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28. dubna slaví
Gymnázium Bílina
60. výročí svého
založení ve 14 ho-
din v Městském di-

vadle a po ukončení akademie
v kulturním domě Fontána.

Úvodní slovo ředitelky školy
Vážení přátelé, milí absolventi

bílinského gymnázia, letošním
školním rokem 2005/2006 vstou-
pilo gymnázium do šedesátého ro-
ku své existence. 26. září 1945 by-
la zahájena výuka ve čtyřech tří-
dách nově  vzniklého gymnázia.

První setkání absolventů ústavu
bylo v roce 1996 u příležitosti na-
šich padesátin a všichni jsme měli

ventů. Na škole studuje již třetí ge-
nerace našich prvních studentů,
což nás utvrzuje v tom, že výsled-
ky vzdělávání jsou na velmi dobré
úrovni. Dnes už jsou mezi našimi
studenty vnuci a vnučky našich
prvních absolventů a je příjemné
vidět je na místech svých rodičů
nebo prarodičů. 

K první slavnostní příležitosti,
padesátému výročí založení školy,
byl vydán almanach, který prezen-
toval literární a výtvarné práce na-
šich studentů, ale neobsahoval se-
znam všech našich absolventů
a profesorů. O vytvoření tohoto
dlouhého seznamu jsme se pokusi-
li tentokrát. Archiv školy je neúpl-
ný, ale za pomoci našich profesorů
a současných i bývalých studentů
se nám podařilo seznam vytvořit.
Omlouvám se za možné nepřes-
nosti a budu vděčná, pokud nás na
ně upozorníte a pomůžete nám je
upřesnit tak, aby další sborník už
byl kompletní.

Sborník by vám měl umožnit
pohled do minulosti i současnosti
a zavzpomínat si na léta student-
ská. Měl by být také dobrým zá-
kladem pro naše následovníky,
kteří v budoucnosti budou svolávat
absolventy  u příležitosti dalších
výročí.

Za 60 let trvání školy učily na
gymnáziu zhruba dvě stovky  uči-
telů, školu absolvovalo více jak
dva tisíce studentů.  Jsem přesvěd-
čena, že bílinské  gymnázium si
oprávněně získalo dobrou pozici
ve městě, je zde jedinou střední
školou a většina našich absolventů
zde zůstává, vracejí se sem i mno-
zí  absolventi vysokých škol, ško-
da jen, že pro ně v našem městě
není vždy odpovídající uplatnění. 

Upřímně děkuji všem kolegům
a zaměstnancům školy, kteří se po-
díleli na přípravě sborníku, kteří
v jubilejním roce zajišťovali různé
akce pro žáky školy, kteří připra-
vují setkání všech absolventů, kte-

ré se uskuteční v pátek 28. dubna
2006. Upřímně děkuji všem bílin-
ským organizacím, které sponzor-
sky přispěly k zabezpečení oslav.
Především děkuji Městu Bílina,
které naši školu všemožně podpo-
ruje, přestože není naším zřizova-
telem. 

Vzpomínku nás všech si jistě za-
slouží všichni učitelé a absolventi,
kteří se 60. výročí nedožili.

Za šedesát let prošlo gymnázi-
um různými změnami. Musely se
pochopitelně vyskytnout různé
problémy, ale gymnázium je doká-
zalo vždy překonat. Historie a ne-
malé úspěchy našeho gymnázia
nás všechny zavazují k zodpověd-
né práci pro naši školu, pro naše
žáky, jsou výzvou do budoucnosti.
Přeji našemu gymnáziu do dalších
let hodně dobrých studentů
a úspěšných absolventů, moudrých
a zodpovědných učitelů. Přeji ško-
le na jedné straně kvalitní technic-
ké zázemí, pohodu a klid, na druhé
straně hodně tvůrčích sil a elánu.

Ing. Jaroslava Mrázová

Doufám, že budu studentem
až do konce života

A. P. Čechov

60. v˘roãí gymnázia v Bílinû

obrovskou radost, že naši absol-
venti nezapomněli na svá student-
ská léta a přišli společně zavzpo-
mínat. Většina našich absolventů
i pedagogů stále jeví zájem o dění
ve škole a jsou s námi v kontaktu.
Mnozí z nich zastávají významná
místa v různých institucích a úřa-
dech a také v podnikatelské sféře
najdeme celou řadu našich absol-
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V. NEVELOŠOVÁ, 
22 let, mat. dovolená: 
„Ano. A kdyby radnice
nechala zrušit úplně
všechny automaty, nejen
z centra města, byla
bych jen ráda.  Automa-
ty ovládají hráče, kteří
kvůli nim ničí své rodi-
ny. Kdyby hrací a výher-
ní automaty neexistova-
ly, ani bych se nezlobila
a bylo by mi to jedno.“

A. MUROVÁ, 
31 let, referentka: 

„Automaty nepatří do
centra města. Byla bych
pro jejich zákaz a nejen
na náměstí, ale všude ve
městě. Osobně by mi
nevadilo, kdyby radnice
zakázala automaty ve
všech barech a podob-
ných podnicích, kde je
takový hazard povo-
len.“

M. FOJTÍK, 
56 let, zedník:

„Je mi  to jedno. V ži-
votě jsem automaty ne-
hrál a ani na nich hrát
a utrácet peníze nebudu.
Je to každého věc, jestli
do nich peníze nahází
nebo ne. Kdyby je rad-
nice zakázala, vůbec
bych se nezlobil a ani
bych je tudíž nepostrá-
dal.“

Luboš GÖTZ, 
17 let, student:

„Automaty mi nevadí.
Sice je nehraji, ale ne-
obtěžují mě. Možná
herny a bary nepatří do
centra města, ale asi
bych provoz automatů
v nich ani nezakazoval.
Je to přeci každého věc,
jestli si chodí hrát auto-
maty nebo ne.

Milan VÁLA,
31 let, nezaměstnaný 

„Nevidím důvod, proč
by město mělo zakazo-
vat nebo regulovat po-
čet automatů ve městě.
Je to věc podnikatelů
a provozovatelů heren
a barů a také lidí co do
nich chodí. Pokud chtě-
jí hrát, tak prosím. Proč
jim brát tuto zábavu?“ 

L. PRUHÁČ, 
18 let, student: 

„Automaty si někdy ta-
ké zahraji a nevidím dů-
vod proč by je radnice
měla zakazovat? K her-
nám a barům automaty
patří a chodí do nich jen
lidé, kteří se chtějí po-
bavit a zahrát si. Osob-
ně bych byl proti jaké-
mukoliv zákazu.“

Mûla by radnice zakázat automaty ve v‰ech hernách a barech v centru Bíliny?
Ptal se a fotografoval JAN VRANÝ

Vypalování trávy 

Sankce a la Bílina

S příchodem jarního sluníčka se
někteří zahrádkáři vrhají na jarní
úklid po svém. Namísto pracnější-
ho, zato však ekologičtějšího vy-
hrabání staré trávy a jejího kompo-
stování, volí jednodušší vypalová-
ní. Nejenže je to počínání nebez-
pečné, ale poškozují tím faunu,
flóru a znečišťují ovzduší. Z těchto
důvodů je vypalování trávy zaká-
záno hned několika zákony, přede-
vším zákonem o ochraně přírody
a krajiny, dále zákonem o požární
ochraně a zákonem o ochraně
ovzduší. Zákaz vypalování a spalo-
vání trávy je navíc zakotven
i v obecně závazných vyhláškách
některých obcí.

Pomineme-li nebezpečí vzniku
požáru, je třeba uvědomit si jakým
způsobem ohrožuje tento způsob
jarního úklidu přírodu. Velký žár,
který při hoření trávy vzniká (až
800 °C), může způsobit zničení
většiny vývojových stadií hmyzu
nebo dokonce jejich úplné vyhube-
ní, kouřové zplodiny ohrožují ži-
vočichy sdružující se na stromech
a keřích až do výšky tří metrů. Na
vypalování trávy doplácejí i chrá-
nění čmeláci, kteří přezimují
v mělkých myších dírách. Ničivý
dopad má vypalování také na pla-
zy, z nichž převážná většina patří
mezi ohrožené druhy. Ve stanicích
pro handicapované živočichy kaž-
dý rok končí i pár zvířat s popále-
ninami, často se jedná o ježky.

Negativní dopad vypalování trav
se netýká pouze živočichů, ale také
rostlinných společenstev a půdních
mikroorganismů. Výsledkem bývá
snížení druhové rozmanitosti spo-
lečenstev rostlin, živočichů a mik-
roorganismů. 

Někteří zahrádkáři se domnívají,
že popel, který takto vznikne, je
dobrým hnojivem a že tím naopak
obohatí půdu o živiny. Popel je

však velmi často rozfoukán větrem
nebo jej splaví déšť, takže se po-
třebné živiny do půdy stejně nedo-
stanou. Ve všech ohledech je lep-
ším způsobem ponechání staré trá-
vy, která se rozloží a živiny se po-
zvolna uvolňují a navíc obohatí
půdu o velmi důležitou organickou
složku. Aby trávník dobře vypadal,
je nejlepší trávu vyhrabat a zkom-
postovat.

Podle zákona o ochraně ovzduší
může obec obecně závaznou vy-
hláškou stanovit podmínky pro
spalování suchého rostlinného ma-
teriálu nebo jej úplně zakázat.
Město Bílina vyhlášku, která zaka-
zovala spalování listí a vypalování
trávy, mělo, ale zrušilo ji. Platí tak
zákazy dané výše zmíněnými zá-
kony. Apelujeme proto na vaši
ohleduplnost nejen ke svým souse-
dům ale také k tisícům organismů,
pro které může být kousek trávní-
ku domovem. 

Ekologické centrum Most 
pro Krušnohoří

Během návštěvy Aymeé Hernándezové tlumočil bývalý českosloven-
ský velvyslanec v Ekvádoru Julius Fábri.                         Foto: ob

Každoročně přijíždí na jaře na
Teplicko kubánský chargé d’affaires.
Poslední tři roky to je jeden z nej-
mladších kubánských velvyslanců -
Aymeé Hernándezová.  Před nástu-
pem do diplomatické funkce v Praze
pracovala v kubánské misi při OSN
v Ženevě.  Návštěvě věnoval znač-
nou pozornost Deník Směr.  Pro Her-
nándezovou  byl v Bílině tradičně
připraven slavnostní oběd a také be-
seda s občany.  Z dalších tradičních
akcí se neuskutečnila návštěva bílin-
ské radnice.  Starosta Josef Horáček
potvrzené přijetí následně zrušil.
V Deníku Směr uvedl: „Vnímám, že
podobný krok by se ve městě nese-
tkal s pochopením a podporou.“  Za-
pomněl pouze upřesnit, u koho by se
před komunálními volbami s podpo-
rou nesetkal.  Přesto se Hernándezo-
vá na besedě rozloučila slovy: „Ráda
sem znovu přijedu, mám zde hodně
přátel.“                                   (ob)

`



Rada města
znovu otevřela
spornou otázku
hracích auto-
matů. Nechali
jsme si zpraco-
vat finančním
odborem stu-

dii, kde by měly být zahrnuty
všechny důležité údaje týkající
se jak výherních, tak hracích
automatů. 

Území města Bíliny se rozdělilo
na tři zóny, kde  se zjišťoval počet
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Slovo starosty mûsta ST¤ÍPKY
Z BÍLINYhracích automatů. Zónou jedna

označujeme střed města, ve kte-
rém se nachází 61 hracích automa-
tů. Na celém území města najde-
me celkem 140 hracích automatů.
Bude se opět projednávat obecní
vyhláška o výherních hracích au-
tomatech, kterou sice máme, ale je
již nevyhovující a zastaralá.

Tato studie se neprovádí proto,
že bychom chtěli hrací automaty
zakázat, ale chtěli bychom vyti-
povat lokality, kde se nepohybuje
větší množství lidí nebo děti. Po-

kud ale bude v některých lokali-
tách situace neúnosná, budeme
muset reagovat jistým omeze-
ním. Je důležité vědět, kde je hra-
cí automat umístěn, jestli v res-
tauračním zařízení nebo v zaříze-
ní přímo pro to určeném, jako
jsou například herny nebo kasi-
na. Opět by se mělo jednat, jak
daleko mohou být umístěny hrací
automaty od škol, školek, radni-
ce apod. Posuzovat by se měla
i kultura zařízení, kde je hrací au-
tomat umístěn.

PROJEKT NA REGENERACI
SÍDLIŠTĚ

Tento projekt řeší kromě oprav
bytových domů veškerý prostor,
který je mezi domy. To znamená
zelené plochy, chodníky, příjezdo-
vé komunikace, veřejné osvětlení
nebo dětská hřiště. Město zadalo
brněnské firmě zpracovat sociolo-
gickou studii, která pracuje formou
anket nebo dotazů přímo v dané lo-
kalitě. „Na sociologickém průzku-
mu, který zahrnuje názory občanů,
ale i názory odborníků, budou pra-
covat studenti bílinského gymná-
zia. Občané tak mají možnost vy-
jádřit svůj názor, zda by chtěli více
parkovacích míst, dětských hřišť
apod. Na druhou stranu je zapotře-
bí znát názor odborníků, a to z hle-
diska technické infrastruktury, což
zahrnuje kanalizaci, vodovody,
elektriku, plyn a další. Tyto názory
se musí sjednotit a zapracovat do
studie o regeneraci sídliště tak, aby
splňovala veškeré náležitosti. Po
dokončení studie  může město za-
žádat o dotační titul,“ vysvětlil ing.
Jaroslav Bureš, vedoucí investiční-
ho odboru.  (lal)

PROVOZ HRACÍCH
AUTOMATŮ

Hrací automaty se nesmí provo-
zovat v blízkosti školy, školky,
zdravotních zařízení, radnice apod.
V původní bílinské vyhlášce z roku
1990 je omezen také čas, kdy mo-
hou být automaty v provozu, a to
od 10.00 - 22.00 hodin. Vyhláška
platila pouze omezenou dobu, pro-
tože provozovatelům hracích auto-
matů se nelíbil vymezený čas ani
vzdálenost od vybraných objektů,
která byla původně 100 m.

V současné době je to tak, že na-
příklad hned vedle radnice může
být herna, je omezen pouze čas od-
kdy dokdy se může hrát. Je rozdíl,
když umístíte hrací automat do
restaurace nebo herny. Podle záko-
na 202 z r. 1990 o loteriích a po-
dobných hrách je přesně stanoven
počet hracích automatů v jednotli-
vých zařízeních. Každý automat
musí mít osvědčení, musí se zkon-
trolovat, zda je provozuschopný
a nemá prošlou lhůtu. Provozovat
hrací automaty může osoba práv-
nická se sídlem v České republice
a je povinna složit  jistinu ve výši 2
000 000 Kč.

Automaty jsou  většinou v ná-
jmu nebo vlastní. Každý majitel
nebo nájemce hracích automatů,
by měl ustanovit odpovědnou oso-
bu, která by měla dohlížet, zda na

RADA MùSTA BÍLINY NA SVÉ  9. SCHÒZI
KONANÉ DNE 19. 4. 2006 MIMO JINÉ:
uložila:
■ Vedoucímu stavebního úřadu
zahájit jednání s pracovní skupi-
nou ing. arch. Adamczyka o aktua-
lizaci územního plánu města.  
schválila:
■ Vybudování přístřešků nad
vchody  do  bezbariérových  bytů
(5 ks) v Zeleném domě. 
projednala a doporučuje ZM ke
schválení: 
■ Minimální kupní cenu 1,5 mil.
Kč pro zveřejnění záměru prodeje
nemovitosti č. p. 819 Za Chlumem
a p. p. č. 1636/37 v k. ú. Bílina.
■ Minimální kupní cenu 500 tis.
Kč  pro zveřejnění záměru prodeje
nemovitosti č. p. 2 v ul.  P. Bezru-
če včetně pozemkové parcely č. 30

o výměře 311 m2 v k. ú. Bílina.
■ Žádost TJ Sokol Bílina o pře-
hodnocení zařazení organizace při
rozdělování finančních příspěvků
na činnost sportovních organizací
a zařadit je mezi ostatní sportovní
organizace.
■ Podání žádosti o dotaci na MF
ČR na rekonstrukci stávajícího
škvárového hřiště v k. ú. Bílina na
umělý trávník III. generace a záro-
veň doporučuje schválit záměr zahr-
nout 20% spoluúčast města na re-
konstrukci hřiště do rozpočtu města
na rok 2007 ve výši 3 004 900 Kč. 
vzala na vědomí:
■ Zápis komise pro životní pro-
středí, dopravu a výstavbu ze dne
6. 3. 2006. 

■ Rozpis zájezdů pro občany měs-
ta Bílina v roce 2006, včetně navr-
hované ceny jízdného.
■ Splnění usnesení, kterým bylo
uloženo vedoucímu ONI posoudit
možnost připojení jednotlivých
pavilonů v bývalé ZŠ Teplické
Předměstí na samostatné zdroje
energií.

jmenuje:
■ Ing. Jaromíra Seidla  dalším čle-
nem komise pro rekonstrukci  Láz-
ní Kyselka. 

L. Kvěch, tajemník MÚ Bílina
S úplným zněním usnesení RM

se lze seznámit na úřední desce
MÚ Bílina nebo v sekretariátu sta-
rosty města a dále i na webových
stránkách města www.bilina.cz

Mûsto Bílina udûlilo ãeské obãanství
rodinû z Arménské republiky

Bílina - Po dlouhých třinácti letech
dostali manželé Vladik Darbinjan a Ga-
lija Edžibjanová české občanství, které
po slavnostním slibu převzali z rukou
tajemníka MěÚ Ladislava Kvěcha. Tato
rodina přišla do České republiky z Ar-
ménie v době, kdy tato země byla zmí-
tána válkou. Syn byl vážně nemocný
a zdravotní péče nebyla na takové úrov-
ni, aby se mohl uzdravit. 

„Když jsme přišli do České republi-
ky, tak manžel nastoupil do práce a ve
stejné firmě pracuje dodnes. Syna zača-
li čeští lékaři ihned léčit a v současné
době je již úplně v pořádku. Dcera stu-
duje na gymnáziu a syn se učí na ob-
chodním učilišti,“ řekla spokojená paní
Edžibjanová. Na udílení českého občan-
ství v rámci výuky občanské nauky se
přišli podívat žáci speciální třídy 8. roč-
níku ze ZŠ Lidická. Tajemník Ladislav
Kvěch jim v krátkosti vysvětlil podmín-
ky, které musí splňovat osoba, která o ně
žádá.                                    ( lal)

■ Termíny poskytování příspěvků společenským organizacím
v roce 2006 - Podmínky a žádosti o příspěvek jsou uvedené na
www.bilina.cz v části Sport a kultura, popř. vám je sdělí pracovnice
odboru školství a kultury Městského úřadu Bílina, p. Linhartová (tel.
417 810 933). Žádosti se odevzdávají vč. povinných příloh na odbor
školství a kultury, popř. na podatelnu Městského úřadu Bílina do 31. 5.
2006. (Formulář „Žádost o finanční příspěvek z Programu podpory
kultury“.) Veronika Spurná, vedoucí odboru školství a kultury
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výherních hracích automatech ne-
hrají děti mladší 18 let. Pokud je
u hracího automatu přistižena oso-
ba mladší 18 let, je vyměřena po-
kuta ve výši 50 000 Kč. Pokud se
tak stane opakovaně, může být ma-
jiteli zvýšena pokuta až - 500 000
Kč.                  Blanka Paterová, 

vedoucí finančního odboru 
v Bílině

OPRAVA „KAFÁČE“ ZAČALA

Odborná firma během 40 dní
kompletně chemicky ošetří veškeré
dřevěné konstrukce v lesní kavárně.
Dřevěné sloupy zůstanou celé léto
holé, bez kůry, aby bylo patrné, že
chemická aplikace zabrala. Stromo-
vá kůra, která se na podzim přibije
zpět, bude také chemicky ošetřena.
„Rekonstrukci lesní kavárny provádí
specializovaná firma, která nám dala
záruku na 10 let. Hlavně bychom
chtěli předejít chybám, které se staly
při první rekonstrukci kavárny, kdy
chemické ošetření bylo buď špatně
provedené nebo nebylo provedeno
vůbec. Celá stavba by se měla kom-
pletně provzdušnit a prosvětlit, z to-
ho důvodu budou pokáceny asi dva
vzrostlé stromy a prořezány větve
okolních stromů. Původně byla stav-
ba koncipována jako solitér, ale dnes
stojí prakticky v lese a to na stavbu
nepůsobí zrovna příznivě,“ řekl Jaro-
slav Bureš. V příštím roce se plánuje
kompletní oprava střechy lesní ka-
várny, která je finančně velmi nároč-
ná a která je v současné době ve vel-
mi dezolátním stavu.                (lal) 

VYMÁHÁNÍ POKUT JE STÁLE
TĚŽŠÍ

Od roku 1990 je povinen každý
občan, který má trvalý pobyt ve měs-
tě nebo obci, platit správní poplatky.
V prvé řadě to je poplatek za svoz
odpadu a poplatek za psa. Stále se
ale najde dost lidí, kteří službu měs-
ta využívají, ale neplatí ji. Vymáhání
dlužných částek je ale zdlouhavé
a málo efektivní. „Dlužník je nejpr-
ve upozorněn dopisem, pokud se ne-
ozve, musíme zjistit, jestli má na
území Bíliny trvalý pobyt a pokud
ano, je dlužníkovi opět vyměřen po-
platek a zaslána výzva k zaplacení.

V˘znamné stromy 4 - vrba „smuteãní“ 
Vrba „smuteční“ (Salix x sepulcralis) je stro-

mem v Bílině místy vysazovaným, ale bohužel má-
lokde má šanci déle vydržet. Je to celkem mohutný
strom, rychle rostoucí, ale bohužel také poměrně
krátkověký. Jedním z několika bílinských  exem-
plářů tohoto druhu je velice pohledná vrba, kterou
najdeme nedaleko křižovatky silnice č. I/13 a ulice
Břežánská úhlopříčně přes křižovatku přímo na-
proti radnice, tedy v ulici Nábřežní. Přes mohut-
nost stromu nejde o exemplář příliš starý - nejvýše
je čtyřicetiletý. Na břehu řeky se mu však daří. Do-
rostl do výšky cca 17 m, obvod kmene činí 260 cm
a šířka koruny  je až 15 m. 

Naše vrba je nejspíše křížencem (Salix x sepulcra-
lis) vrby bílé,  běžného stromu mokřadů a lužních le-
sů  Evropy a Asie a vrby babylonské žijící v oblastech
Středního východu.  Dosahuje výšky 20 m. Kříženec
si z vrby babylonské vzal tvar a z vrby bílé odolnost
proti mrazu i exhalacím. Korunu má spíše nižší
rozprostřenou do šířky, což je dáno zejména charakte-
rem nících (převislých) větví. Kůra stromu je šedo-
hnědá až žlutošedá, mladé větvičky jsou žlutohnědé.
Borka starších stromů je podélně rozpraskaná a dosa-
huje tloušťky několika centimetrů. 

Dřevo je zejména u starších jedinců křehké, trpí po-
lomy při velkých větrech, což je patrné i na naší vrbě
v podobě několika odlomených větví. Celkem běžné
je i prosychání vnitřních větví v koruně, kde mají ne-
dostatek světla. V městské zeleni je pak vhodné čas od
času provést odborný bezpečnostní řez k odstranění
suchých či pádem hrozících větví. 

Listy jsou podlouhlé - kopinaté až 10 cm dlouhé na
líci zelené na rubu bíle plstnaté.  Okraj listů je jemně

pilovitý. Vrba kvete koncem dubna až v květnu po vy-
rašení listů. Květy jsou oddělené  samčí a samičí jeh-
nědy.

Vrba „smuteční“ na nábřeží řeky Bíliny je výraz-
ným dekorativním prvkem, bez jehož kaskády listí až
na hladinu řeky a mohutného stinného baldachýnu si
dokážeme těžko tato místa představit. Je zajímavé
(a zřejmě ne náhodné), že naše vrba roste téměř na
tomtéž místě, kde rostla podobná vrba ještě v dobách
existence starého kamenného mostu. Dokládají to his-
torické fotografie. Další exempláře najdeme například
v sídlišti Za Chlumem.

Rod  Salix  je znám z třetihorních (spodní miocén -
20 mln. let) usazenin mostecké pánve nejméně ve
dvou druzích  jak v podobě listů, tak pylu.  Podle in-
tenzity výskytu  se jednalo o jeden z nejhojnějších
stromů nebo keřů okolí třetihorních řek a třetihorních
močálů.                                K. Mach a J. Boršiová

Historické koãárky 1880 - 1980
Opravdu originální vernisáž připravilo nejen pro

milovníky historie Kulturní centrum Kaskáda, které
neponechalo nic náhodě. Návštěvníci, kteří zcela zapl-
nili výstavní síň, byli přivítáni  dámami, které byly ob-
lečené podle módy ze začátku minulého století. Vý-
stavní síní zněla klasická hudba Vivaldiho a Mozarta
v podání dívčího komorního kvarteta z teplické kon-
zervatoře. Návštěvníkům se tak nabídla skvělá příleži-
tost prohlédnout si opravdové unikáty historických
velkých i malých kočárků, dětských oblečků a zavino-
vaček z období let 1880 - 1980. Ani stěny nezůstaly
holé, ty zaplnily historické obrázky kočárků a dětí.

Vernisáž uvedla paní Miloslava Šormová z Roztok
u Prahy, která kočárky sbírá víc jak 20 let.

„Sbírám kočárky hlavně proto, že mají stále co říci.
Stále nám připomínají nejhezčí období v životě každé
ženy. V jedné kronice jsem se dočetla, že mateřský cit
dokážeme vnímat od 2 do 100 let. Právě na hodně sta-
rých kočárcích je vidět, kolik řemesel se podílelo na
jejich výrobě. Byli to především košíkáři, koláři, ko-
váři a čalouníci. Chtěla bych, aby se tato výstava  ne-
sla v duchu mateřství, které je nesmrtelné a doufám,
že si každý  z výstavy odnese domů nejen skvělý zá-
žitek, ale také tu neutuchající touhu po mateřství.

Nenechte si ujít tuto výstavu, která bude k vidění ve
Výstavní síni u Kostela do 30. 4. 2006.              (lal)

P. Mácha s vystavovatelkou M. Šormovou z Roztok.
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Pokud ani po této výzvě nezaplatí,
zvýší se dlužná částka o 50% a po-
kud ani na toto nereaguje, posílá se
tzv. předexekuční výzva. Když neza-
znamenáme odezvu ani na tuto vý-
zvu, začínáme zjišťovat majetkové
poměry dlužníka a pokud má nějaký
majetek, je na něj uvalena exekuce,“
vysvětlila vedoucí finančního odbo-
ru v Bílině, Blanka Paterová. Od ro-
ku 2002 nezaplatilo správní poplat-
ky, tedy ani jednu korunu 1 407 lidí.
Na konci roku 2004 byla dlužná
částka 5 600 000 Kč a k dnešnímu
dni se dlužná částka vyšplhala zhru-
ba na 7 500 000 Kč.                  (lal)

KLECE NA HOLUBY

Agentura životního prostředí v Bí-
lině udělila městu Bílina výjimku
pro odchyt holubů. Město tak reago-
valo na četné stížnosti z řad občanů.
V současné době máme odchyceno
více jak 300 holubů a v odchytu bu-
deme pokračovat do konce dubna.
Následně se bude provádět čištění
radnice od hnízd a holubího trusu.
Na podzim tohoto roku se odchyt
holubů  bude opakovat,“ sdělil p.
Pulchart vedoucí životního odboru
v Bílině. Odchytové klece jsou umís-
těny i v budově SEBY, kde holubi
vnikají do půdních prostor. (lal)

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Informační turistické centrum Osek
Vás zve na výstavu obrazů českého
malíře, žijícího v Německu, pana Luď-
ka Peška Pachla, s názvem „Luděk Pe-
šek Pachl - Rebel Art“. Vernisáž se ko-
ná 5. května od 19 hodin ve vstupním
areálu oseckého kláštera. Výstavu si
můžete prohlédnout do 31. května
2006 od úterý do neděle - 9.00 - 17.00
hodin. Bližší informace: ITC Osek, 
Rooseveltova 1, 417 05 Osek,
tel.: 417 822138, e-mail: itc@osek.cz 

Frantová Eva,
pracovnice ITC Osek

Jak už název napovídá, je to vý-
stava vzpomínkových kufrů, kte-
rou realizuje občanské sdružení
Deštník ve spolupráci s Domovem
důchodců v Bystřanech. Jedná se
o naslouchání, rozhovory, tvůrčí
práci, kdy se senior snaží ústřední
vzpomínku svého života ztvárnit
v kufru. „Tento projekt vznikl
v loňském roce,  který  byl podpo-
řen Krajským úřadem ústeckého
kraje a výsledkem je 25 kufrů. Byl
to sice náš nápad, ale byli jsme in-
spirováni projektem, který vznikl
v Anglii. V tomto projektu senioři
z různých evropských zemí ve spo-
lupráci s výtvarníky zpracovávali
své vzpomínky do muničních be-
den a tam byla ústředním tématem

válka,“ sdělila ředitelka Domova
důchodců v Bystřanech Miroslava
Barešová.

Každý kufr, který byl vytvořen
seniorem a spoluautorem, vypráví
svůj příběh a o svém majiteli hod-
ně prozradí. Někdy víc než ví jeho
vlastní rodina, která se také na vý-
robě v některých případech podílí.
„Senioři byli tímto nápadem nad-
šeni, ale také se stalo, že paní do-
dělala svůj kufr a zemřela nebo pa-
ní, která zemřela a neměla svůj
kufr hotov, dokončila její rodina.
Také jsme zaznamenali zajímavý
poznatek, že spoustu lidí, kteří vi-
děli tuto výstavu, tak nadchla, že si
chtějí také udělat svůj vzpomínko-
vý kufr. Jedna paní nám řekla, že si
koupí kufr a až zemře, ať se třeba
vyhodí, ale ten kufr, to jsem já,“
dodala Miroslava Barešová.   (lal)

Ředitelka Domova důchodců
v Bystřanech, Miroslava Barešová.

Dětská skupina Emílci z DDM Bílina.

MŠ Švabinského - Rošťandy.

Taneční skupina Cvrčci z DDM Bílina.

Kufry plné vzpomínek

Taneãní soutûÏ O BofieÀskou ãarodûjnici
12. dubna se konala poslední řada soutěže

„O Bořeňskou čarodějnici,“ tentokráte taneční.
Celkem bylo hodnoceno 48 tanečních vystoupení
ve 4 kategoriích.  Do Bíliny se sjeli tanečníci z Mo-
stu, Teplic, Děčína, Kostomlat a Dubí. Bílina za-
znamenala hned první úspěch v kategorii Mateř-
ských škol  do 6 let. První místo si vytancoval ta-
neční kolektiv EMÍLCI z DDM a druhé místo zís-
kaly „Rošťandy“ z MŠ Švabinského v Bílině.

Ve 3. kategorii ZŠ - 2. stupeň, střední školy v jed-
notlivcích, získala 2. místo Michaela Ryjáčková
s vlastní choreografií „HIP HOP“. Ve 3. kategorii pro
ZŠ - 2. stupeň, kolektiv, získala taneční skupina
STREET STYLE ze ZŠ Za Chlumem. Ve 4. kategorii
ZUŠ, DDM, taneční kluby a agentury pro děti  do 10
let se na 3. místě umístili Cvrčci z DDM v Bílině. Ve
stejné kategorii, ale pro tanečníky od 11 - 19 let zís-

kala 1. místo taneční formace z DDM v Bílině CIK-
CAK, pod vedením Věry Ryjáčkové.

V porotě zasedla Jarmila Hrabalová, vedoucí taneč-
ního studia CASSIO Litvínov. Vladimír Nečas, šéf ba-
letního souboru Sč. Divadla opery a baletu Ústí nad
Labem. Zuzana Rambová, tanečnice a choreografka
z Prahy a Josef Zelenka, choreograf, pedagog a zakla-
datel taneční školy STARDANCE Chomutov.

Porota hodnotila především techniku a vnímání
hudby. Dále vyhodnotila celkovou úroveň soutěžních
vystoupení jako velmi slušnou, především ve 4. kate-
gorii. Kladně také ohodnotila sjednocené oblečení vy-
stupujících. Udělila také několik rad pro další soutěže,
například  formace je třeba vypisovat do přihlášek na
soutěž.

„U některých soutěžních kolektivů na další roční-
ky soutěže je potřeba připravit zcela nové vystoupení.
Někteří soutěžili s téměř stejným tancem jako v loň-
ském roce. HIP HOP a break se řadí zvlášť. Za Kc
Kaskáda bych chtěla poděkovat všem p. učitelkám,
učitelům, vedoucím kroužků a rodičům za každoroční
poctivou přípravu všech dětí na soutěž. Vítězům bla-
hopřejeme,“ sdělila za pořadatele Petra Zaťková.

Vítězové na I. místech ve svých kategoriích bílinské
soutěže ze dne 12. dubna 2006 budou dopisem pro-
střednictvím své vysílající organizace pozváni na
slavnostní odpoledne, kde předvedou své vystoupení
a bude jim předáno ocenění „Bořeňská čarodějnice
2006“. (1. 5. 2006 od 15. hodin v Letním kině Na Ky-
selce v Bílině).                                 Lada Laiblová
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Klubový pořad Antonína Moravce si získává stá-
le více příznivců. Na jeho další zajímavé setkání se
překvapivě sešli hosté různých generací. Pozvání
přijala herečka Vinohradského divadla, Marta
Vančurová. Hostem pořadu byl zpěvák hudebního
orchestru BONIT, Pavel Houfek.

Ačkoli setkání mělo ve svém názvu Setkání s úsmě-
vem, bylo by dobré doplnit i setkání se skromností a po-
korou, s níž tato herečka přistupuje jak k herectví, tak
k životu. Málo kdo asi ví, že Marta Vančurová začínala
v dětském rozhlasovém souboru a k herectví se dostala
náhodou, když si jí všiml Jiří Suchý a obsadil ji do své-
ho filmu „Nevěsta“, který byl jejím prvním filmem.

Bílinským divákům se představila v komorním pří-
běhu „Poslední léto Sarah Bernardt“ s Vlastimilem
Harapesem. „Toto představení jsme udělali vlastně po
dvaceti letech a jako na hereckého partnera mám na
Vlastu Harapese ty nejlepší vzpomínky. Poslední léto
byla moje první tzv. „zájezdovka“, kterou jsem usku-
tečnila. Je to docela náročné, ale moc mě to baví. Ač-
koli hrajete stále stejnou hru, pokaždé je to jiné, jeviš-
tě, diváci i osvětlení. Ono je zapotřebí určité množství
světel a pokud nejsou k dispozici, musíme improvizo-
vat a to je zajímavé. Je to užitečná zkušenost,“ řekla
Marta Vančurová.
■ Na jaký film nejraději vzpomínáte?

Určitě Den pro mou lásku, o tom se hovoří asi nej-
častěji, ale můj opravdu oblíbený jsou Milenci v roce 1,
kde mým hereckým partnerem byl Viktor Preiss. Dále
si vzpomínám na Smrt krásných srnců a určitě Stíny
horkého léta, který se  točil na Valašsku a to byla moc
hezká práce.
■ Většinou jste se stylizovala do role osudových
žen, ale natočila jste i několik komedií. Máte ráda
tento žánr? 

Určitě a někdy mi je trochu líto, že jsem těch kome-
dií nenatočila víc. Klasická komedie byla Jáchyme,
hoď ho do stroje nebo Cesta kolem mé hlavy s Ondrou

Havelkou. V tomto filmu se projevuje bezvadný humor
a velmi ráda vzpomínám na jeho natáčení.
■ Jak se díváte na současný stoupající vliv neko-
nečných televizních seriálů a uvidíme vás v něja-
kém? 

Zatím ještě odolávám, ale možná až bude nejhůř, tak
mě taky zlomí. V těchto seriálech je problém v tom, že
pro mě je těžké přijmout práci na 27 let s tím, že nevím,
co tam budu dělat, o čem to bude a s kým to budu to-
čit, protože režiséři se střídají. Než jsem vzala roli, tak
jsem si nejdříve přečetla scénář a to je pro mě základ.
K těmto seriálům se scénář píše ze dne na den a to ne-
můžu nějak skousnout. Já potřebuji cítit za určitou po-
stavu zodpovědnost a nějak ji vytvořit. Ale nikdy neří-
kej nikdy, tak to nechci moc kritizovat. Určitě bych
chtěla ještě něco natočit, ale ne za každou cenu.
■ Na čem v současné době pracujete? 

Zrovna zkouším v divadle v Celetné u Jakuba Špalka.
Je to takový večer jednoaktovek od polského autora,
který se vzhlédnul v Bergmanovi, takže mi to je dost
blízké.                                             Lada Laiblová

Hrát ano, ale ne za kaÏdou cenu

A. Moravec, herečka M. Vančurová a zpěvák P. Houfek.

KULTURNÍ SERVIS
PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ

NA KVĚTEN 2006

KULTURNÍ DŮM 
FONTÁNA

■ Čtvrtek 11. května od 17.00 h.
DEN MATEK
Taneční zábava s dechovkou pro
seniory ke dni matek. Pořádá
Klub seniorů I. a KC Kaskáda.
Vstupné: 20 Kč.
■ Sobota 13. května od 20.00 h.
Májový ples nejen pro zamilo-
vané
Poslední ples této sezony. Vstup-
né: 99 Kč.

MĚSTSKÉ DIVADLO
■ Čtvrtek 27. dubna od 19.00 h.
One Man Show Petra Dragou-
na - Hraje divadlo CIRKUS.
Vstupné: 30 Kč.
■ Úterý 11. května od 7.30 h.
Soutěž PARAGRAF 11/55
Pořádá DDM Bílina.

KINO HVĚZDA
■ Středa 3. května od 18.00 h.
Čtvrtek 4. května od 18.00 h.
UNDERWORLD: evolution
USA/ Akční/Fantasy/Horror
Vstupné: 40 Kč. Nevhodné do 15
let. 
■ Pátek 5. května  od 18.00
a 20.30 h.
Sobota 6. května od 18.00 h. 
MNICHOV
USA. Thriller. V r. 1972 sledoval
celý svět zavraždění 11 izrael-
ských sportovců na mnichovské
olympiádě. Toto je příběh o tom,
co následovalo. Vstupné: 50 Kč.
Nevhodné do 12 let. 
■ Sobota 6. května od 15.00 h.
Krtek a oslava
Pásmo kreslených pohádek.
Vstupné: 20 Kč.
■ Středa 10. května od 18.00 h.
Čtvrtek 11. května od 18.00 h.
TYGR A SNÍH
Itálie. Komedie. Vstupné: 50 Kč.
Nevhodné do 15 let. 

GALERIE POD VĚŽÍ 
FOTOGRAFIE MIROSLAVA
ERBENA „Bílina pod lupou.“
Výstava potrvá do 30. 4. 2006.
Do 7. 5. 2006 probíhá zároveň
výstava s názvem KUFR PLNÝ
VZPOMÍNEK. Domov důchod-
ců Bystřany.

VÝSTAVNÍ SÍŇ 
U KOSTELA

■ VÝSTAVA DĚTSKÝCH HIS-
TORICKÝCH KOČÁRKŮ.
Od 11. 4. 2006 do 30. 4 2006 se
koná výstava historických kočár-
ků z období 1880 - 1980 Milo-
slavy Šormové. První výstava
historických kočárků v našem
kraji.

PROGRAM JARMARKU 1. 5. 2006
DOPOLEDNÍ PROGRAM 
NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ

8.30 - 9.30 Hraje orchestr BÍLIŇAČKA
9.30 Mažoretky ZuŠ Bílina

9.30 - 13.00 Hraje skupina GENT
9.45 - 10.00 Vystoupení skupiny historického šermu 

REKRUTI
10.00 Taneční výstup - DDM Bílina

10.05 - 10.20 Loutkové divadlo - SVÁŤOVO DIVIDLO
10.15 Vystoupení hudebníků 

z DIPPOLDISWALDE
(Německo)

10.45 Ukázka bojového umění - 
SHOTOKAN KARATE MASOPUST Bílina

11.00 - 11.15 Vystoupení skupiny historického šermu 
REKRUTI

11.20 - 11.40 Loutkové divadlo - SVÁŤOVO DIVIDLO
11.00 - 12.00 Pouliční divadlo KVELB - „Kára plná 

komediantů“
11.45 Ukázka kynologů

12.00 - 12.15 Loutkové divadlo - SVÁŤOVO DIVIDLO
12.15 - 12.30 Vystoupení skupiny historického šermu 

REKRUTI

DOPROVODNÉ AKCE
Stánkový prodej, otevřená radniční věž a Galerie Pod Věží,
možnost zdarma projížďky v kočáru taženými koňmi (ul.

Seifertova), historické městečko (u Kostela), skákací hrad,
elektrické čtyřkolky, pouťové atrakce.
VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA - VÝSTAVA HISTORIC-
KÝCH KOČÁRKŮ Z OBDOBÍ 1880 - 1980

ODPOLEDNÍ PROGRAM NA KYSELCE
15.00 Zahájení odpoledne skupinou MINI BAND 
15.10 Vystoupení breakdance skupiny STYLIQ 

INFECTION
15.15 Vystoupení a ocenění vítězů Bořeňské čarodějnice

(recitace, zpěv, tanec) 
15.40 Vystoupení skupiny Akrobatického rock n’rollu
15.45 Hudební série skupiny MINI BAND
16.00 Vystoupení a ocenění - Bořeňská čarodějnice
16.40 Vystoupení hudebníků z DIPPOLDISWALDE 

(Německo)
17.00 Vystoupení breakdance skupiny 

STYLIQ INFECTION
17.10 Vystoupení a ocenění vítězů Bořeňské čarodějnice
17.40 Zakončení odpoledne skupinou MINI BAND
Moderuje Vlasta Vébr z Rádia Most

DOPROVODNÉ AKCE
Skákací hrad, horolezecká stěna, stánkový prodej
V pátek 5. 5. 2006 se bude od 14.00 hodin na Městském
hřbitově konat KLADENÍ VĚNCŮ.
V sobotu 6. 5. 2006 se bude v Tyršově zahradě konat po ce-
lý den zahajovací turnaj bílinské volejbalové ligy.
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inz 2/90
292/tp
united energy

inz 1/20
058/tp drevo

Pálení
ãarodûjnic

Pálení čarodějnic patří k do-
posud velmi živým zvykům. Fi-
lipojakubská noc z 30. dubna
na 1. května bývala jednou
z magických nocí, kdy měly zlé
síly moc než jindy. Lidé věřili,
že v povětří poletuje spousta ča-
rodějnic, které létají na sabat.
Proto se této noci říká „noc ča-
rodějnic.“

30. duben je znám jako filipo-
jakubská noc. Říkalo se jí tak
podle církevních svátků sv. Filipa
a Jakuba. Této noci se také říká
„Valpuržina noc“. Valpurga byla
podle některých tvrzení saská bo-
hyně, které tradice připisuje pa-
tronství nad čarodějnicemi. Zají-
mavé je, že slovo Valpurga je také
jeden ze staročeských výrazů pro
čarodějnici. Údajně to však byla
především kresťanská světice z 8.
století, která v německých lido-
vých pověrách vystupovala jako
ochránkyně před čarodějnicemi
a jejich kouzly. Proti zlé moci se
lidé chránili pálením ohňů. Oheň
očisťuje a plaší zlou moc. Přípra-
va ohňů byl vždy úkol mladých,
protože mládí je čisté a zlá moc
na ně nemůže.

Noc před Prvním májem
a čarovná moc rostlin.

Ochranou proti zlému působení
čarodějnic byla také snítka střem-
chy, jak se také někde říkalo šeří-
ku. Květy šeříku je možné vyzdo-
bit dům, ve kterém straší, a tak ho
zbavit negativních sil. Původně
byl šeřík před stavení a na zahra-
dy vysazován právě proto, aby
ochránil majetek před zlými sila-
mi čarodějnic.             Zdroj net

INFORMACE A SLUŽBY
PRO PODNIKATELE

Okresní hospodářská komora
Teplice zajišťuje v rámci projek-
tu Informační místo pro podni-
katele (InMP) informace a služ-
by určené zejména malým
a středním podnikatelům na Ex-
pozituře regionálního místa
v Infocentru, Břežánská ul., Bí-
lina. Každé úterý zde pracovni-
ce komory poskytuje bezplatný
servis pro podnikatele na různé
dotazy v otázkách podnikání na-
př. o programech podpor malé-
ho a středního podnikání, o pod-
nikání v jiných státech aj.

Veronika Štefanová - 
pracovnice Expozitury

regionálního místa

SPORT • SPORT •  SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Finálové drama rozhodl nakonec Heller
Bílina  -  Úspěchem  Elektrárny  Ledvice  skončil

5. ročník turnaje neregistrovaných hokejových muž-
stev Sláča cup.  Na zimním stadionu v Bílině se před-
stavilo osm mužstev. Hlavní pořadatel obránce Draků
Miroslav Slačík musel řešit otázku osmého mužstva,
když se ve čtvrtek odhlásilo Rádio Most a potom bě-
hem turnaje, když na závěrečné zápasy nebyli rozhod-
čí. Základní skupiny s přehledem vyhráli favorité Slá-
ča team a Elektrárna.   V jednotlivých družstvech se
představila řada známých postav bílinského hokeje.
Nejvíce Draků nastoupilo za pořadatele bratři Slačí-
kové, Kuklíkové,  Faitové, Viedeman, Pleva, Paluska.
Za  Elektrárnu  bratři Zemanové, Raichl, Budek, Au-
lický, Jirkovský.  V mužstvu Sportclub bratři Procház-
kové, Lhotka, Schuldes, Záhorec,  Ventilci měli v se-
stavě bratry Ondruše a Pavla Žáka. Za Podolány hrál
Jindra Balín.  Ze závěrečných zápasů se odehrál v po-
klidu pouze ten o 7. místo i když výsledek byl těsný
5:4.  Naopak o 5. místo se tvrdě bojovalo. V 6. min.
došlo mezi hráči Sportclubu a Úpravny k hromadné
rvačce.  Nakonec vyhrál Sportclub 7:3. Drama bylo
i utkání o 3. místo, kde Svinčice vedly a nakonec pod-
lehly Duchcovu 1:2.  Opravdovým finálovým soubo-
jem byl zápas mezi favority.  Když po akci Miroslava
Slačíka dal nádhernou branku Jiří Kuklík na 3:2, zdá-
lo se rozhodnuto.  Ovšem vteřinu před koncem Elekt-
rárna vyrovnala a rozhodovaly trestné nájezdy. Až
v sedmé sérii dal branku Heller a bylo rozhodnuto.  

Konečné pořadí: 1. ELE Ledvice, 2. Sláča team, 3.
HC Duchcov, 4. Podolán Svinčice, 5. Sportclub Bíli-
na,  6. Úpravna/DUMO, 7. Gigant Teplice, 8. Ventilci
Bílina.   Jako na každém správném turnaji se i vyhod-
nocovalo, cenilo se umění i snaha.  Cenu pro branka-
ře získal David Kobrč  (Sportclub), obránce Martin
Žákavec (Duchcov), útočníka Marek Podolán (Svinči-
ce). Nejvíce branek vstřelil Pavel Budek (Elektrárna).
„Míra Slačík si určitě zaslouží poděkování za organi-
zování tohoto turnaje. Za pět let si získal náležitou po-
pularitu,“ ocenila Miroslava Jirkovská, která strávila
celou sobotu na časomíře. 

Text a foto: Oldřich Bubeníček

Šťastní vítězové z ledvické Elektrárny.

SK SIAD Bílina - Sokol Pokratice 0:2 (0:1)
Bílina - Bez kapitána Procházky,

který dostal za vyloučení v Bezděko-
vě stop na tři zápasy, nastoupila Bíli-
na proti Pokraticím.  Utkání mělo
být jasnou záležitostí a úvod tomu
také napovídal.  Po chybě obrany se
dostal do šance Truneček, ale ještě
přihrával Moravcovi a střela byla
zblokována. V 11. min. střílel Trune-
ček vedle. V 17. min. hostující Sta-
něk trefil hlavou tyč vlastní branky a
to byla nakonec největší šance Bíli-
ny za celý zápas. Hrálo se stále před
brankou Pokratic a branka byla na
spadnutí.  Padla v 25. min.  Hrubka
bílinské obrany ve středovém kruhu
a Bergman pádil sám na bílinskou
branku. Neplodný tlak Bíliny pokra-
čoval. 

Ve druhém poločase se obraz hry
nezměnil. Bílina měla výraznou pře-
vahu, ale do šancí se nedostávala.
Rozhodnutí padlo v 81. min. Ojedi-
nělý útok hostů, Pohl skočil po míči
a rozhodčí posoudil střet obou hráčů
na penaltu. Pohl Kunertovu střelu
vyrazil, ale ten z dorážky skóroval.
Po další hrubce obrany běžel na Po-
hla sám Bergman, ale bílinský bran-

kař střelu vyrazil.   Na druhé straně
nemohoucnost bílinského v útoku
doslova bila do očí. „Již nebudeme
stíhat Brozany a šanci dostanou mla-
dí kluci. Staří se přesvědčili, že bez
tréninku to nejde a když budou takto
pokračovat, budou hrát mladí. Fotba-
lově jsme byli lepší, ale nebyla tam
chuť po vítězství. Je pravda, že jim
pomohl rozhodčí, častým simulová-

ním se přerušovala hra.  Ale na to se
nemůžeme vymlouvat, chyběla chuť.
Budeme hledat nové kluky, kteří bu-
dou mít chuť do hry,“ nebral si po zá-
pase servítky bílinský trenér Ladi-
slav Erben. 

Sestava Bílina: Pohl - Mašata,
Šulek, Hasal, Bečvařík - Mergl, Mo-
ravec (72. Vaňásek), Christov, No-
vák - Bari, Truneček.                (ob)
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7. roãník hokejového turnaje o pohár fieditele Elektrárny Ledvice
Na Zimním stadionu v Bílině

se konal již 7. ročník hokejového
turnaje o Pohár ředitele Elek-
trárny Ledvice, sponzorovaný
nadací Duhová energie. „Do Bíli-
ny se sjely  týmy  z Teplic, Loun,
Kadaně a kanadské Alberty.
Tento ročník je výjimečný tím,
že letos se pořádá pro žáky devá-
tých tříd, v minulých ročnících
to bylo pro žáky prvních tříd,“
sdělil Petr Procházka.

Tento ročník hokejového turna-
je si nenechal ujít ředitel Elektrár-
ny Ledvice Josef Kašparů a jak
sám řekl: „Musím se přiznat, že
při příležitosti tohoto turnaje,
jsem tu poprvé i když jsem byl ně-
kolikrát zván, ale bydlím trochu
dál od Bíliny.  Jsem rád, že jsem
měl dnes možnost přijít a zhléd-
nout alespoň závěrečnou část to-
hoto turnaje a docela se mi líbí. Ti
kluci na svůj věk hrají už docela

dobře a určitě bylo na co se dí-
vat.“

Josef Kašparů je velkým příz-
nivcem atletiky, kterou sám provo-
zoval, ale je příznivcem i jiných
sportů. Elektrárna Ledvice je dlou-
hodobým pořadatelem tenisového
turnaje energetiků, který nese ná-
zev Memoriál Milana Vraštila, bý-
valého zaměstnance a zároveň za-
kladatele turnaje. Elektrárna  má
sportovní oddíl se šesti kluby, kte-
ré také sponzorsky podporuje.

Chtěl bych popřát bílinskému
sportu všechno nejlepší a jsem veli-
ce rád, že starosta Bíliny je sportov-
ní fanda, sportuje rád, takže si mys-
lím, že sport v Bílině si nemá na co
stěžovat,“ dodal Josef Kašparů.

Starosta Josef Horáček je oprav-
du sportovní fanda a ani tento tur-
naj nevynechal a jak sám podotkl:
„Nejde ani o to, že se při sportu
setkají kluby z různých měst nebo

států, ale jde o vztah k určitému
sportu. Osobně velice fandím li-
dem, kteří tyto turnaje organizují.
Určitě je užitečnější, když děti bě-
hají po hřišti nebo bruslí, než se
jen tak toulají ulicemi. Od města
budou mít sportovní kluby vždy

podporu a je docela škoda, že tak
málo dospělých si našlo cestu na
tento turnaj.“

1. HC Slovan Louny, 2. HC Ka-
daň, 3. HC Stadion Teplice, 4. Vý-
běr provincie Alberta, 5. HC Draci
Bílina.                                  (lal)

Vítězové turnaje HC Slovan Louny.

Bílina zahajovala 6. roãník závodÛ do vrchu
V Bílině   se   jel    již    tradič-

ní 6. ročník závodů do vrchu Trio-
la cup. Hobby Racing Triola Cup
zahájil svou činnost roku 1999
v Horním Jiřetíně a úspěšně po-
kračuje dodnes. Seriál závodů do
vrchu se jezdí od dubna do října
po celé České republice. Hobby
Racing Klub Chomutov vede od
jeho založení František Pišta a jak
sám řekl: „Letošní seriál jsme za-
hájili v Bílině, jinak se ještě jezdí
v Horním Jiřetíně, Kamýku nad
Vltavou, Mikulově u Teplic, Já-
chymově a nově budeme zkoušet
trať v Jirkově. Na dnešní závod se
sjelo 33 závodníků z různých kou-
tů České republiky. Jsou tu hlavně
místní, ti mají tu výhodu, že vý-
borně znají trať, a hlavně po zim-
ní přestávce nemají všichni upra-
vené vozy a tak je účast u prvních
závodů většinou slabší.“

ale musím přiznat, že ačkoli trasu
velmi dobře znám, bylo to celkem
náročné. Hlavně proto, že jsem si
musel zvykat na jiné auto a zimní
přestávka byla také dost dlouhá,“
uvedl spokojený Petr Richter.

Návštěvníci, které na závody vy-
lákalo slunné počasí i samotní
účastníci závodu, si chválili dob-
rou organizovanost celého závodu.
Vše proběhlo v nejlepším pořádku,
smůlu měl jeden vůz, který již při
tréninku nezvládl řízení a skončil
ve stromu.                             (lal)

Závody do vrchu jsou značnou
zatěžkávací zkouškou automobilů
nejen po stránce technické, ale i fi-
nanční. Pro jezdce, kteří jezdí ve
volné třídě je povolen start civilní
verze, takže úpravy jsou buď mini-
mální nebo žádné.

„U speciálních vozidel, které se
musí vybavit různými technickými
komponenty, náhradními díly
a hlavně úpravou motoru, protože
musí vydržet extrémní zátěž, jdou
finance do sta tisíců. V této katego-
rii běžně jezdí vozy, které mají
hodnotu kolem 250 000 Kč,“ dodal
František Pišta.

Závod se jel v sedmi kategori-
ích, kde v juniorské kategorii star-
tovaly také ženy. Byla mezi nimi
i Bára Šindelářová, která vyhrála
loňský ročník v juniorské katego-
rii. První body již nasbírala v Bíli-
ně, kde se jí podařilo ve své kate-

gorii vyhrát. Na třetím místě ve
stejné kategorii se umístil teprve
desetiletý Radek Kolčava, nej-
mladší účastník letošního závodu.

Bílina měla oporu v Petru
Richterovi, který se umístil na
druhém místě ve II. kategorii
s cestovním vozem s obsahem
motoru do 2000 ccm. Petr Richter
jezdí závody do vrchu 5 let
a předtím se věnoval rodeo cros-
su. Tyto závody jsou již dnes
v České republice zakázány.

„Jsem rád, že jsem se umístil,

1. místo - Joselevič Petr, 2. místo - Richter Petr, 3. místo - Chýský To-
máš.                                                                 Foto: Jakub Mosler


