-
řeny na vzdělávání úředníků, 
a tím na zkvalitnění služeb ve 
veřejné správě. Přípravná fáze 
probíhá od května a v druhé 
polovině července začne sa-
motné školení.
Bližší informace se občané 
mohou dozvědět na
www.bilina.cz.

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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Dva bratři ze Soluně 
změnili Velkou Moravu

Cyril a Medoděj dorazili na Vel-
kou Moravu z daleké řecké Soluně 
5. července 863. Velkomoravskému 
knížeti Rastislavovi se totiž nelíbi-
lo, že církevní správa země, která 
v té době měla velkou moc, spada-
la pod sousední Franskou říši. Ta se 
netvářila zrovna přátelsky a hrozilo, 
že Velkou Moravu vojensky pohltí. 
Se svými lidmi na vlivných postech 
přímo uvnitř země by to měla velmi 
usnadněné. To kníže Rastislav ne-
chtěl dopustit a vytyčil si těžký úkol 
– zavést církevní organizaci se slo-
vanskými kněžími, která by podlé-
hala přímo jemu. Proto neváhal a po 
neúspěšné žádosti o misionáře přímo 
z papežského Říma se obrátil do By-
zantské říše, kde v okolí Soluně bylo 
centrum Slovanů. Byzantský císař 
Michael III. viděl ty pravé v Cyrilu 
a Metodějovi.
Těm se na Velké Moravě povedl 
přímo revoluční krok, který však ne-
přežil déle než Rastislav. Vnesli do 
církevních bohoslužeb slovanský ja-
zyk, vytvořili písmo a učili obyčejné 
lidi psát a učit se křesťanství v jejich 
vlastním jazyce. Lpěli na svém pře-
svědčení, že lidé mají právo rozumět 
tomu, čemu věří. Nevyhnuli se kvů-
li tomu konfl iktům, ale jako zdatní 
diplomaté obhájili své kroky před 
papežem, který slovanskou liturgii 
schválil. Franská říše podlehla, Velká 
Morava získala církevní samostat-
nost a stala se suverénním státem.
Po smrti Rastislava nastal zlom. Jeho 

nástupce nechtěl udržovat tuto vy-
dobytou, ale nejistou samostatnost, 
přihlásil se k Franské říši a slovanské 
kněží vyhnal.
Během jedné generace se však díky 
věrozvěstům podařilo ustavit spi-
sovný jazyk, který se plně vyrovnal 
latině nebo řečtině. Co do účasti 
věřících na mších se vždy jednalo 
a jedná o největší křesťanský svátek 
v České republice. Hned počátkem 
90. let ho uznal i stát, a tím se příchod 
věrozvěstů stal jediným církevním a 
zároveň státním svátkem v našem 
kalendáři.

Tvrdohlavý Jan Hus
Jan Hus narozený v Husinci u Pra-
chatic ovlivnil široké vrstvy obyva-
tel tak, že se mocní jeho vlivu začali 
obávat a zbavili se ho. Odůvodnili to 
Husovým údajným kacířstvím a 6. 
července 1415 vzplála hranice, na 
které byl připoután.
Jan Hus svou „kariéru“ dotáhl dale-
ko. Stal se profesorem, byl vysvěcen 
na kněze a kázal v Betlémské kapli. 
Svými názory si získal řadu stoupen-
ců, kteří se buď báli vyslovit svůj ná-
zor, nebo ho neuměli formulovat. Jan 
Hus uměl s grácií svého talentu a své 
inteligence vyjevit trefně, co chce 
říct, a přesně namířit svou kritiku na 
vytčený cíl.
Jím byla především soudobá církev 
počátku 15. století. Strefoval se do 
bohatých církevních hodnostářů a je-
jich výstředností. Církevní smýšlení 
označil za mravní úpadek. Vrcholem 
jeho kritiky bylo pohanění odpust-

Komu by neudělaly radost dva volné dny po sobě (pokud zrovna nevycházejí na víkend). Většina 
lidí jistě uvítala pondělní a úterní svátek. Ten první znamená příchod Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu, ten druhý upálení mistra Jana Husa.
Každý bere oba svátky jako dny volné, letos to bylo příjemné zdvojnásobení víkendu. Kdo má ale 
představu, co pro nás Cyril a Metoděj nebo Jan Hus znamenají? Kdo zná historické souvislosti?

Tento poslední den školního roku se vyvedlo počasí. Děti již od rána byly 
venku a loučily se svou školičkou. Soutěžily, předškoláci byly pasovány 
na školáky, užily si legrace a dobrot celý den. Přejeme všem dětem krásné 
prázdniny... Děti a pracovnice MŠ Švabinského Bílina

DVA SVÁTKY VE DVOU DNECH

ků. To bylo největším trnem oku 
církevních mocnářů, protože to byl 
základ jejich majetku. Hus měl na 
své straně široké lidové vrstvy, byl 
pro ně ikonou, a to postavení církve 
ohrožovalo.
Církev však byla tehdy mocná a pa-
pež zakázal Husovi kázání v Betlém-
ské kapli. Tím se však mistr nedal 
umlčet. I na venkově mu obyčejný 
lid naslouchal. To k naplňování ide-
álů Husovi stačilo a jeho popularita 
tím dokonce stoupla.
Církev ho pronásledovala dál, až 
ho císař Zikmund vyzval, aby své 
pokrokové učení obhájil na koncilu 
ve švýcarské Kostnici. I navzdory 
glejtu o osobní nedotknutelnosti byl 
Jan Hus zatčen a odsouzen. Ani poté 
ho církev nepřiměla odvolat učení, 
o kterém byl přesvědčen. Nevyhnu-
telně pro církev proto následovalo 
Husovo upálení.

V roce 1999 prohlásil papež Jan Pa-
vel II., že lituje kruté smrti Jana Husa, 
a uznal ho jako reformátora církve. 
Jeho upálení se stalo českým státním 
svátkem, čímž byla uznána osobnost 
a vysoce důležitá úloha mistra Jana 
Husa v dějinách. Jana Karlová

 Diplomat je člověk, který vás pošle do Prčic takovým způsobem, že 
se budete na ten výlet dokonce těšit.

 Prostitutka stopuje na cestě.  Zastaví jí auto, z okna se vykloní chla-
pík a říká: „Co uděláš za tři tisíce?“ „Všecko, všecko!“

 „Tak nasedni, jedeme betonovat!“

Jan Hus byl významnou postavou 
českých dějin

DĚTI ZE ŠVABINKY SE LOUČILY…

V minulém čísle bylo nesprávně uvedeno, že na vernisáži vystupo-
vala Koťata z MŠ Žižkovo údolí. Děti na fotografi i tvořící soubor 
Koťata jsou z MŠ Švabinského.

Koutek zábavy

8. července 2010

Dne 4. července 2010 uplynulyDne 4. července 2010 uplynuly
2 roky, co nás navždy opustil2 roky, co nás navždy opustil
náš milovaný syn a bratrnáš milovaný syn a bratr

PETR TRUNEČEKPETR TRUNEČEK
S láskou vzpomínajíS láskou vzpomínají
rodiče a bratr s rodinourodiče a bratr s rodinou

Vzpomínka
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Přítomní si mohli vyrobit korál-
kový náramek, smaltovaný šperk, 
nechybělo tupování na polštáře 
a látkové sáčky a enkaustika, tedy 
nová metoda zdobení voskem. Pro-
tože o prezentaci DDM Bílina byl 
obrovský zájem, bylo v odpoled-
ních hodinách zařazeno ještě zdo-
bení perníků. Den záchranářů kon-
čil v 16 hodin, ale výtvarné dílny 
DDM Bílina končily již o hodinu 
dříve, protože díky velkému počtu 
návštěvníků u stánku DDM došel 
potřebný materiál.
Krátce po desáté hodině přijela také 
hejtmanka Ústeckého kraje Jana 
Vaňhová – ta měla za úkol předat fi -

nanční šeky s částkami více než dva 
miliony korun pro Zdravotnickou 
záchrannou službu, Krajské ředitel-
ství policie, Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Krajské sdruže-
ní hasičů – kraj Ústecký a Hasičský 
záchranný sbor Ústeckého kraje, 
věcné dary si od hejtmanky převza-
ly obce Neštěmice, Klapý, Lubenec, 
Černovice a Hora sv. Kateřiny.
Během dne mohli na mosteckém 
Polygonu přítomní vidět simulo-
vanou dopravní nehodu, slaňování 
z vrtulníku, ukázky jízdní policie, 
práce kynologů, výcvik psů, ukázku 
vznášedla, na dětském hřišti byly 
připravené jízdy zručnosti, snímání 

otisků prstů, motokáry, trenažér si-
mulující náraz. Na Den záchranářů 
přijela také saská policie se svým 
maskotem Poldim. V muzikálovém 
pořadu zazpíval Terka Novotná, 
Šimon Pečenka a hvězda muzikálu 
Děti ráje Míša Nosková. Mostec-

kým Polygonem prošlo během do-
poledne a odpoledne více než pět 
tisíc návštěvníků.
Den záchranářů Ústeckého kraje 
připravilo Krajské ředitelství poli-
cie Ústeckého kraje a Ústecký kraj. 

Vlasta Vébr

Den záchranářů Ústeckého kraje, největší akce v re-
gionu, proběhla v neděli na Polygonu v Mostě. Před-
stavil se tu také Dům dětí a mládeže Bílina. 

DDM BÍLINA SE PREZENTOVAL V MOSTĚ

Revokovalo:
Usnesení ZM č. 19 ze dne 17. 5. 2001, 
kterým bylo schváleno uzavření Sei-
fertovy ulice. 

Schválilo:
Záměr prodeje pavilonu č. 6 v bývalé 
ZŠ Teplické Předměstí spolu s po-
zemkem p. č. 1683/104 o výměře 
551 m2 k. ú. Bílina za cenu dle obál-
kové metody, s vyvolávací cenou 
obvyklou. 

Záměr prodeje nemovitostí v areálu 
bývalých kasáren, a to budovy bez 
čp/če s pozemkem p. č. 1681/34 
o výměře 514 m2, budovy bez čp/če 
s pozemkem p. č. 1681/35 o výměře 
541 m2, budovy bez čp/če s pozem-
kem p. č. 1681/37 o výměře 780 m2, 
části pozemku p. č. 1681/33 o výmě-
ře cca 3 400 m2, vše k. ú. Bílina, za 
cenu obvyklou navýšenou o nákla-
dy spojené s prodejem nemovitostí, 
s předkupním právem pro současné-
ho nájemce. 

Závěrečný účet města v souladu se 
zněním § 17 zákona odst. 7, písm. b) 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, 
s výhradami a opatřeními k odstraně-
ní nedostatků. 

Přijetí účelové neinvestiční dotace na 
výdaje související s konáním voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR, ve výši 340.000 Kč. 

Přijetí dotace na projekt Vzdělá-
vání v eGon Centru Bílina ve výši 
1.716.575 Kč. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí do-
tace z Programu podpory sociálního 
začleňování ve městě Bílina mezi 
městem Bílina a
a) společností Člověk v tísni, o. p. s., 

Praha, na projekt „Kdo si hraje, ne-
zlobí aneb pryč z ulice, když jsou 
prázdniny“ ve výši 31.250 Kč, 

b) společností White Light I., o. s, 
Tce, na projekt „Co budeš dělat 
venku“ ve výši 68.500 Kč,

c) ZŠ Lidická, Bílina, na projekt 
„Dejme prostor dětem 2010“ ve 
výši 49.819 Kč a na projekt „Pra-
cujeme samostatně v přípravné 
třídě“ ve výši 15.390 Kč,

d) ZŠ Aléská, Bílina, na projekt 
„Komplexní péče o handicapo-
vané děti – rozšíření služeb SPC 
Bílina“ ve výši 65.500 Kč, na 
projekt „Zvýšení předpokladů žá-
ků s poruchami učení k začlenění 
do společnosti – rozšíření služeb 
SPC“ ve výši 56.900 Kč, na pro-
jekt „Reedukace SPU, SPCH, 
grafomotoriky a řeči – rozšíření 
služeb SPC“ ve výši 53.000 Kč 
a Snížení sociální Izolace handi-
capovaných žáků a jejich integra-
ce do společnosti – rozšíření SPC 
ve výši 96.700 Kč. 

Přijetí dotace z Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost na 
projekt „Zavedení procesního řízení 
Městského úřadu Bílina a sebehod-
nocení úřadu podle modelu CAF“, 
v celkové výši 4.205.566,08 Kč. 

Program regenerace městské památ-
kové zóny města Bíliny 2010. 

Zastupitelstvo města Bíliny na svém 4. zasedání, které se uskutečnilo dne 24. 6. 2010 mimo jiné:

Zprůjezdnění ul. Seifertova jedno-
směrně, a to z ul. Pražská po vyzna-
čení vodorovného a svislého značení 
nejpozději však k 15. červenci 2010. 
Zároveň schvaluje zadání vypracová-
ní projektové dokumentace a násled-
ných úprav přilehlých ulic Mírového 
náměstí.

Činnost RM v samostatné působnos-
ti za období od 14. 4. do 2. 6. 2010.

Neschválilo:
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí účelového fi nanční-
ho příspěvku mezi městem Bílina 
a společností Hornická nemocnice 
s poliklinikou, s. r. o., Bílina, jehož 
předmětem je navýšení příspěvku 
na ostrahu objektu o 300.000 Kč, na 
celkových 450.000 Kč. 

Vydalo:
Obecně závaznou vyhlášku města č. 
10/2010 k ochraně životního prostře-
dí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné 
zeleně na území města Bíliny, dle 
předloženého návrhu, s účinností od 
15. července 2010. 

Projednalo:
Zápis z jednání fi nančního výboru za-
stupitelstva města ze dne 16. 6. 2010 
ve všech bodech.

Vzalo na vědomí:
Žádost fi rmy ROSS Holding, a. s., 
Havlíčkův Brod o prodej objektu 
městského pivovaru a zároveň uložilo 
tajemníkovi MěÚ zajistit do zářijové-
ho zasedání ZM zpracování znalecké-
ho posudku, včetně zaslání nabídky 
na přednostní odkoupení městského 

pivovaru České republice – minister-
stvu kultury, dle zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči.

Žádost fi rmy SVOBODA Centrum, 
s. r. o., Most o prodej objektu býva-
lých kasáren a ukládá tajemníkovi 
městského úřadu zajistit do zářijo-
vého ZM města znalecký posudek 
a ostatní náležitosti související s pro-
dejem této nemovitosti.

Zápis z jednání kontrolního výboru 
zastupitelstva města ze dne 19. 5. 
a 16. 6. 2010. 

Udělilo:
Čestné občanství města Bíliny panu 
Januszovi Roslanovi, starostovi měs-
ta Bilgoraj, panu Ferensu Tadeuszo-
vi, členu Rady města Bilgoraj a panu 
Wiktoru Sapoznikowi, starostovi 
města Nowowolynsk.

Stanovilo:
Třicet členů zastupitelstva města na 
volební období 2010 – 2014, ve smys-
lu § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 
o obcích, v platném znění. 

Nezaujalo stanovisko:
K vyhlášení místního referenda tý-
kající se dopravní situace v centru 
města.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ

S úplným zněním usnesení se
lze seznámit na úřední desce

MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty města a dále

i na webových stránkách města 
(www.bilina.cz)

Polygon – Foto: Vlasta Vébr

8. července 2010
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První zápas Internacionálů ČR – 
22.12.2008 u příležitosti uvedení 
do provozu hřiště s umělým povr-
chem, druhý zápas – 28.10.2009 
– Státní svátek ČR a zároveň 
kulaté jubileum našeho fotbalo-
vého oddílu. U obou utkání byl 
František Veselý. Při vyslovení 
tohoto jména si každý musí vy-
bavit fotbal, Slávie, reprezentace, 
skvělý člověk. Hned následující 
den po oslavě v Bílině jsme si 
přečetli zprávu, které nikdo ne-
chtěl rozumět – Franta zemřel! 
A nyní se dostáváme k důvodu 
poslední návštěvy fotbalových 
legend v našem městě. Ve dnech 
23. a 24. června náš oddíl uspo-
řádal celostátní fotbalový turnaj 
v kategorii přípravek „Memoriál 
Františka Veselého“. Úvodní den 
tuto skvělou akci vyšperkovalo 

utkání Klubu fotbalových interna-
cionálů se Starou gardou Bíliny.
V sestavě domácích se objevila tato 
jména: Köhl, Macek, Milčinský, 
Procházka, Laibl, Köhler, Picka, 
Stiller, Reiser, Vrábel, Fígr, Kri-
šal, Dombrovskij, Bureš, Kovačka 
a Lhotka. Oproti tomu se na hřišti 
v dresu Internacionálů prezentovali 
hráči samozřejmě v minulosti spja-
tí s reprezentací a současně rekru-
tující se z řad pražských oddílů – 
Dukly, Slávie, Bohemians i Sparty. 
Mezi třemi tyčemi kraloval Šimur-
ka, obranu svým osobitým stylem 
řídil bývalý trenér Teplic a repre-
zentace, hráč Dukly Praha Petr 
Rada, který ač byl jeho pohyb limi-
tován zraněním, protihráčům a ani 
spoluhráčům nic nedaroval. Duel 
velice prožíval a bral ho prestižně, 
ostatně jako většina zúčastněných. 

Dále jsme mohli v zadních řadách 
ocenit umění Mlejnka, Štambachra 
(během své kariéry působil v ofen-
zivních řadách), Bažanta a Samka. 
V záloze se střídali Ondra, Kabyl, 
Berger, Veselý mladší a Vonášek, 
z nichž hlavně Berger s Kabylem 
tvořili hru hostů. V útočné vozbě 
zcela přirozeně bavili diváky Pří-
ložný, Bittengel a Mičinec, trochu 
překvapivě Jan Fiala, za aktivní 
kariéry nastupující v obraně ar-
mádního celku.
Při utkání jsme se rozhodně ne-
nudili, zvláště my dříve narození, 
kteří pamatujeme doby, kdy jeho 
aktéři aktivně působili v repre-
zentačním, ligovém, či bílinském 
dresu. I když hráči vzhledem ke 
svému věku a zdravotnímu stavu 
neoplývali rychlostí, tento han-
dicap lehce nahradili vytříbenou 
technikou, přehledem a zkuše-
ností. V úvodu domácí na hosty 
„vlítli“, chtěli se zřejmě na slav-
né borce vytáhnout, zatlačili je 
do vlastního pokutového území 

a dovolili pouze občasné ofenziv-
ní výpady dvojici Bittengel – Pří-
ložný. Tuto svou snahu korunovali 
krásnou technickou střelou Stille-
ra, která otevřela skóre. Potom na 
delší dobu převzali iniciativu hos-
té, a i když chtěli svou hrou hlavně 
bavit sebe i diváky, podařilo se jim 
stav zvrátit na svou stranu – 1:4. 
V závěru domácí korigovali na ko-
nečných 3:4.
Ještě splňme zpravodajskou po-
vinnost a dodejme, že turnaje pří-
pravek se zúčastnilo osm družstev 
z celé republiky. Ve fi nále porazilo 
SK Dynamo České Budějovice FK 
Teplice 2:1 a domácí skončili na 
osmém místě. Otec myšlenky Petr 
Procházka si pochvaloval sportov-
ní, organizační i společenskou úro-
veň turnaje a přeje si založit tradi-
ci a pokračovat. Můžeme se snad 
těšit, že i v budoucnu se v rámci 
sportovního mládežnického klání 
představí v Bílině zajímavé týmy 
s výjimečnými osobnostmi. 

 Jan Davignon

A dodejme, že k nám přijíždějí v poslední době 
velice často, i když hlavní záminku k jejich po-
slední návštěvě bychom snad raději změnili. Při-
pomeňme sled událostí nedávné minulosti.

DO BÍLINY OPĚT PŘIJELY FOTBALOVÉ LEGENDY
A
v
s
p

 KOPaNÁ - Komentáře, postřehy a názory
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MATĚJ CHALUPNÝ V NĚMECKU
OPĚT TĚSNĚ PŘED BRANAMI FINÁLE

Šestnáctiletý Matěj se na star-
tu představil v kategorii Boys 
15/16, ve které startovalo deva-
desát závodníků a tato kategorie 
již tradičně slibovala pěkné sou-
boje už od kvalifi kačních jízd. 
Matěj hned v první kvalifi kační 
jízdě naznačil, že dnes má svůj 
den a že míří vysoko. Všechny 
tři své kvalifi kace s přehledem 
zvítězil a postoupil tak do os-
mifi nále. I zde stylem start cíl 
proťal pásku na prvním místě 
a probojoval se do čtvrtfi nálové 
jízdy. V této jízdě již přemožitele 
našel, když dojel na postupovém 
druhém místě a probojoval se tak 
mezi šestnáctku nejlepších. V se-
mifi nále se Matějovi start povedl 
a jel téměř celou dráhu na třetím 
místě zaručující postup do tolik 
toužené fi nálové osmičky. Bohu-
žel osudnou se mu stala poslední 

překážka na poslední rovince, 
kterou zrovna ideálně neprojel 
a byl předjet hned dvěma jezdci. 
To znamenalo propad na pátou, 
nepostupovou pozici a konec 
v závodě. „Jsem zklamaný, minu-
lé dva závody v Itálii jsem taktéž 
skončil v semifi nále. Teď jsem byl 
taky tak blízko, uteklo mi to zase 
o půl metru, bohužel mi ale v cíli 
došly síly a bylo hotovo.“ svěřil 
se unavený Matěj. V celkovém 
pořadí závodu z toho bylo i tak 
vynikající 9. místo.
Bohužel neděle již tak úspěšná 
nebyla. První kvalifi kační jízda 
třetí místo, ve druhé kvalifi ka-
ci z toho v cíli bylo místo dru-
hé. Ve třetí kvalifi kaci jel Matěj 
na třetím místě zaručující postup, 
jenže ve druhé zatáčce udělal 
chybu, zatáčku příliš otevřel a byl 
podjet a vystrčen z klopené za-

Čtvrtým a pátým závodem pokračoval o víkendu 22. a 23. 
května Evropský pohár BMX. Závody se jeli nedaleko Frank-
furtu n/M v malém městečku Weiterstadt, kde po celý víkend 
panovalo téměř letní počasí. Díky podpoře společnosti FITA 
– servis jeřábů s.r.o., a Autoškoly Janička se obou závodů 
mohl zúčastnit i bílinský reprezentant Matěj Chalupný, který 
si v sobotním závodě vedl na výbornou, nedělní závod mu již 
podle představ nevyšel.

táčky jezdcem jedoucím za ním. 
Následoval pád a dojezd na po-
slední osmé pozici. Součet bodů 
z kvalifi kačních jízd byl nakonec 
tak vysoký, že nestačil na po-
stup do dalších fi nálových bojů 
a závod tak pro Matěje skončil. 
„Byla to zbytečná chyba. Jízdy 
byly tolik zamotané, že Matějovi 
by i stačilo ve třetí jízdě dojed 
na sedmém místě a stačilo by mu 
to na postup. Ale tak to v bikrosu 
bývá.“ dodal trenér Zdeněk Cha-
lupný ml.

Další dva závody Mistrovství 
Evropy se jedou v zemi tulipánů, 
v bikrosovém městečku Walken-
swaard, které slibuje pěkné zá-
vody, neboť se zde v minulosti 
mimo jiných velkých závodů 
konalo i Mistrovství světa BMX 
a tamní pořadatelé mají nemalé 
zkušenosti s pořádáním velkých 
závodů. Na závody se chystá 
i Matěj a doufejme, že se mu po-
daří navázat na úspěšnou sobotu 
z Německa. 

Zdeněk Chalupný ml.

Matěj Chalupný
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Bílinská volejbalová liga má za sebou již 15 ročníků. Od 1. květ-
na 1996, kdy pánové Půhoný, Ing. Šlambora, Ing. Outerský, Jan 
Pochman, Ing. Loužil, bratři Hanzlíkové, paní Mašková, pan 
Vondráček a další zájemci o volejbal přivedli a soutěžní komisi 
představili svá družstva, bylo v 15 ročnících sehráno úctyhod-
ných 824 zápasů. 

Tyršova zahrada byla vždy vy-
soce funkční a poskytovala vo-
lejbalovým maratonům příjemné 
zázemí. Soutěžní komise Jirás-
ková, Šiklová, Mráz, Jirásek 
pracovala stále ve stejném slože-
ní. Bob Mráz byl s více než dvě-
ma stovkami odřízených zápasů 
nejvytíženějším rozhodčím sou-
těže. Velice obětavě spolupra-
covali rozhodčí Stolař a Šimon 
z Teplic.
Všechny hrací dny 15. ročníku se 
vyznačovaly vzestupem výkon-
nosti velké většiny z 12 soutě-
žících družstev. Důvod zlepšení 
výkonů družstev je možno vidět 
v tom, že celá řada hráčů BVL 
hraje během roku i v jiných mi-
strovských soutěžích (například 
teplická VOSA, sokolské turnaje 
a soutěže, přátelské zápasy). Řa-
da družstev se naučila pravidelně 
trénovat.

Ve třetím turnaji 
vedoucí DOLY ztratily

Volejbalisté díky dobrému poča-
sí odehráli beze zbytku celý pro-
gram třetího turnaje BVL 2010 
a sehráli i šest zápasů z progra-
mu druhého turnaje, který byl 
pro nepříznivé počasí zrušen. 
Bylo odehráno 24 zápasů.

BVL má za sebou 15. ročník

Po prvním turnaji vedoucí druž-
stvo DOLY nepotvrdilo pozici 
lídra soutěže a v kvalitním zá-
pase podlehlo družstvu DETO. 
DOLY jsou snadno zranitelné, 
neboť se příliš opírají o výkon 
Petra Aubrechta a na ostatních 
postech chybí potřebná kvalita. 
Loňský fi nalista DETO se oproti 
prvnímu letošnímu turnaji znač-
ně zlepšil. Také družstvo SOKOL 
předvedlo v posledním turnaji 
značné zlepšení. Útok i obranu 
na síti obstarávají vysocí mladíci 
Kuba Pýcha a Nikola Ferstel do-
plněni Zdeňkem Jiráskem a Vaš-
kem Viktorou, solidní nahrávku 
předvedly Hana Maryšlerová 
a Petra Benová. Šance promluvit 
do bojů o konečné pořadí měli 
v této fázi ještě GOLDENI a WC 
SRPŠ.

15. ročník ovládlo 
nakonec DETO

V tomto ročníku konečně zví-
tězil korunní princ minulých let 
– družstvo DETO, které v závě-
rečném turnaji uhájilo své těsné 
vedení z úvodních kol soutěže. 
Celou soutěží prošlo bez jediné 
porážky se ztrátou tří bodů za tři 
remízy 1:1. Největší předností 
DETA je to, že disponuje větším 

Družstvo SOKOL

Vítězné družstvo DETO

počtem vyrovnaných hráčů, mezi 
nimiž jsou nespornými oporami 
Aleš Hejzlar a Radek Zavoral. 
Příslibem pro příští sezónypro 
družstvo je skutečnost, že i přes 
absenci klíčových opor Zavorala 
a Procha dokázalo v závěrečném 
turnaji odrazit nápor pronásledo-
vatelů ze špičky tabulky BVL.
Příjemným překvapením je beze-
sporu druhé místo DOLŮ. I když 
je na soupisce družstva patnáct 
hráčů, hrálo družstvo DOLŮ zá-
věrečný dlouhý turnaj bez výraz-
ných změn v sestavě. Opíralo se 
již tradičně vynikající výkon Pet-
ra Aubrechta. Spolehlivým výko-
nem překvapila Andrea Podolská 
a zkušený volejbalista Hůlek.
Na bronzové třetí příčce skončilo 
družstvo WC SRPŠ. Z 22 mož-
ných bodů ztratilo sedm bodů po 
třech remízách 1:1 a dvou poráž-
kách. Družstvo by mohla mrzet 
velmi těsná prohra s bílinskými 
Sokoly a určitě naprostý propa-
dák s vítězem letošního ročníku. 
Tady družstvo uhrálo ve dvou se-
tech bídných 22 míčů.
Celkově čtvrtí Sokolové prohráli 
sice jen utkání s DOLY, ale šest 
remíz svědčí o malé koncentra-
ci na celý zápas a snad i menší 
odolnosti. Oporami Sokolů jsou 
smečaři Pýcha, Ferstel a Viktora, 
své si spolehlivě uhrávají děvča-
ta Benová a Maryšlerová. Druž-
stvo má dlouhodobě na mnohem 
lepší výsledky.

Střed tabulky tvoří pátí TGS, 
překvapivě šesté Kostomlaty 
a až sedmí skončili loňští vítě-
zové Bombarďáci z Duchcova. 
Poslední místa obsadili KALIČI 
a MACHŘI. Ti jsou daleko nej-
mladším družstvem BVL, a proto 
stále perspektivní.
Závěrem bych chtěl konstatovat, 
že téměř všem družstvům chybí 
nezbytné vedení během zápasu. 
To je samozřejmě dáno malou 
vyhraností a zápasovou zkuše-
ností. Jsou i družstva, kde každý 
radí každému, ale nikdo nepo-
slouchá nikoho. Ve volejbalu 
stále platilo a platí, že družstvo, 
které v prohraném setu nepouži-
je oba povolené oddechové časy 
a pravidly povolená střídání, je 
špatně vedeno nebo spíše není 
vůbec vedeno. To ovšem mo-
hou zajišťovat především lídři 
družstev s potřebnou autoritou. 
A takové hráče každé družstvo 
má. Mohli by to být takoví hráči 
jako Aubrecht, Blažek, Zavoral, 
Hejzlar, Nedomlel, Řach. Mezi 
ženami pak vídám na kurtech ně-
kdejší hráčky dorostenecké ligy 
a národní ligy žen. I ty by mohly 
a měly radit.
V posledním hracím dnu byla 
provedena uzávěrka přihlášek 
do příštího ročníku BVL 2011. 
K velké lítosti pořadatelů se od-
hlásilo družstvo METAL.

Jaromír Jirásek,
vedoucí soutěže

8. července 2010


