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Příměstský tábor úspěšně za námiPříměstský tábor úspěšně za námi

INZERCE 033/BZ

Půjčky pro zaměstnance,

důchodce, podnikatele

 i ženy na MD

více info: 603 298 734,
J. Kubištová,

budova Doly Bílina,

11. patro

Diskotékou s Vlastou Vébrem byl v pátek 1.8. 2008 ukončen již třetí 
ročník příměstského prázdninového tábora v Bílině.

V letošním roce byly tradič-
ní výlety, sportovní či výtvarné 
aktivity obohaceny o spoustu 
novinek. Výroba keramiky, veče-
ry s přespáním, muzikoterapeu-
tické a canisterapeutické aktivity 
jsou jen některé z nich.

Ani letos by se tábor nemo-
hl uskutečnit bez spousty práce 
odvedené v zázemí základní ško-
ly praktické a velmi rád bych tak 
poděkoval jejímu vedení a také 
paní kuchařkám, poděkování 

směřuje také ke všem, kteří se 
v průběhu tábora dětem věno-
vali, tedy učitelům ze ZŠ prak-
tické, ZŠ Aléské a ZŠ Lidické 
a pracovníkům bílinské pobočky 
společnosti Člověk v tísni, o.p.s.  
Nemůžeme zapomenout ani na 
podporu ze strany SD – Auto-
doprava, a.s. nebo Městských 
technických služeb v Bílině a za 
administrativní podporu ze stra-
ny Městského úřadu v Bílině. 
Financování celé akce bylo letos 

možné především díky programu 
Prevence kriminality Minister-
stva vnitra České republiky a pří-
spěvku Města Bíliny.

Věřím, že se všem dětem na 
táboře líbilo a uvidíme se společ-
ně opět příští léto.

Přeji všem krásný zbytek 
prázdnin a co nejúspěšnější nad-
cházející školní rok.

Zdeněk Svoboda,
Člověk v tísni, o.p.s – Bílina

Partnerem akce
Příměstský prázdninový
tábor v Bílině
je Skupina ČEZ.

Fotoreportáž str.7Fotoreportáž str.7
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Zeptali jsme se občanů našeho města... Ptal se a fotografoval Jan Vraný

Sledujete televizní přenosy z letních olympijských her v Pekingu?

Martin
SCHLEISNER,
35 let, dělník:
„Na olympiádu se 
nedívám. Nějak mě 
nebere. Když už něco 
sleduji, tak jsou to přenosy 
z mistrovství Evropy ve 
fotbale nebo koukám na 
hokejová utkání, kde hraje 
náš tým. Jinak se o sport 
moc nezajímám.“

Radek
BRŇOVJAK,
32 let, dělník:
„Ne. Letní olympijské 
hry nesleduji. Nedíval 
jsem se ani na jejich 
zahajovací ceremoniál. 
Na sport v televizi se 
dívám jen občas, když 
hrají naši fotbalisté nebo 
hokejisté. Jinak ale sport 
nesleduji.“

Antonín
GURGUL,
16 let, žák:
„Ano. Letní olympijské 
hry doma sleduji. Díval 
jsem se hlavně na jejich 
zahájení, a pak si vybírám 
z některých sportů. 
Například plavání nebo 
střelbu. Moc času u televize 
ale netrávím. Většinou se 
podívám až na výsledky 
v televizních novinách.“

Jakub
HERŠ,
14 let, žák.
„Olympijské hry v televizi 
sleduji pravidelně. Díval 
jsem se, ale nejraději na 
zahajovací ceremoniál 
letních olympijských 
her v Pekingu, který 
byl úžasný. Ze sportu 
si vybírám, hlavně 
plavání.“

Michaela
GIRGLOVÁ,
17 let, studentka:
„Ne. Na olympiádu se 
nedívám. Nemám moc 
času sedět u televize. Když 
už si ji pustím, dívám se 
především na atletiku, 
kterou mám ze všech 
sportovních disciplín 
nejraději. To pak nějaký 
ten čas obětuji a s radostí 
se podívám.“

Helena
LINKEOVÁ,
20 let, na mateřské: 
„Nejsem sportovní typ. 
Proto se nedívám na letní 
olympijské hry ani na 
jiné sportovní přenosy. 
Nedívala jsem se ani na 
zahájení her. Myslím si, 
že je to jen ztráta času 
vysedávat u televize. Navíc 
mám miminko a o veškerý 
volný čas tak mám už 
postaráno.“

Výkonem SPOD se rozumí pře-
devším ochrana práv dítěte, jeho 
příznivý vývoj a řádná výcho-
va, ochrana oprávněných zájmů 
dítěte včetně ochrany jeho jmění 
a dále působení směřující k obno-
vení narušených funkcí rodiny. 
V rámci organizační struktu-
ry Městského úřadu v Bílině je 
SPOD vykonávána, a to v rámci 
Odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví. Zde je SPOD vykonávána 
na dvou úrovních, a to v rámci 
výkonu funkce kurátora pro děti 
a mládež a sociálních pracovnic. 

Kurátor pro děti a mládež se 
především zabývá sociálně pato-
logickými jevy dětí a mládeže. 
Mezi tyto lze zařadit záškoláctví, 
potulky a útěky, zneužívání návy-
kových látek, prostituci, šika-
nu i různé druhy protiprávního 
a jiného závadového jednání nezl. 
dětí i mladistvých. V rámci výko-
nu SPOD v uvedených případech 

závadového chování nezletilých 
dětí i mladistvých je příslušný 
orgán SPOD oprávněn uplatňovat 
různé typy výchovných opatření, 
a to v rámci své působnosti. Dále 
je oprávněn podávat ke zdejší-
mu soudu, tj. Okresnímu soudu 
v Teplicích, podněty či návrhy 
v daných věcech. Kromě již uve-
deného kurátor pro děti a mládež 
spolupracuje S Policií České 
republiky a dalšími subjekty, a to 
státními i nestátními.

Druhou úrovní výkonu SPOD 
je samotný výkon sociální práce, 
kterou již nevykonává kurátor 
pro děti a mládež, ale sociál-
ní pracovnice. Tyto se zabývají 
rodinami, ve kterých se rodiče 
o své nezletilé děti z nějakého 
důvodu nemohou, nechtějí nebo 
neumí postarat, současně se zabý-
vají syndromem CAN – syndrom 
týraného, zanedbávaného a zneu-
žívaného dítěte. Dále vykonávají 

Sociálně právní ochrana dětí 
Sociálně právní ochrana dětí je vykonávána na základě Zákona č. 
359/199 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Jako odvětví veřejné-
ho práva má sociálně právní ochrana dětí, dále jen SPOD v České 
republice svoji dlouholetou tradici.

roli opatrovníka nezl. dětí v rámci 
různých řízení, např. u rozvodo-
vých řízení upravujících výchovu 
a výživu dítěte, dědického řízení 
apod. Také sociální pracovni-
ce jsou v rámci výkonu SPOD 
oprávněny uplatňovat různé typy 
opatření a podávat ke zdejšímu 
soudu návrhy a podněty v daných 
věcech. Stejně jako kurátor pro 
děti a mládež spolupracují i s dal-
šími subjekty.

Nelze opomenout, že je na 
Odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví kromě již uvedeného pově-
řená pracovnice, která se zabý-
vá syndromem domácího násilí 
a současně náhradní rodinnou 
péčí – pěstounská péče, osvojení 
dítěte, poručenství.

Na závěr uvádíme, že jednotlivé 
úrovně výkonu SPOD ze strany 
Městského úřadu v Bílině budou 
čtenářům podrobněji popsány 
v dalších vydáních Bílinského 
zpravodaje. 

Hana Obracaníková, Bc.
- kurátor pro děti a mládež

Jitka Prucknerová, DiS
- sociální pracovník na OSPOD  

OMLOUVÁME SE ZA CHYBU V UPLYNULÉM ČÍSLE BÍLINSKÉHO ZPRAVODAJE, KTERÁ NEBYLA NA NAŠÍ 
STRANĚ. JEDEN Z OSLOVENÝCH SE U ANKETNÍ OTÁZKY PŘEDSTAVIL JMÉNEM NĚKOHO JINÉHO.

Redaktor provádějící anketu nemůže zaručit, že dotazovaná osoba se představí svým jménem.
Ti, co si vymýšlejí jména svých známých, by si měli uvědomit,

že následně přivodí problém jim i jejich rodině.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Ilustrační fotoIlustrační foto
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Střípky
z Bíliny

Pozor začínáme
V pondělí 25. 8. 2008 začí-

náme provoz na zimním stadi-
onu. Již nyní je možné zamlu-
vit si hodiny na ledové ploše. 
V posledním srpnovém týdnu 
je stanovena cena 1700 Kč a od 
září 1380 Kč za hodinu. Ledovou 
plochu si lze pronajmout na čísle 
723 864 365, pan Davignon.

Provoz veřejných WC
se rozšiřuje

Denní provoz veřejných WC 
má změnu v otvíracích hodinách, 
a to od 7.00 do 19.00 hod.

Nová stání
pro kontejnery

Městské technické služby 
zpracovávají návrh na rozšíření 
kontejnerových míst v Bílině na 
separovaný odpad. Jedná se cel-
kem o 15 nových stání.

„Nová kontejnerová stání by 
měla být rozšířena na 5 kontej-
nerů. Papír, plast, sklo, nápojo-
vé kartony a bioodpad. Vše je ve 
fázi příprav, protože stále čeká-
me, jak dopadne žádost o dota-
ce na bioodpad. Také je ve hře 
novela zákona o obalech tzn., že 
by se plastové láhve dávaly do 
výkupen a budou zálohované. 

Zástupci Bíliny navštívili
partnerské město Stropkov

Důležitá telefonní čísla:

HZS JEDNOTKA BÍLINA
950 442 011 150

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
155

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST BÍLINA
417 823 745

POLICIE ČR
158

POLICIE ČR V BÍLINĚ
417 823 333, 417 823 161

MĚSTSKÁ POLICIE BÍLINA
417 810 999

TELEFONNÍ CENTRUM SLUŽEB
800 123 456

Bílinu zastupovali starosta města 
Josef Horáček, zastupitelé Pavel 
Ryjáček a Václav Mojžíš, kteří 
jsou současně strážníky městské 
policie, ředitelka KC Kaskáda 
Bc. Ingrid Skopcová a vedoucí 
odboru školství a kultury měst-
ského úřadu Bc. Veronika Spur-
ná. Na „Stropkovském jarmoku“ 
vystoupila bílinská kapela Grock, 
která zaznamenala velký úspěch 
a projevila zájem o vystoupení ve 
Stropkově i v příštích letech. 

V průběhu návštěvy jsme se 
setkali s prezidentem Slovenska 
Ivanem Gašparovičem, partner-
skými městy Stropkova, s orga-
nizátory „jarmoku“, zastupiteli 

města Stropkov a vedoucím míst-
ního fotbalového klubu. Strážníci 
bílinské městské policie měli mož-
nost porovnat zkušenosti o čin-
nosti městské policie a policie ČR 
a SR. 

Na plánovaný projekt „Česko-
slovenské dny“ pořádaný Kul-
turním centrem Kaskáda u pří-
ležitosti založení Československé 
republiky byla pozvána slovenská 
zpěvačka, rodačka ze Stropkova 
Beáta Dubasová. Zda pozvání do 
Bíliny přijme, se dozví příznivci 
kultury v říjnu letošního roku.

Bc. Veronika Spurná

Dne 1. a 2.8. 2008 se zúčastnili 
zástupci města Bíliny slavnos-
tí slovenského města Strop-
kov, se kterým uzavřelo město 
Bílina v letošním roce smlou-
vu o spolupráci.  

Vzpomínka

Český svaz bojovníků za svobodu
se v měsíci červenci rozloučil

se svojí členkou, sestrou

MARIÍ BRINDZEOVOU,
která zemřela ve věku 87 let.

ČSBS jí děkuje za aktivní činnost v ZO, za uplynulých 32 roků.
Václav Vadlejch - předseda ČSBS

UPOZORNĚNÍ
Děkujeme všem,

kteří nám přes prázdniny 
poslali své příspěvky

a připomínky.

Z důvodu omezení 
činnosti redakční rady 

budou zveřejněny
v Bílinském zpravodaji 

28. srpna.

DĚKUJEME
ZA POCHOPENÍ!

Zástupci MěP Pavel Ryjáček
a Václav Mojžíš se slovenským kolegou

Bílinští představitelé s prezidentem Slovenské republiky
s Ivanem Gašparovičem

Stropkov
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Střípky
z Bíliny

Směrnice přišla z Evropské unie 
a mimo novelizace zákona o oba-
lech upravuje poplatek za svoz 
a skládkování,“ uvedla ředitelka 
MTSB Ing. Olga Roučková.

Místa na kontejnerová stání 
bude schvalovat rada města.

Zatím jsou vytipovaná místa 
rozdělená do tří kategorií, nově 
zřízená místa, rozšířená a mís-
ta, kde je zapotřebí kontejnery 
doplnit. Uvažuje se o vybudo-
vání kontejnerových míst v Důl-
ní ulici u sila, na Větráku nebo 
v okolí DDM. S rozšířením by se 
mohlo počítat na Pražské I. a II. 
a u polikliniky.

Zastupitelé budou
jednat o nové vyhlášce

Rada města doporučila zastu-
pitelům města vydat Obecně 
závaznou vyhlášku č. 03/2008 
o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů. 

„Poplatek za komunální odpad 
je podle vyhlášky města a město 
každý rok stanovuje jeho výši. 
Skládá se ze dvou částí. Ze sku-
tečných nákladů na vývoz nádob 
tj. popelnic a kontejnerů pro oby-
vatelstvo a dalších 250,- Kč, kte-
ré vycházejí ze zákona. Na první 
část dáváme podklady o našich 

nákladech na vývoz. Spočítáme 
všechny náklady, když auto vyje-
de, vyveze popelnice, skládku, 
mzdy a pohonné hmoty. Výsledek 
vyčíslíme městu formou sdělení 
a město na základě našich pod-
kladů spočítá svozové náklady 
na jednoho obyvatele, kteří jsou 

Regenerace lázeňského parku dokončena
14. srpna 2008

 23. srpen  Mariánské 
Lázně, Lázně 
Kynžvart

  6. září Praha
 20. září  Litoměřice 

(zahrada 
Čech)

 říjen  3x houby
(Kralovice)

 1. listopad Praha
 29. listopad Drážďany
   6. prosinec Praha
 20. prosinec Praha 

Zájezdy 2008Zájezdy 2008

V období od 21. 4. 2008 do 4. 6. 2008 probíhala obnova významné-
ho krajinného prvku (VKP) „Lázeňský park Kyselka“, konkrét-
ně jeho okrajové části za Lesní kavárnou a letním kinem směrem 
k obci Kaňkov o rozloze 49 731 m2.

Celková plocha VKP vyhlášené-
ho v roce 2001 činí celkem 10,5 ha. 
Účelem obnovy byla příprava úze-
mí pro postupné zvětšování parku 
v místech, kde kdysi podle histo-
rických pramenů fungoval. Autor 
projektu vytipoval perspektivní stro-
my a navrhl jejich ošetření vedoucí 
ke zlepšení provozní bezpečnosti 
a navrhl odstranění náletových 
a konkurujících dřevin. V centrální 
části parku byla provedena doplňují-
cí výsadba převážně nižších stromů, 
které oživí prostor kvetením, barvou 
a tvarem listu, zajímavým tvarem 
apod. Tyto nové výsadby jsou zákla-
dem pro shromáždění zajímavých 
druhů dřevin v parku, který by se 
tak vedle bohaté historie v budoucnu 
mohl prezentovat jako arboretum. 

Konec měsíce července znamenal 
i ukončení prací v lázeňském par-
ku Kyselka. Park, který je součástí 
významného krajinného prvku, se 
zbavoval náletů, ošetřovaly se koru-
ny stromů, kácely nemocné dřeviny 
a vysazovaly stromy nové. Také se 
odstraňovaly kompozičně nevhod-
né stromy. Ošetřit se mělo 1 163 ks 
stromů.

„V korunách stromů se vyskyto-
valy pahýly po odlomených větvích 
a suché větve. Po provedení zdra-
votního a bezpečnostního řezu dojde 
ke zvýšení vitality stromů a zajištění 
jejich stability. Tím, že se odstranily 
nálety, dojde ke zlepšení podmínek 
pro perspektivní stromy. Výsadba 
nových stromů se provedla hlav-
ně v centrální části parku a jedná 
se o nižší stromy např. magnolie,“ 
popsala regeneraci parku Lenka 
Hořejší z odboru životního prostředí 
v Bílině.

Lázeňský park v současné době 
slouží jako atraktivní místo pro 
každodenní rekreaci obyvatel města 
nebo turistů. Zajímavé je druhové 
složení stromů. Nachází se zde něko-
lik druhů javorů, borovic, dubů nebo 
buků. V lázeňském parku nalezne-
me i několik významných stromů 
jako je například jinan dvojlaločný 
(Ginko biloba) a lyrovník tulipáno-
květý vyhlášený v roce 2006 jako 
památný strom.

Díky druhovému složení stromů 
je lázeňský park významným arbo-
retem, a proto se na jeho regenera-
ci podíleli pracovníci vyškolení na 
úpravu vzácných druhů stromů. Pře-
sto se regenerace parku setkala s kri-
tikou. Jejím předmětem byly hlavně 

visící suché větve ze stromů, uschlé 
nově vysázené stromy, neuklizené 
nebo vyčnívající pahýly suchých 
stromů a špatně provedené řezy.

„Myslím, že kritika není namís-
tě. Obnova lázeňského parku se 
prováděla přesně podle připravo-
vaného projektu. Ošetřené stromy 
jsou označené, takže kdo má zájem, 
může si celý park projít a vše zkon-
trolovat. Je nutné si uvědomit, že 
projekt byl dokončen v roce 2004, 
kdy stav dřevin byl zcela jiný než 
v době realizace tj. v roce 2008. Je 
pochopitelné, že za tu dobu proschly 
koruny dalších stromů a některé 
stromy úplně zanikly (byly vyvrá-
ceny nebo zlomeny a zlikvidovány 
TSMB ). Proto je možné i v součas-
né době najít na ploše stromy, které 
potřebují ošetřit nebo pokácet. Co 
se týká řezů, tak v tom nejsou zajed-
no ani odborníci, ale důležité je, že 
byly provedeny tak, že koruna stro-
mů je zachována a suché části byly 
odstraněny. Některé nově vysazené 
stromky jeví známky prosychání, 
což je ovlivněno dobou výsadby 
a stanoveným termínem ukonče-
ní prací, který byl podmínkou pro 
poskytnutí fi nančních prostředků ze 
Státního fondu životního prostředí 
ČR,“ uvedla Lenka Hořejší.

Úpravou parku došlo k obnovení 
původních cest a jejich další úpravou 
se budou zabývat již Městské tech-
nické služby v Bílině. V budoucnu 
bude mít tato část charakter lesopar-
ku propojeného s okolní krajinou 
s přírodními lavičkami a kompo-

nenty určenými pro sportovní vyžití 
obyvatel všech věkových kategorií ( 
šplhací sítě, zavěšené mosty, houpač-
ky, schody a žebříky apod.). V této 
části parku se nacházejí také doup-
né stromy, ve kterých bylo zjištěno 
zahnízdění sov. Odbor životního 
prostředí požádá Agenturu ochrany 
přírody a krajiny o botanický a zoo-
logický průzkum této lokality.

„Z důvodu hnízdění ptáků v době 
prací byly v korunách některých 
stromů ponechány suché větve 
vyskytující v blízkosti hnízd. Na 
základě zjištění hnízdišť sov a nale-
zení zajímavých druhů živočichů 
byly na ploše záměrně ponechány 
například tlející a suché stromy. Sou-
částí každého lesa jsou i živočichové 
a ti by měli být zachováni. Pokud by 
měly mít některé části parku charak-
ter lesoparku, neznamená to asfal-
tové cesty nebo anglický trávník,“ 
dodala Hořejší.

Obnova lázeňského parku v Bíli-
ně bude dotována z fi nančních pro-
středků Státního fondu životního 
prostředí ČR. (lal)

POVINNÁ VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ  
BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH ÚDAJŮ

Na základě nařízení vlády č. 612/2004 Sb.,
ze dne 16. listopadu 2004 upozorňujeme občany

na povinnost výměny občanských průkazů
bez strojově čitelné zóny (růžový typ OP).

OP vydané do 31. 12. 2003 (pouze růžové OP) 
– platnost do 31. 12. 2008.

Žádost o vydání občanského průkazu předloží občan 
nejpozději do 30. listopadu příslušného roku.

Tato výměna se netýká občanů,
kteří se narodili před 1. lednem 1936.

UPOZORNĚNÍ:
Od druhé poloviny roku 2000 jsou vydávány občanské 

průkazy se strojově čitelnými údaji (zelený OP).
Tyto občanské průkazy nepodléhají výměně

– platí po dobu v nich uvedenou !!!
Odbor správní a vnitřních věcí - občanské průkazy

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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Střípky
z Bíliny
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trvale hlášení ve městě,“ vysvět-
lila paní Drobná.

Zastupitelé 4. září na svém 
zasedání buď schválí navýše-
ní poplatku za svoz odpadu na 
500,- Kč za osobu nebo navýše-
ní neschválí a platba zůstane na 
470,- Kč.

Technické služby zdražení 
vysvětlují hlavně vysokým zvý-
šením nákladů. 

Daňové a poplatkové 
povinnosti občanů 
Bíliny v roce 2008

31. 3. 2008
 splatnost místního poplatku

ze psů (I. splátka)
(pro majitele psů, jejichž poplatek
je vyšší než 300,- Kč/rok se jedná 
o první splátku, pro majitele psů, 

jejichž poplatek je nižší než 300,- Kč/
rok je to platba na celý kalendářní rok)  

31. 5. 2008
 splatnost daně z nemovitosti

 (daň lze zaplatit bezhotovostním 
převodem na účet FÚ, prostřednictvím 

složenky zaslané FÚ nebo na pokladně FÚ)

30. 6. 2008
 splatnost místního poplatku

za odpad (I. pololetí)
(pro letošní rok byla stanovena sazba 
poplatku částkou 470,- Kč/osoba/rok; 
poplatek lze k uvedenému datu uhradit

celý nebo částkou 235,- Kč uhradit
I. pololetí)

30. 9. 2008
 splatnost místního poplatku

ze psů (II. splátka)
(tento termín splatnosti platí pouze 

pro majitele psů držených v nájemních 
bytech, jejichž poplatek je vyšší než 

300,- Kč/rok)

30. 12. 2008
 splatnost místního poplatku

za odpad (II. pololetí)
(splátkou v částce 235,- Kč/osoba

se uhradí II. pololetí)

Uvedené povinnosti se týkají místních 
poplatků, které vybírá obec na základě 
obecně závazných vyhlášek vydaných 

zastupitelstvem města. Příjemcem 
daně z nemovitosti je obec, avšak 

správcem této daně je finanční úřad, 
který provádí výběr této daně, její 

výše je stanovena zákonem a obecně 
závaznou vyhláškou vydanou obcí. 

Všechny vydané OZV jsou občanům 
k dispozici na webových stránkách 

obce, případně na finančním odboru. 

Vyznačené datum splatnosti
je vždy poslední den,

kdy lze poplatek nebo daň
zaplatit bez sankcí.

Pedofi l II
Před časem tiskem proběhla 

zpráva o pedofi lovi, který se na 
Teplickém předměstí obnažoval 
a ukájel před dětmi. Dne 22. 7. 
2008 v podvečerních hodinách se 
případ opakoval. Tentýž muž se 
opět obnažoval před nezletilými 
dívkami, avšak nyní již v okně 
domu, kde bydlí v domnění, že 
takto proti němu strážníci nebu-
dou moci zasáhnout. Na základě 
oznámení občanů byla na místo 
vyslána hlídka MP Bílina, kte-
rá po zjištění okolností přivolala 
Policii ČR. Jaké bylo však devi-
antovo překvapení, když si pro 
něho Policie došla až do domu. 
Muž byl zadržen a předveden na 
místní oddělení Policie ČR k dal-
ším opatřením.

Řídili, ač nesměli
Jak lehce se lze dostat do problé-

mů mohou nyní přemítat dvě oso-
by, které byly v rozmezí několika 
dnů nezávisle na sobě přistiženy 
hlídkou MP při tom, kdy tyto 
předaly řízení motorových vozi-
del osobám, o kterých věděly, že 
nevlastní řidičský průkaz. Možná 

že v dobré víře, možná z nedbalos-
ti, nebo se prostě nechaly přemlu-
vit. Jisté je to, že se tím dopustili 
protiprávního jednání, navíc oso-
by, kterým umožnily jízdu bez 
řidičského oprávnění se v jízdě 
„cvičili“ přímo v ulicích Bíliny za 
běžného provozu! Nebezpečnost 
takového jednání je zcela zřetelná. 
Dle zákona se minimálně ti, kteří 
vozidla řídili bez řidičského průka-
zu, tímto dopustili trestného činu. 
Oba případy již řeší Policie ČR.

Štěstí v neštěstí
Toho dne byla hlídka MP Bíli-

na na základě oznámení občana 
vyslána do prostoru sídliště PP1, 
kde došlo k požáru bytu v pane-
lovém domě. Strážníci se na mís-
to dostavili ještě před příjezdem 
hasičů. Na zvonění a bouchání 
na dveře bytu nikdo nereagoval, 
proto jeden ze strážníků neváhal 
a přes balkon sousedního bytu 
přelezl na balkon bytu hořící-
ho. Uvnitř zjistil, že požár, který 
vznikl v kuchyni bytu se samo-
volně uhasil, a již jen silně kouří. 
Strážník prohledal byt, zda v něm 
nejsou přítomny zraněné osoby. 

V bytě naštěstí 
v době požáru 
nikdo nebyl a tak 
jeho majitelka může 
mluvit o velikém štěstí, 
neboť na bytě, ani bytech okolních 
nevznikly příliš velké škody. Na 
vzniku požáru má zřejmě hlavní 
podíl nepozornost majitelky, která 
patrně zapomněla vypnout elek-
trický sporák

Nepomohla ani okamžitá pomoc
Tragická událost se odehrála 

počátkem měsíce července. Hlíd-
ka MP Bílina při kontrole centra 
města spatřila ležícího muže, 
kterému se snažil pomoci číšník 
z nedaleké restaurace. Strážníci 
ihned přispěchali na pomoc. Muže 
umístili do stabilizované polohy, 
monitorovali jeho životní funkce 
a na místo přivolali záchrannou 
službu. Před příjezdem zdravot-
níků však muž zkolaboval zcela. 
Strážníci okamžitě začali prová-
dět nezbytné oživovací pokusy, 
ve kterých pokračovali i přivolaní 
záchranáři. Bohužel marně. Přes 
veškerou poskytnutou pomoc muž 
svůj boj o život prohrál. (jfk)

Z deníku Městské policie Bílina

Pro děti, které se chtějí naučit tančit, 
budou otevřeny Disco dance , kde se 
seznámí se základy moderního, muziká-
lového, latinského tance a disco dance.

Pro malé sportovce bude nově otevře-
na volejbalová přípravka pro děti od 2. 
– 5. třídy. A další novinkou je Kendó 
– japonské bojové umění boje s mečem. 
Je to velmi dynamická tělesná i duševní 
aktivita. Kromě fyzické kondice se roz-
víjí i schopnost koncentrace a  rychlého 

rozhodování, odvaha  a strategie. Cviče-
ní je určeno pro děti od 5 let, ale je při-
praveno i cvičení pro dospělé.   Kroužek 
povede Jindřich Ziegelheim, který má 
v současné době nejvyšší technický stu-
peň v ČR – 5. dan. Má také 3. trenérskou 
třídu a z Japonska průpravu pro cvičení 
s dětmi.

Na všechny kroužky se můžete přihlá-
sit v DDM od 1. září 2008. Těšíme se na 
vás a vaše děti. (ryj)

NOVÉ KROUŽKY V DDM
O kroužky aerobicu je neustále velký zájem, proto bude pro děti znovu otevřen aerobic 
pro začátečníky, kde se děti naučí základní kroky. Nově bude otevřena aerobic pří-
pravka, kde se děti budou připravovat na první závody. Dále bude přibírat nové členy 
aerobic Cipísek, kde se mohou hlásit pěti a šestileté děti.

Bydlela se zlodějem
Muž, se kterým žena bydlela 

ve společném bytě, jí okradl.  
25ti letý muž v době, kdy s 

poškozenou ženou užíval  spo-
lečně pronajatý  byt v Bílině, si 
bez jejího vědomí vzal  její úvě-
rovou platební kartu  a 11 výbě-
ry z bankomatu odčerpal z úvěru 
částku 10.200,-  Kč. Dále si na 
přilepšenou  odnesl z bytu 2 prs-
týnky. Nájemnici vznikla ško-
da přes 12 tisíc korun. Za toto 
jednání si vysloužil obvinění z 

krádeže a neoprávněného držení 
platební karty.

Hrozil bombou,
přišlo se na něj

V květnu oznámil anonym 
uložení bomby v pobočce České 
spořitelny v Bílině.   

V květnu zavolal neznámý 
pachatel na telefonní linku České  
Spořitelny v Bílině, kde mužským 
hlasem oznámil, že je zde uložená 
bomba, poté hovor  ukončil. 
Následně byla provedena prohlíd-

ka uvedené pobočky a  okolí,  kdy 
byla provedena evakuace 60 osob. 
Žádný nástražný  výbušný sys-
tém však nalezen nebyl. I přesto, 
že se nezobrazilo telefonní číslo 
volajícího, podařilo se policistům 
pachatele zjistit. Je jím 27letý 
místní muž, kterému nyní hrozí za 
trestný čin šíření poplašné zprá-
vy až tříletý trest odnětí svobody. 
Tento případ nechť je varováním 
pro ostatní, kteří by chtěli podob-
ný telefonát uskutečnit.

nprap. Bc. Ilona Novotná

Policie České republiky
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DĚTI SI UŽÍVALY PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V DDM
Táborový týden s Baltíkem
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První srpnový týden se do 
bílinského Domu dětí a mlá-
deže sjely děti z různých koutů 
Čech. Všechny totiž spojuje 
společný koníček, který by 
se dal nazvat programování 
s Baltíkem.

14. srpna 2008

Počítačový kroužek při DDM 
v Bílině má hodně příznivců 
a na soutěžích mladých progra-
mátorů sbírá jedno ocenění za 
druhým.

Dům dětí a mládeže uspo-
řádal pro členy Baltíka pří-
městský tábor se zajímavým 

programem nejen s počítači. 
Po ranní rozcvičce mohly děti 
modelovat z keramické hmoty 
nebo si předávat své zkušenos-
ti na počítači. Připraveny byly 
i zajímavé vědomostní hry, 
cesta za pokladem, návštěva 
chomutovského zooparku nebo 
koupaliště. I v zooparku plnily 
děti zajímavý úkol a fotily zví-
řata nebo ptáky, ze kterých poz-
ději na počítači vytvořily svého 
„mimozemšťana“.

Více informací najdete na 
www.tib.cz.

(red)

Černé skládky se
pravidelně monitorují

Za II. čtvrtletí letošního roku 
bylo provedeno 17 kontrol 
ohledně nepovolených skládek. 
Město řešilo a stále ještě řeší 
černé skládky u Pivovarského 
náměstí, na soukromém pozem-
ku u Lidlu a garáže u pasovky.

„Černé skládky pod pasovkou 
uklízíme pravidelně, co se týká 
soukromých pozemků, tak ty 
samozřejmě neuklízíme, jedná 
se hlavně o Skleničkovu ulici. 
Dvakrát do roka uklízíme dnes 
již zdevastovaný hotel Dagmar. 
Každé ráno odvážíme z Teplic-
kého sídliště starý nábytek, který 
se přes noc nahromadí u kontej-
nerů,“ potvrdila Ing. Olga Rouč-
ková. 

Technické služby se stále potý-
kají s krádežemi železa. Nejku-
rióznější krádeží bylo zmizení 
velké části zábradlí u minigolfu 
na Kyselce. V první polovině 
letošního roku se náklady na 
opětovnou údržbu poškozeného 
zábradlí vynaložilo cca 8 tis. 
V loňském roce to bylo 33 922.- 
Kč. Pozadu nezůstávají krádeže 
kanálových vpustí, které jsou 
technickými službami nahrazo-
vány pryžovými. Za loňský rok 
jich bylo vyměněno za 74 165,- 
Kč, letos zatím stálo nahrazení 
kanálových vpustí 8 556,- Kč. 
Zloději železa se ale neomezují 
jen na krádeže poklopů od kaná-
lů, ale zajímají se i o bahenní 
koše, které jsou umístěny pod 
vpustí a slouží jako kanálo-
vý fi ltr. „Bahenní koše čistímě 
pravidelně a to proto, aby voda 
mohla volně protékat a zabráni-
lo se např. vylití vody z kanálu. 
V loňském roce jsme nahrazova-
li bahenní koše za 2 300,- Kč, 
v první polovině letošního roku 
je to již 8 556,- Kč,“ doplnila 
Ing. Roučková.

Střípky
z Bíliny

Táborový týden s Baltíkem
DĚTI SI UŽÍVALY PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V DDM

Foto: Mgr. Zuzana Kocíková

„Navazujeme tak na starou 
tradici, kdy se snažíme myslivost 
přiblížit veřejnosti,“ řekl místo-
předseda sdružení Zdeněk Přibyl. 

V letošním roce se akce 
zúčastnilo na 50 příznivců mys-
livosti, a to hned v několika dis-
ciplínách. Největší ohlas sklidila 
střelba ze vzduchovky, z luku, 

skákání v pytlích a v neposlední 
řadě vědomostní soutěž s otáz-
kami z oboru myslivosti. Žádné-
ho účastníka soutěže neminula 
odměna za předvedené výkony. 
Po skončení dětských klání pro-
běhla i soutěž pro dospělé. Den 
byl pak ukončen posezením 
u táboráku s kytarou. „Myslím si, 
že se letošní oslava velmi vydaři-
la, a pokud bude zájem, bude se 

tento myslivecký den s podporou 
členů MS Bořeň Bílina konat jistě 
každý rok,“ dodal nakonec Při-
byl. 

Co tedy dodat závěrem? Pořá-
dání mysliveckého dne spojeného 
se soutěžemi nejen pro naše nej-
mladší, je určitě jedním ze správ-
ných kroků, jak seznámit širokou 
veřejnost s problematikou mysli-
vosti a ochrany přírody. (vh)

Ohlédnutí za červnem - měsícem myslivosti
Dne 28. 6. 2008 proběhla na 
myslivně mysliveckého sdružení 
Bořeň Bílina oslava měsíce mys-
livosti s programem pro děti. 

Foto: Václav WeberFoto: Václav Weber
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Příměstský tábor úspěšně za námi

Ud�lejte ze svého auta,Ud�lejte ze svého auta, 
domu, �i plotu

reklamní
plochu!plochu!

Volejte ihnedVolejte ihned

411 411 4555555

Až
5000 K�m�sí�n�bez práce!

INZERCE 054/BZ
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Kulturní
servis

KC KASKÁDA INFORMUJE

LETNÍ KINO KYSELKA
• Sobota 16. srpna od 21.30 hod.

OKO BERE
USA. Drama.

Hrají: K. Spacey, J. Sturgess a další.

Vstupné: 70,- Kč. Přístupno od 12 let

Předprodej vstupenek v Informačním 

centru od 9.8. 2008

• Středa 20. srpna od 21.30 hod.

HANCOCK
USA. Akční komedie.

Hrají: Will Smith. Vstupné: 70,- Kč  

Předprodej vstupenek od 13. 8. 2008

• Sobota 23. srpna od 21.30 hod.

WANTED
USA. Akční comiks.

Hrají: A. Jolie, M. Freeman a další

Vstupné: 70,- Kč. Přístupno od 12 let

Předprodej vstupenek od 16. 8. 2008

• Středa 27. Srpna od 21.30 hod.

SEX VE MĚSTĚ
USA. Komedie.

Vstupné: 75,- Kč. Přístupno od 12 let

Předprodej vstupenek od 20. 8. 2008

V případě nepříznivého počasí se promítá-

ní přesune do kina Hvězda!!!

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
• Sobota 30. srpna od 19.00 hod.

REVIVAL FEST
Depeche Mode revival (Ústí nad Labem),

Black Sabath revival (Praha), Kabát – 

Karát revival (Hradec Králové) Vstupné: 

60,- Kč v předprodeji, na místě 90,- Kč

LÉTO NA KAFÁČI
• Sobota 16. srpna od 16. 00 hod.

ZLATÝ VOČI
Koncert ústecké dechové kapely

• Sobota 23. srpna od 16.00 hod.

VÍPRDEK
Oslava konce prázdnin s divadlem

Ve Tři a jejich balónkovou show

GALERIE POD VĚŽÍ
•  Do 24. 8. 2008 se koná výstava

KRAJ PROMĚN
Fotografi e Pavla Záhorce z Bíliny

   

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
•  Do 24. 8. 2008 se koná prodejní 

výstava digitálních fotografi í manželů 

Ziegelheimových s názvem

JAPONSKO…OD HOKAIDA 
PO OKINAWU

PŘIPRAVUJEME
• Sobota 6. září

DEN HORNÍKŮ
M. Prokop & Framus Five, Iva

Frűlingová, V. Hron, dětská show Petry 

Černocké a další. Areál lázní Kyselka

Divadlo Kontinua, Orchestr

Čs. armády, portrétování Václava

Suchopárka a Jiřího Součka,

výstava hornictví.

NÁŠ TIP NA LETNÍ VEČER
REVIVAL FEST

Poslední sobotu v měsíci srpnu 

od 19. hodin zahrají v letním amfi -

teátru revivalové kapely. Oblíbený 

koncert se v letošním roce pořádá 

již po čtvrté. Nově se bílinskému 

publiku představí Depeche Mode 

revival nebo Black Sabbath revi-

val. Ochuzení nebudete o revival 

Kabát – Karát, který již v letním 

amfi teátru na Kyselce vystupoval 

v loňském roce.

LETNÍ KINO KYSELKA
HANCOCK

Na světě jsou hrdinové... super-

hrdinové... a pak je tu Hancock. 

S velkou silou přichází velká zod-

povědnost – to všichni vědí – tedy, 

všichni kromě Hancocka. Zne-

chucený, rozhádaný, sarkastický 

a nepochopený. Hancockovy dobře 

zamýšlené hrdinské činy možná 

končí úspěchem a zachraňují bez-

počet životů, ale zdá se, že po nich 

vždy zůstane neuvěřitelná spoušť. 

Veřejnost toho má konečně dost 

– ačkoliv jsou lidé z Los Angeles 

svému místnímu hrdinovi vděč-

ní, nemohou se ubránit přemítání 

o tom, co provedli, že museli dostat 

zrovna jeho. Hancock se nestará 

o to, co si lidé myslí – až do chvíle, 

kdy zachrání život odborníkovi pro 

styk s veřejností, Rayovi Embreyovi 

a neoblíbený superhrdina si začíná 

uvědomovat, že dost možná přece 

jen má nějakou slabinu.

Hrají: Charlize Th eron, Daeg Fae-

rch, Jason Bateman, Will Smith.

WANTED
Wesley Gibson je mladík, jehož 

život se ocitnul v bludném kruhu 

formovaném každodenní rutinní 

a nudnou prací. Navíc mu s jeho 

nejlepším kamarádem utekla 

přítelkyně a on nemá ani špetku 

odvahy k tomu, aby s tím něco 

udělal. Všechno změní jedno 

setkání, během něhož se dozví, že 

jeho otec byl hlavou tajné orga-

nizace nájemných vrahů, která 

odnepaměti udržuje na světě 

křehkou rovnováhu podle pravi-

dla „Zabij jednoho, zachráníš tisí-

ce“. Podle krásné Fox, která tímhle 

rozhovorem Wesleymu zásadně 

naruší životní perspektivu, jeho 

otce nedávno zavraždili a on si 

může vybrat, zda převezme rodin-

nou fi rmu. Jak sám Wesley k vlast-

nímu zděšení později zjistí, talent 

mu rozhodně nechybí. Jak byste 

se rozhodli vy? Zůstali byste ovcí, 

nebo byste se proměnili ve vlka? 

Zvolili byste jistotu desetinásobku 

a slušné penze, nebo se stali vydě-

děnci schopnými vychýlit dráhu 

letu kulky, zabít na potkání koho-

koliv nebo milovat divokou, pote-

tovanou ženu s nejkrásnějšími rty 

na světě?

Hrají: Angelina Jolie, James 

McAvoy, Morgan Freeman, Th o-

mas Kretschmann.

SEX VE MĚSTĚ
Carrie, Samantha, Miranda 

a Charlotte jsou zpět a tentokrát 

na velkém plátně. Čtyři roky po 

skončení šesté série seriálu při-

chází jeho producenti s dlouho 

očekávanou celovečerní verzí. Jak-

mile Pan Božský zachránil Carrie 

z jejího problémového vztahu 

v Paříži, odhodlal se konečně 

jejich vztah zlegitimizovat a pří-

pravy na velký svatební den 

můžou začít. Charlotte nepřestává 

toužit po vlastním dítěti, Miranda 

zažívá první trhliny v jejím dosud 

perfektně fungujícím manželství 

a Samantha stále vyhledává nová 

milostná dobrodružství. Dočkáme 

se všeho toho, co máme na tomto 

seriálu rádi – krásných šatů a bot, 

zajímavých milostných problémů 

a samozřejmě i spousty sexu. 

Hrají: Chris Noth, Cynthia 

Nixon, Kim Cattrall, Kristin 

Davis, Sarah Jessica Parker. 

PŘIPRAVUJEME
KINO HVĚZDA

Akta X: Chci uvěřit
Zapomenutý ostrov

Mumie – Hrob dračího
císaře

Dostaňte agenta Smarta

GALERIE POD VĚŽÍ
Od měsíce září bude probíhat 

v galerii Pod věží prodejní výstava 

obrazů s názvem HLUBINY, od 

výtvarníka Josefa Tótha z Mostu.

Josef Tóth se věnuje malbě kra-

jin, zátiší, portrétů i abstraktně 

laděnými snovými výjevy. Ve 

své výstavě nazvané Hlubiny, se 

malíř zaměřuje na tématiku pří-

rodních vlivů pod hladinou moře 

nebo v přírodní atmosféře stromů 

a jejich stáří. Obrazy jsou malova-

né převážně akrylem a pastelem.

VÝSTAVNÍ SÍŃ U KOSTELA 
Září přivítá ve výstavní síni U kos-

tela ROMANTICKÉ ZASTAVE-
NÍ, kde se návštěvníci seznámí 

s historickým oblečením, klobou-

ky a módními doplňky z období 

let 1910 – 1960.

Výstava nás zanese do časů našich 

babiček, prababiček, nejen do 

období Secese a časů „tatíčka Masa-

ryka“, ale také do doby předválečné, 

poválečné a doby 60. let.

Výstava sběratelek Klubu Panen-

ky ČR zahrnuje ukázku o tehdejší 

„údržbě“ prádla, ale také různé 

doplňky pro tehdejší dobu nezbyt-

né např. žehličky nebo prací mýdla.

14. srpna 2008

Depeche Mode revivalDepeche Mode revival

Black Sabbath revivalBlack Sabbath revival
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Koncert zahájila la bando 
Temperamento, zazpíval Vladi-
mír Mišík a následovala Hudba 
Praha. Morčata na útěku zakon-
čovali koncert v pozdních noč-
ních hodinách.

Malá scéna byla vyhraze-
na regionálním kapelám, kde 
nechyběl bílinský Grock dále 
Malé divy a Dobrý pocity.

Jak viděla zdařilý Koncert 
pro kamerunské kozy ředitel-

ka KC Kaskáda? „Mou srdeční 
záležitostí je Vladimír Mišík, 
takže tento koncert se mi líbil ze 
všeho nejvíce. Ovšem i tempera-
mentní Hudba Praha byla per-
fektní a roztančila hodně svých 
příznivců. Velice mě potěšila 
návštěvnost, hodně nám v tom 
pomohlo počasí, protože i kdy-
by dramaturgie celého koncertu 
byla skvělá a počasí nám nepřá-
lo, tak by tolik diváků nepřišlo. 

Důkazem toho byl Blues na 
Kyselce. Dramaturgie toho-
to festivalu byla velice dobrá, 
ovšem počasí neodradilo pouze 
120 diváků.“

Na závěr dodala, že malou 
vadou na kráse celého koncer-

tu bylo občerstvení, kde byly 
neustálé fronty a diváci, kteří se 
chtěli občerstvit, museli koncert 
sledovat z fronty. „Doufejme, že 
pro příští rok se nám podaří toto 
zlepšit tak, aby divákům skvělý 
zážitek nic nezkazilo.“ (red)

Letošní ročník Koncertu pro kamerunské kozy byl ve zna-
mení pěkného počasí i kvalitního obsazení hudebních skupin. 
Zřejmě proto se na koncert přišlo podívat téměř 500 příznivců 
převážně rockové muziky.

Hudba Praha to na Kyselce rozjela

Foto: L. Průchová

KULTURNÍ CENTRUM KASKÁDA v Bílině připravuje:

- pro začátečníky             - pro dospělé
v Kulturním domě FONTÁNA Za Chlumem v Bílině

Vyučují PETR a IVA DUFKOVI z Teplic.

Cena kurzu pro začátečníky: 950,- Kč/osoba
Kurz bude zahájen v úterý 23. 9. 2008 v 19.00 hodin v KD Fontána v Bílině.

Taneční kurz pro dospělé bude zahájen v případě zájmu.
Kurzovné lze uhradit ve dvou splátkách.

Vyučovat se budou tradiční společenské tance, latinsko-americké tance, 
country, blues, rockenroll, společenské chování a stolování.

KURZ TANCE
a společenského chování 2008

Přihlášky a platby: Infocentrum
na Mírovém náměstí v Bílině

tel: 417 810 985
e-mail: infocentrum@kckaskada.cz

Fa DRAHOSLAVA KABOURKOVÁ, ODĚVY – KOSMETIKA, Mírové náměstí v Bílině nabízí:
po předložení dokladu o zaplacení kurzovného 10% slevu na nákup společenského
pánského oblečení a doplňků, včetně rukaviček dle výběru a úpravy oděvů dle potřeby.
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Kni�ní novinky na mìsíc èervenec 2008�
KRÁSNÁ PRO DOSPĚLÉ

Stínový účet 
Autor: Stephen Frey 

Romány o vel-

kých penězích 

a vraždách ve 

světě financí 

získaly auto-

ru bestsellerů 

Stephenu Fre-

yovi bohatě 

z a s l o u ž e n o u 

reputaci mis-

tra napětí. Mladý investiční 

bankéř ve firmě Phoenix Capi-

tal, Conner Ashby, je pravou 

rukou zakladatele společnosti, 

který se připravuje k návratu 

na Wall Street. Vede příjemný 

život - dokud se jeho počítačem 

nemihne zatoulaný e-mail, kte-

rý uvrhne jeho téměř dokonalý 

svět na děsivou dráhu do pekel. 

Odhaluje zvolna otřesné spik-

nutí, stejně reálné jako zranění 

od brokovnice v jeho paži. Aby 

přežil, musí usilovat o odhalení 

pravdy stejně neúnavně, jako 

se jeho stínoví nepřátelé snaží 

ji skrýt. Každým nečekaným 

zvratem odhaluje Stínový účet 

nevyčerpatelné nadání Stephe-

na Freye při tvorbě zápletek 

a napětí a bezkonkurenční zna-

lost světa financí. 

Nakladatelství: Baronet

 Siromacha
Autor: Alex Koenigsmark

Na křižovatce dějin se v romá-

nu koncem 

čtyřicátých let 

ocitá řada osa-

mělých pout-

níků – slavná 

herečka, psy-

chiatr, národní 

správci, prosti-

tutky, politi-

ci… Kolik jich 

beze stopy zmizí? Ve svém prv-

ním románu po několika povíd-

kových knihách prokazuje zná-

mý dramatik a scénárista Alex 

Koenigsmark svůj smysl pro 

bohatou a dramatickou záplet-

ku, stejně jako pro barvité cha-

raktery postav. Siromacha je na 

jedné straně thriller s vraždami 

a mnoha hádankami, na druhé 

straně precizní obraz hroutícího 

se světa, kde se všechny hodno-

ty vytrácejí v mlze politických 

změn

Nakladatelství: Mladá fronta

NAUČNÁ PRO DOSPĚLÉ

 Invaze 68
Autor: Josef Koudelka

Během sed-

mi dnů srpna 

1968 pořídil 

tehdy třice-

tiletý Josef 

K o u d e l k a 

j e d i n e č n o u 

sérii fotografií zachycujících 

invazi vojsk Waršavské smlou-

vy do Československa, kterou 

se později podařilo tajně vyvézt 

ze země. Jeho fotografie byly 

agenturou Magnum Photos zve-

řejněny k prvnímu výročí inva-

ze roku 1969 v mnoha meziná-

rodních časopisech, aniž bylo 

uvedeno autorovo jméno. Až 

v roce 1984, po smrti svého otce 

a v době, kdy hrozba represí pro 

jeho rodinu pominula, popr-

vé veřejně přiznal své autorství 

těchto snímků. Josef Koudelka, 

který dnes patří k nejvýznam-

nějším světovým fotografům, 

po čtyřiceti letech prošel svůj 

archiv a vybral pro tuto knihu 

249 fotografií, z nichž většina 

nebyla nikdy publikována. Kni-

ha obsahuje též texty oficiálních 

prohlášení, dobová svědectví 

a text objasňující historické 

události srpna 1968. 

Nakladatelství: Torst

Co v průvodcích nebývá 2
Autor: Stanislava Jarolímková

Víte, proč 

byly české 

kor u n ov a č -

ní kleno-

ty zazděny 

a jak s nimi 

souvisí zla-

tohlav? Kde 

jezdily na 

Letné kryté 

dřevěné schody a kde je můžete 

dodnes vidět? Proč tři zvony 

Loretánské zvonkohry nezvoní? 

Kde stával kostel, který neměl 

vlastní střechu? Kde byly v Pra-

ze Ústavy šlechtičen? Kde se 

nachází Sluneční zahrada - jak 

Židé říkali místům posledního 

odpočinku?

Součástí historie Prahy jsou 

nejen paláce, kostely či umělec-

ká díla, ale i další zajímavosti. 

Kniha navazuje na předešlý díl 

„Co v průvodcích nebývá 1“. 

Najdete zde samostatné pasáže 

o méně známých objektech 

a nové informace o zajímavos-

tech v Praze.

V knize najdete 115 ilustrací: 

48 kreseb zachycuje buď objek-

ty zaniklé, přestavěné či jinak 

pozměněné, 34 map usnadní 

orientaci a 31barevných foto-

grafií různých objektů.

Nakladatelství:R+H

 

PRO MLÁDEŽ

Dívčí parta
Autor: Lissi Harrison

Massie, Ali-

cia, Kristen, 

Dylan a Claire 

jedou na tří-

denní školní 

výlet společně 

s chlapeckou 

třídou. Tábo-

ření s kluky 

snů bude pro 

dívčí partu pořádně náročné, co 

když dvě holky milují jednoho 

kluka? V tom případě alespoň 

jedna z nich musí zažít nešťast-

nou lásku. Jak se vlastně připra-

vit na první polibek?

Nakladatelství: ALPRESS

Připomínáme si 40. výročí srpnové okupace
Doba útlaku 50. let pomalu kon-

čila. Díky různým mezinárodním 
i domácím souvislostem proběhla 
druhá polovina 60. let ve zname-
ní pozvolného uvolnění. Lidé se 
pomalu začali vyjadřovat ke stavu 
společnosti, ve které žili.

A ten rozhodně nebyl dobrý. 
Od základních nedostatků v záso-
bování obyvatelstva až k pošra-
moceným vztahům mezi českým 
a slovenským národem. I v komu-
nistické straně začaly sílit snahy 
o odvolání generálního tajemníka 
Antonína Novotného, kterému 
byla připisována hlavní zodpověd-
nost za tento stav.

Vše vyvrcholilo v lednu 68 na 
zasedání ÚV KSČ, kdy byl Novot-

ný odvolán. Tímto byl nastartován 
proces, který vešel do dějin jako 
tzv. „Pražské jaro“ a skončil srp-
novou okupací země.

Z a h á j i l a 
jej postupná 
výměna funk-
cionářů na 
všech úrov-
ních a obno-
vení svobody 
slova. Nové 
s t r a n i c k é 
a státní vede-
ní provádělo 
d e m o k r a t i -
zační změny 
ve společnosti, které spočívaly 
v předání části rozhodovacích pra-

vomocí demokraticky zvoleným 
společenským strukturám. Tlak 
společnosti na další změny postup-
ně sílil a bylo otázkou, co se stane 

až se dosta-
ne na hranici 
ochoty komu-
nistické strany 
k těmto dal-
ším změnám. 
K tomuto však 
nedošlo.

S o v ě t s k é 
vedení, které 
v počátcích 
tento vývoj 
p o d c e n i l o , 

bylo nuceno v srpnu 68 použít 
vojenskou sílu, aby zabránilo dal-

šímu pokračování Pražského jara 
a jeho eventuálnímu rozšíření do 
okolních socialistických států.

Nastala dlouholetá okupace 
republiky. Mnozí představitelé 
Pražského jara se, v zájmu ucho-
vání vlastní moci, sami podíleli na 
likvidaci zbytků pozitivního, co 
předsrpnový vývoj přinesl. Ani to 
jim však nepomohlo. Během jedi-
ného roku byli donuceni se vzdát 
svých posledních pozic a vedení 
převzali noví lidé v čele s ambi-
ciózním Gustávem Husákem, 
dosazeným Moskvou. 70. léta poté 
proběhla ve znamení stranických 
prověrek a normalizace poměrů ve 
společnosti.

(zdroj net)

21. srpen 1968
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Zámek najdete několik kilometrů 
od Žatce. Již z dálky je dobře viditel-
ná věž, kde vlaje prapor s motivem 
slunečnice. První zmínka o Líčkovu 
se datuje kolem roku 766. Ve 14. 
stol. obýval Líčkov Václav Vlček. 
Letopisy z té doby hovoří o hradu 
a v 16. stol. se z hradu stává zámek. 
Dnešní podoba zámku je z roku 

1765 a zásluhu na tom má zřej-
mě Josef Vonibald z Ebenu, velký 
milovník umění. Po jeho odchodu 
je zámek využíván k hospodářským 
účelům a začíná pomalu chátrat. 
Změna nastává až s příchodem 
malíře Oskara Brázdy r. 1925. 

Návštěvníky přivítá zachovalá 
stavba se vzorně upraveným oko-

lím, posekaným trávníkem a s vůní 
pestrobarevných květů. Na zámku 
Líčkov již 62 let hospodaří Marie 
Brázdová rozená Weissová, múza 
a velká láska malíře.

Při vstupu do zámku si nelze 
nevšimnout původního mramorové-
ho schodiště a staré plátno s lovec-
kým motivem. 

Hlavní části zámku si můžete pro-
hlédnout prakticky sami, vlastně 

ani nepotřebují komentář. Z celé-
ho zámku dýchá atmosféra obrazů 
významného českého malíře. Obdi-
vovat se zde můžete jeho široké 

tvorbě od zátiší, portrétů nebo vel-
kých pláten s dobovými motivy.

 V galerii nechybí mistrův bílý 
plášť, prostorné okno, u kterého 
maloval a malířský stůl. Při prohlíd-
ce narazíte na zachovalou zámeckou 
kapli z druhé poloviny 18. stol.

Na zámku žije paní Marie sama se  
psí fenkou dalmatina, ale smutno jí 
není. Jak prozradila, je stále kolem 
ní plno lidí. O stálou expozici je také 

velký zájem, a kdo by si nechal ujít 
barokní krásu Líčkova, jeho kouzlo 
a tajemství.

(lal)

Navštivte zámek Líčkov a galerii Oskara Brázdy
Osídlení tohoto kraje se rozprostíralo v mírném údolí podél potoka. 
Tento terén byl velmi příhodný pro souvislé osídlení v průběhu celého 
pravěku až po novověké dějiny. Archeologové zde zachránili domy, celé 
vesnice, hroby kostrové, s kamenným obložením a žárové urny a také 
železářské a keramické pece.

Foto: M. Severský

Tip na výlet

Historické unikátní schodiště

Rozlehlá galerie

Marie Brázdová se svým psím přítelem
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Ne snad početnou účastí, na tu si 
už pořadatelé zvykli, ale tím, že si 
Bílinu, jako místo závěrečné přípravy 
před Olympijskými hrami v Pekingu, 
vybralo několik olympioniků. 

Mediálně nejznámější tváří je jistě 
desetibojař Roman Šebrle. V Bílině 
absolvoval vrh koulí a hod diskem. 
S výkony byl v celku spokojen 
a v Pekingu jistě ještě pár decimetrů 
přidá. Zároveň statečně odolával lov-
cům autogramů a žádostem o společ-
né fotografování. 

Asi nejžhavějším želízkem v pe-
kingském ohni bude oštěpařka Bar-
bora Špotáková. Ta svou úterní soutěž 
vyhrála, ale protože ještě dopoledne 
před závody intenzivně trénovala, 
nebyla s výkonem spokojena. Po 
závodech odjela na závěrečné sou-
středění před odletem do Číny. Samo-
zřejmě i ona byla pronásledována 
televizními štáby, zástupem fotografů 
snad všech českých periodik a armá-
dou diváků. 

Druhá v soutěži oštěpařek byla dal-
ší z pekingské výpravy – Jarmila Kli-
mešová. No, a aby v Bílině byly stup-
ně vítězů obsazeny úplně stejně jako 
před měsícem na Mistrovství České 
republiky v Táboře, třetí místo vybo-
jovala bílinská Kateřina Žofková.

Dalším atletem, který se pope-
re s pekingským vedrem, vlhkostí 
a smogem, je čtvrtkař Rudolf Götz. 
Ten v úvodu sezóny na své trati 
atakoval letitý český rekord, což 
mu vyneslo letenku na olympiádu. 
V Bílině zvolil netradiční trať 300 m 
a s přehledem vyhrál. 

V Bílině se ale představil, kromě 
Romana Šebrleho, ještě jeden olym-
pijský vítěz. Řada lidí má snad ještě 
v paměti barcelonskou olympiádu 
v roce 1992 a fantastické vítězství 
Roberta Změlíka v desetiboji. Ten 
dělal v Bílině Romanu Šebrlemu spa-
ring partnera v hodu diskem. I když 
už dávno pověsil tretry na hřebík, 
Šebrleho zle potrápil. 

Mezi oštěpaři kraloval další z olym-
pijské výpravy, svěřenec Jana Želez-
ného, Vítězslav Veselý. Na výkony 
svého trenéra se zatím dívá z povzdá-
lí, ale při jeho mládí je možné, že své-
ho trenéra brzy dožene.

Z bílinských závodníků se prosa-
dili běžci v běhu na 1.000 m, kdy se 
od startu do cíle ve vedoucí skupině 
drželi Jan Kidora, Jaroslav Satýnek 
a Jiří Lokšan. Ti si také rozdělili první 
tři místa.

Příležitost zazávodit si s nejlepšími 
využili i další bílinští atleti. Tomáš 
Johanna byl nejrychlejším Bíliňákem 
v běhu na 300 m, Jan Benner v běhu 

na 60 m. Druhé místo v trojskoku 
obsadil Vlastimil Fíla, trojskok žen 
ovládla Kateřina Lindová. Kateřina 
Žofková ještě zabodovala druhým 
místem ve vrhu koulí. Sprinty absol-
vovali také David Kuboň a Stanislav 
Čech. 

Závěrem lze říci, že závody se 
vydařily jak po stránce sportovní, ale 
už i tradičně po stránce organizační 
– Bílinští prostě velké závody dělat 
umí. Tyto informace berte zároveň 
jako pozvánku na další závody, jimž 
bude 16. 8. od 15,30 hodin vévodit 
tradiční mítink Bílinská půlka.

Martin Sýkora - AK Bílina

První srpnové úterý hostil bílinský atletický stadion celou řadu 
atletů z České republiky. Probíhal totiž tradiční závod Bílinský 
POLYTAN, za fi nanční podpory Ústeckého kraje. Letos byl však 
výjimečný.
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Impozantně vstoupila Bílina do 
nového ročníku krajského přeboru.

Pokud první poločas byl vyrovnaný, 
ve druhém dominovali domácí.

Utkání začalo minutou ticha za Petra 
Trunečka, který nepřežil červencový 
úder blesku na hřišti v Kostomlatech. 
Z jarní sestavy chyběli pro zranění pilíř 
obrany Stiller a útočník Moravec.

Naopak nastoupili navrátilci ze 
zahraničního angažmá Novák a Hasal.

V útoku se představila další posi-
la mělnický Hakl. Bílinští fotbalisté 
s černými páskami na rukávech dresů 
se hned od počátku pustili s vervou 
do soupeře. První střelu sice vyslal 
na branku hostující Veselý, ale potom 
zasprintoval po čáře Mergl, jeho centr 
prodloužil Hošek a Pavlíček nezavá-
hal. Ovšem vzápětí zachraňoval Pohl, 
když střelu Fichtnera vyrazil refl e-
xivně nohou. Ve 12.min. opět Mergl 
zatáhl míč po levé straně, roh zahrával 
Novák a Hošek v pádu zvýšil na 2:0. 
Hosté však využívali každé příležitosti 
k útoku a Veselý trefi l hlavou břevno. 
Když běžela 23.minuta, nikdo netušil, 
že během pěti minut se bude třikrát 
měnit stav zápasu. Nejdříve hostující 
Novák snížil přímo z voleje a potom 

hlavou vyrovnal Kosejk. Ovšem před 
touto brankou měl obrovskou šanci 
domácí Hošek, který postupoval sám 
na brankaře, ale potom tísněn slabě 
vystřelil. Hosté se z vyrovnání nera-
dovali dlouho. Posila Hakl se trefi la 
přesně a Bílina opět vedla. Modrá 
však hrála vyrovnanou partii a nejdříve 
skončila hlavička těsně vedle a potom 
Fichtnerova střela byla v poslední 
chvíli zblokována. Fichtner, který pat-
řil k nejlepším hráčům hostů, se probí-
jel ještě v závěru poločasu, přešel přes 
tři hráče a zastavil ho až Hasal za cenu 
žluté karty.

Ve druhém poločase již měla Bíli-
na převahu. Nejdříve zvýšil Hošek 
a potom vysunul Vaník 18letého Hak-
la a ten obloučkem přehodil nejen 
brankaře, ale i branku. Trefi l se v 67.
minutě, kdy jeho střelu z dálky brankař 
Andok školácky pustil. V 70.minutě se 
po rychlé akci dostal do šance Bečva-
řík, ale nevystřelil. O tři minuty později 
již diváci viděli další branku, výborně 
hrající Mergl obcházel brankaře, ten 
ho srazil, ale hrálo se dál. Vzápětí měl 
branku na kopačce Pavlíček, ale stří-
lel vedle. V závěru již Bílina držela 
míč a hosty k ničemu nepustila. „Byl 

to těžký vstup do sezóny, ale myslím 
si, že jsme vyhráli zaslouženě. Soupeř 
si v prvním poločase vytvořil hodně 
brankových příležitostí, ale zásluhou 
brankaře Pohla jsme nedostali tři góly 
a ve druhém poločase soupeř odešel 
a my jsme mohli dát další čtyři bran-
ky,“ hodnotil zápas trenér domácích 
Josef Tichý. Spokojen byl i kapitán 
Klaus Pohl: „První půlku jsme začali 
perfektně, potom jsme trochu polevi-
li a soupeř vyrovnal. Byl to otevřený 
zápas nahoru dolů, my jsme dávali 
branky. Posily se vydařili, výborný 
nový útočník Filip Hakl. Myslím, že 
můžeme být spokojeni.“ Velký kámen 
spadl ze srdce po první zápase šéfo-

vi bílinského klubu Petru Arpášovi: 
„Lepší začátek jsme si přát nemohli. 
Modrá byl kvalitní soupeř, i když umí 
zahrát lépe. Nám přálo i štěstí, které se 
od nás odvracelo v jarních zápasech. 
Obrana ještě nebyla stoprocentní, 
a to platí i o záloze, ale důležité bylo, 
že jsme hráli opravdu s útokem. Mám 
radost, že jsme vyhráli.“

Branky: 12. 55. Hošek, 28. 67. Hakl, 
8. Pavlíček, - 23. Novák, 27. Kosejk. 
Rozhodčí: Roháč – Kratina, Beneš. 
Diváci: 130. Sestava: Pohl – Bečvařík, 
Fleišman (71.Jungmann), Hasal, Mer-
gl - Novák, Pavlíček, Kornalík, Vaník 
(83. Parkman) – Hakl, Hošek

Oldřich Bubeníček

SK SIAD Bílina – FC Jiskra Modrá 5:2 (3:2)

Roman Šebrle a Robert Změlík – olympijští vítězové v desetiboji

Z Bíliny do Pekingu

Úspěšně zakončená akce domácího Pavlíčka


