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Panna Marie 
a svatý Antonín
jsou zpět v Bílině

Project Element v Bílině podeváté a naposled

Po necelých dvou letech se do Bíliny vrátily sochy Panny Marie 
Immaculaty a svatého Antonína. Barokní památky zachránilo 
město před rozpadem a zničením. Počasí a také několik neodbor-
ných zásahů či vandalů udělaly své.

Když se před 9 lety v Bíli-
ně poprvé uskutečnil taneční 
workshop s profesionální skupi-
nou Dance2xs, asi málokdo če-
kal, že se z této akce na příštích 
několik let stane téměř tradice. 
O to více pak překvapili organi-
zátoři, když na letošní závěrečné 
show workshopu oznámili, že 
příští ročník se již konat nebude. 
I když si skvělá pětidenní taneč-

ní akce získala mnoho stálých 
příznivců, jejich počet za po-
slední roky klesá. Velkou roli 
nejspíš hraje i cena, která je sice 
ve srovnání s jinými podobnými 
akcemi přijatelná, i tak ovšem 
může znamenat pro některé mi-
lovníky tance tak velkou zátěž, 
že se nezúčastní.

Pokračování a fotogalerie 
na straně 12

Na podzim roku 2011 byly so-
chy převezeny do atelieru uzná-
vaného profesora Petra Siegla 
na Akademii výtvarných umění 
v Praze. Proces oprav byl velmi 
dlouhý, protože obzvlášť Pan-
na Marie byla velmi poškozena 
a chyběly jí důležité části jako 
hlava a ruce. Restaurátoři navíc 
neměli žádnou původní podobu 
hlavy, tak museli vytvářet úplně 
novou, avšak s respektováním 
mnoha podmínek a zákonitostí. 
Ještě před samotným dotvářením 
sochy muselo být torzo důkladně 
odsoleno a chemicky ošetřeno. 

O něco lépe na tom byl svatý 
 Antonín. Ten navíc po opravě 
získal i barvy, přesně dle původ-
ního vzhledu.
Ještě před dokončením restau-
rátorských prací byly vyvolány 
diskuze o umístění soch. Mají se 
vrátit na svá původní místa? Od-
bor nemovitostí a investic bílin-
ské radnice zvažoval také různá 
jiná místa, ale nakonec se sochy 
vrátily do parku v Lidické ulici. 
Na fotografiích nebo ideálně při 
procházce parkem můžete sami 
posoudit, jak se práce restaurátorů 
povedla. simi

Socha sv. Antonína je o něco menší a barevná. 
Barvy jsou dle původní podoby sochy. Foto: V. Weber

Socha a podstavec sochy byly oddělené. 
Instalace sochy nebyla jednoduchá. Foto: V. Weber
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Z deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE
VE ZPRAVODAJI DOČÍST?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

ZEPTÁME SE ZA VÁS.

Napište svůj námět 
nebo dotaz na e-mail:

bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Červený Újezd - Policie pátrá 
po jedenačtyřicetiletém Petro-
vi Stuchlíkovi. Pohřešován je 
od pátku 19.7.2013.
Naposledy byl spatřen v ubytov-
ně Domov na kopci v Červeném 
Újezdě, kde je době dobrovolně 
ubytován. Policie o tom infor-
movala na svém webu. Podle te-
levize Nova trpí muž paranoidní 
schizofrenií a může být nebez-
pečný. "Nemá u sebe léky, které 
musí pravidelně užívat. Může 
dojít ke zhoršení jeho zdravotní-
ho stavu," uvedla policie.
Podle Novy se muž pohádal 
s personálem zařízení, protože 
mu chtěli vyměnit pokoj a spolu-
bydlícího. V minulosti už strávil 
tři roky v léčebně v Opavě. Měl 
tam nařízenou ústavní léčbu. 
V roce 2003 byl totiž odsouzen 
za brutální zbití starší ženy.
Muž měří 170 až 172 centimetrů, 
je hubené postavy. Má hnědé vla-
sy a oči. Trvalé bydliště má hlá-
šeno na Ostravsku. "Pokud muže 
někdo uvidí, doporučujeme, aby 
okamžitě volal na linku 158 a ne-
pokoušel se muže zadržet," řekla 
Nově policejní mluvčí Valerie 
Bartošová.
V době uzávěrky Bílinského 
zpravodaje bylo pátrání stále ak-
tuální. (čtk)

Policie pátrá 
po schizofrenikovi 

z léčebny  
v Červeném Újezdu

Zdroj: www.policie.cz

Využil klíčků v zapalování
Z trestného činu krádeže je po-
dezřelý 24letý muž, který od-
cizil začátkem července v Bí-
lině dodávku značky Mercedes 
v hodnotě 1 200 000 korun. 
Muž, který již se v minulosti 
dostal několikrát do křížku se 
zákonem, využil toho, že ma-
jitel nechal stát na dvoře auto 
s klíčky v zapalování a auto 
ukradl.
Ve městě potkal svou 34letou 
známou a společně se kra-
denou dodávkou vydali 
na výlet. Po cestě 
podezřelý prav-
d ě p o d o b n ě 

z vozidla 
stejného typu 
odcizil registrač-
ní značky, namon-
toval je na kradené auto 
a posléze na benzínové čer-
pací stanici natankoval do auta 
pohonné hmoty, aniž by za ně 
zaplatil.
Oba se pak večer ubytovali v pen-
zionu v okrese Tábor a dodávku 
zaparkovali venku. Jeho spolu-
cestující je také podezřelá, že se 
v obci, kde se ubytovali, pokusila 
odcizit jízdní kolo, není vylouče-
né, že se dopustili i další trestné 
činnosti.
U penzionu si kradeného auta 
všimli policisté, kteří přišli 
prověřovat pokus krádeže kola 
a s osádkou auta si samozřej-
mě chtěli „promluvit“. Zatímco 
ženu se jim podařilo zastihnout, 
muž vyskočil z okna na toaletě 
a utekl. Zpátky ke kradenému 
autu nemohl, bez dopravního 
prostředku ale dlouho nezůstal. 
V nedalekém Sezimově Ústí se 
díky dalšímu nezodpovědnému 

řidiči, který nechal odemče-
né auto a klíčky v zapalování, 
zmocnil dalšího auta, tentokrát 
značky Renault.
Z vozidla odcizil tankovací kar-
tu a odjel do Tábora. Dlouho si 
ale jízdy v kradeném autě neu-
žil. Po krátkém pronásledování 
policejní hlídkou z vozidla utekl 
a zaběhl do prodejny, kde ukra-
dl klíče od dalšího auta. Zoufale 
vyběhl na ulici a mačkal dálkové 

ovládání s vírou, že vozidlo stojí 
na ulici a bude moct znovu ujet. 
Klíče ale byly jen náhradní, a tak 
se z místa už vezl policejním vo-
zem.
Kriminalisté v Táboře muže obvi-
nili z trestných činů krádeže a ne-
oprávněného opatření, padělání 
a pozměnění platebního prostřed-
ku, zároveň ho obvinili i z kráde-
že, které se dopustil na Teplicku. 
Vyšetřování muže probíhá na svo-
bodě, v případě, že ho soud uzná 
vinným z trestných činů, ze kte-
rých byl obviněn, může strávit až 
osm let ve vězení.

Měď stále láká
Dvacet sedm metrů měděného 
kabelu odcizil neznámý pachatel 
v katastru obce Bílina. Z pásové-
ho dopravníku ukradl napájecí ka-

bel, čímž poškozené společnosti 
způsobil škodu ve výši 147 tisíc 
korun. Měď skončí pravděpodob-
ně v některé z mnoha výkupen 
sběrných surovin, pokud se po-
daří zjistiti totožnost pachatele, 
bude trestně stíhán za přečin krá-
deže.

Proběhly dvě dopravně 
bezpečnostní akce
Během jednoho z minulých ví-
kendů proběhly na Teplicku dvě 
dopravně bezpečnostní akce 

zaměřené na dodržová-
ní pravidel silničního 

provozu, kontro-
lu technického 

stavu vozidel 
a také na dodr-

žování zákazu poží-
vání alkoholu a jiných 

návykových látek. Při pá-
teční akci policisté zkontrolovali 

59 vozidel a zjistili 31 přestupků. 
Patnáct řidičů překročilo nejvyš-
ší povolenou rychlost, pět osob 
nebylo za jízdy připoutáno bez-
pečnostními a dvě vozidla nevy-
hovovala předepsanému technic-
kému stavu. Dvou přestupků se 
dopustili chodci, jeden člověk si 
sedl za volant, ačkoliv před jízdou 
požil alkohol.
Během sobotní akce policisté za-
stavili 58 vozidel, z toho 28 řidičů 
porušilo platné předpisy. Nejčas-
tějším porušením zákona bylo 
překročení nejvyšší povolené 
rychlosti, pedál plynu „přišláplo“ 
více než bylo vhodné celkem 22 
řidičů.
Přestupcům byly celkem uděleny 
blokové pokuty ve výši 27 600 
korun, třemi případy se bude 
ve správním řízení zabývat pří-
slušný úřad.
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TROCHA	STATISTIKY	
od	Městské	policie	Bílina

Za	první	pololetí	
roku	2013	bylo:

*		sebráno	a	zlikvidováno	
116	použitých	injekč-
ních	stříkaček	

*		provedeno	365	kontrol	
heren	a	podniků	kde	se	
vyskytují	VHP	nebo	VLT

*		v	důsledku	těchto	kon-
trol	bylo	pro	podezření	
ze	zneužití	soc.	dávek	
na	Úřad	práce	oznáme-
no	199	osob	

Partnerství se zahraničními městy 
přináší Bílině výměnu zkušeností i dětí

Asistenti prevence kriminality pomáhají strážníkům i občanům
Asistenty prevence krimina-
lity potkávají bílinští občané 
v ulicích města již třetím ro-
kem. Letos pomáhají stráž-
níkům s dohledem nad ve-
řejným pořádkem od května. 
Na činnost asistentů žádalo 
město Bílina dotaci z Progra-
mu prevence kriminality Mi-
nisterstva vnitra pro rok 2013.  

Asistenti se primárně pohybují 
v panelovém sídlišti nebo na síd-
lišti Za Chlumem. Do konce škol-
ního roku je občané mohli ráno 
pravidelně vídat, jak dohlížejí 
na bezpečí dětí přecházejících sil-
nici na kruhovém objezdu u rad-
nice i přímo u základních škol. 
Na sídlištích dbají především 
na veřejný pořádek a na dodržo-
vání pravidel občanského soužití. 
Záběr jejich činnosti je skutečně 
široký. „Prakticky denně nachá-
zejí použité injekční stříkačky. 
V případě nálezu stříkačky ihned 
informují hlídku strážníků, kteří 
jehly následně zlikvidují. Asisten-
ti v mnoha případech upozornili 
pejskaře na nutnost úklidu exkre-
mentů. Pro tyto případy nosí při 
sobě sáčky, které zapomnětlivým 
majitelům psů rozdávají,“ zmiňu-
je některé z činností asistentů pre-
ventista bílinské městské policie 
František Krejčí  Za letošní první 
tři měsíce služby Asistent preven-
ce kriminality provedli pracovníci 

nespočet opakovaných kontrol 
dětských hřišť, předávají stráž-
níkům informace o nejrůznějších 
závadách nebo nebezpečích. Sa-
mostatně nebo ve spolupráci se 
strážníky městské policie či Po-
licií ČR se v několika případech 
podíleli na odhalení pachatelů 
přestupků nebo trestných činů. 
Asistenti upozorňují na nutnost 
dodržování vyhlášek města, ze-
jména na vyhlášku, která reguluje 
požívání alkoholu na veřejnosti či 
vyhlášku o ochraně zeleně. Dále 
informují rodiče, jejichž děti jez-
dí na kole bez helmy o zákonné 
povinnosti opatřit dítě jedoucí 
na kole ochrannou přilbou. Ak-
tivně komunikují s rodiči dětí, 

které dělají nepořádek, zdůrazňu-
jí nevhodnost takového chování 
a vysvětlují jim možné důsledky. 
Asistenti v několika případech 
pomohli osobám se zdravotní-
mi potížemi. Zejména pak nyní 
v horkých letních dnech. Prová-
dějí ještě mnoho dalších drobných 
činnosti, které pomáhají nejen 
strážníkům, ale i přímo občanům 
města.
I když asistenti nejsou strážní-
ky, je potřeba, aby při své práci 
znali vyhlášky a zákony, na které 
pak občany odkazují. Pravidelně 
proto absolvují vědomostní testy, 
ve kterých prokážou své znalosti 
a případně i to, co je třeba ještě 
dopilovat. František Krejčí, simi

Starosta města Bíliny Josef Ho-
ráček vyzdvihl především akci 
z posledních týdnů a to meziná-
rodní hry  pro děti. Hlavním part-
nerem projektu bylo německé 
město Dippoldiswalde a přijely 
také děti z polského Bilgoraje, 
Jaraczewa, litevského Kelme 
a ukrajinského Novovolynsku. 
Právě akce pro děti jsou ideál-
ní pro posilování partnerských 
vztahů mezi městy. Na akci v Bí-
lině přišly od zahraničních hostů 
velmi kladné ohlasy a informace 
o tom, že v několika městech již 
také připravují podobnou akci, 
na kterou pozvou děti z Bíliny. 
Díky spolupráci s městem Jara-

czewo mohly navíc české děti, 
tým, který reprezentoval při 
Hrách bez hranic, vyjet na týden 
do Polska k moři. Mají to i jako 
odměnu za vítězství v celých 
hrách. Do Bíliny pravidelně jez-
dí představitelé výše zmíněných 
měst, většinou k příležitosti jar-
marku či Dne horníků. V součas-
nosti Bílina připravuje projekt 
na setkání partnerských měst 
s konferencí. Ta by měla být za-
měřena především na výměnu 
zkušeností ve fungování samo-
správy v jednotlivých státech. 
Předpokladem je předložení pro-
jektu do Fondu malých projektů 
Cíle 3 Euroregionu Labe. simi

Město Bílina má smlouvu o partnerství s několika zahraničními 
městy a to z Polska, Ukrajiny, Německa, Slovenska či Francie. 
Zároveň Bílina komunikuje s představiteli dalších několika za-
hraničních měst. Co vůbec takové partnerství a přátelení Bílině 
přináší?

Bílinský starosta Josef Horáček na letošních Hrách bez hranic s dětmi 
z Novovolynsku, partnerského města na Ukrajině. Foto: V. Weber

Asistenti prevence kriminality píší pravidelně testy ze znalostí 
vyhlášek a zákonů. Foto: F. Krejčí
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Bílina podá další projekty na zateplení budov

Turnaj v minigolfu  
opět vyhrála žena

OPRAVA
V	minulém	čísle	BZ	jsem	ve	článku	na	titulní	straně	
uvedli,	že	základnou	příměstského	tábora	je	Základní	
škola	Lidická.	Chyba	se	vloudila	a	uvádíme	na	pravou	
míru,	že	jde	správně	o	Základní	školu	praktickou.

Redakce

Aktuality na webu Bíliny

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky

snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá  
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.

� Slepičky pouze z našeho odchovu!!!
�  Stáří slepiček 14-18 týdnů - cena 149-170 Kč/ks  

- v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v sobotu 17. 8. 2013
Bílina - u krytého bazénu - v 10.30 hod.
Případné bližší informace - tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček nová služba - výkup králičích kožek - cena 15-22 Kč/ks

INZERCE 0813/BZ

Novinkou na městském webu  www.bilina.cz je zveřejňování aktualit 
z dění ve městě. Můžete se zde dočíst o tom, co se děje ve městě, dů-
ležitá upozornění či pozvánky na různé akce. Rubrika se objeví hned 
na domovské stránce webu.

Po několika úspěšných projektech 
připravuje oddělení regionální-
ho rozvoje bílinské radnice další 
projekty na zateplení veřejných 
budov. Operační program životní 
prostředí otevřel výzvu pro po-

dání žádostí a Bílina má připra-
veny tři projekty. Tentokrát půjde 
o zateplení dvou budov domů 
s pečovatelskou službou a budo-
vy centrální školní jídelny. Město 
nechalo udělat také energetický 

audit pro plaveckou halu. Ta by 
se také mohla dočkat zateplení, 
ale celý projekt včetně žádosti si 
řeší samy Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina. 
Naposledy byla Bílina úspěšná 

s žádostmi na zateplení dvou bu-
dov školek – Za Chlumem, Čap-
kova a budovy technických slu-
žeb. Již proběhlo výběrové řízení 
na dodavatele stavby a již začínají 
stavební práce. simi

Kolony aut zacpaly Bílinu
Ve středu 10. července se v Bí-
lině zastavila doprava a město 
bylo ucpané ve směru od Teplic. 
Kolona začínala již na čtyřprou-
dové silnici před Bílinou. Příči-
nou byly opravy silnice a zúžení 
jízdních pruhů. Ti, kteří zna-
jí Bílinu, mohli zvolit objezd 
přes Teplickou ulici. Mnozí tak 
učinili, ale protože aut Bílinou 
projíždělo opravdu hodně, ko-
lony se vytvořily i na Teplické 
ulici až k náměstí.  Je vidět, že 
i po vybudování kruhových ob-
jezdů představuje průjezd měs-
tem dopravní problém, zvláště 
pak v případě nějaké opravy či 
nehody.

Na nedávném úřednickém turnaji 
v pétanque se ukázala síla žen, když 
ve finále skončily dvě ženy poté, co 
systémem „pavouk“ vyřadily všech-
ny hráče mužského pohlaví. Podob-
né to bylo při turnaji v minigolfu, 
který opět pro své kolegy pořádal 
Ing. Jaroslav Bureš, vedoucí odbo-
ru nemovitostí a investic. Dějištěm 
turnaje byl zrekonstruovaný areál 
minigolfu na Kyselce. Čtyřiadvacet 
soutěžících bylo rozlosováno do čtyř 
šestičlenných skupin. Všechny sku-
piny si postupně jedna po druhé pro-
šly osmnáctijamkové hřiště a každý 
hráč zapisoval své výsledky. Kdo 
již někdy minigolf hrál, dokáže si 
představit, jaká byla na hřišti legrace. 
Neposedné míčky poslouchaly jen 
málokoho a často bylo k vidění, jak 
létají všude kolem jen ne na dráhu. 

U některých jamek, kde bylo třeba 
dát do odpalu větší sílu, létaly míčky 
až na další dráhu. Všichni se opravdu 
dobře bavili a po turnaji v pétanque 
se minigolf stal další vydařenou akcí. 
Neméně zajímavé bylo vyhlašová-
ní výsledků, kdy všichni netrpělivě 
očekávali jména na prvních mís-
tech. Organizátor turnaje Ing. Bu-
reš se rozhodl vyhlásit prvních šest 
míst. O 6. a 5. místo se podělil on 
sám s Erikou Antošovou z odboru 
dopravy. Na 4. místě skončila Jarka 
Hajmová z finančního odboru. Třetí 
místo patřilo Janě Charvátové z od-
boru nemovitostí a investic. Nejú-
spěšnějším mužem byl na 2. místě 
Jirka Šámal taktéž z odboru nemovi-
tostí a investic a celý turnaj vyhrála 
Veronika Fejesová, nově z finanční-
ho odboru. simi

Foto: 
Petr 
Kaucký

Foto: V. Weber
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Historie a současnost 
města Bíliny

V roce 2005 vydalo město Bíli-
na opravdu zajímavý kalendář, 
ve kterém se objevilo mnoho 
informací o historii Bíliny včet-
ně starých pohlednic. Jsou zde 
zachycena místa, která před 
několika desítkami let vypadala 
úplně jinak než dnes. Protože 
kalendář byl tehdy velmi rych-
le vyprodaný a k mnoha lidem 
se tak vůbec nedostal, přiná-
šíme některé v něm obsažené 
informace a obrázky prostřed-
nictvím Bílinského zpravodaje. 
Texty tenkrát sepsali a z do-
stupných pramenů sestavili Jan 
a Josef Žejdlovi.

Město Bílina má poměrně bohatou 
historii, což ukázal také archeolo-
gický výzkum, který zde probíhal 
v roce 2011 před pokládáním trubek 
horkovodu. Je jasné, že tak, jak Bí-
lina vypadá dnes, nevypadala vždy. 
Mnoho dominantních budov a míst 
však zůstalo a více či méně úspěšně 
si zachovávají svou původní podo-
bu. Ve vzpomínkách Bíliňanů jsou 
však i místa, které kdys k Bílině ne-
odmyslitelně patřila  a dnes již jejich 
dřívější slávu téměř nic nepřipomí-
ná. Pojďte s námi a historickým 
kalendářem na malou procházku 
městem Bílina.

Náměstí
Prostor náměstí sloužil odedávna 
k pořádání trhů. První tržní privile-
gium pro město vydali v roce 1440 
páni z Koldic. Město získalo právo 
konat solný trh a povinnosti odvádět 
z něj dávky bílinskému hradu. Roku 
1460 povolil král Jiří z Poděbrad 
pořádání výročního trhu na den sv. 
Marka a Maceliana. Král Vladislav 
Jagelonský roku 1510 udělil Bílině 
právo pořádat trh na sv. Martina, 
který směl trvat sedm dní. Také Lob-
kovicové měli zájem na rozvoji ob-
chodu ve městě, a tak r.1714 kněžna 
Eleonora z Lobkovic ustanovuje 4 
výroční a 2 dobytčí trhy. V kalendá-
ři z roku 1909 se v části „Výroční 
trhy v království Českém“ můžeme 
dočíst: „Bílina, město v Žatecku. 
Výroční a dobytčí trhy: 1. ve středu 
po sv. Bartoloměji, 2. na sv. Marti-
na. Dobytčí trhy: 1. pondělí v poště, 
2. ve čtvrtek po Božím Těle a kaž-
dou první středu v měsíci. Týdenní 
trh ve středu a v sobotu. Připadne-li 
na svátek, odbývá se den před tím, 
výroční trh ten den po svátku.
Dnes slouží bílinské Mírové náměs-

tí především jako parkoviště. Trhy 
v současné době a společnosti ztra-
tily svůj význam, až na pár výjimek. 
Město Bílina má v plánu ráz náměs-
tí změnit a počítá se i s klidovou zó-
nou a zelení. Na investici v řádech 
desítek milionů však bohužel zatím 
nejsou peníze. To jistě velmi mrzí 
také archeology, kteří se při před-
loňském průzkumu netajili tím, že 
bílinské náměstí  je pro ně velmi lá-
kavým objektem zájmu. Po povrch 

kostek, které pokrývají větší část 
plochy náměstí (a znepříjemňují 
chůzi obzvlášt dámám s podpadky), 
měli totiž možnost letmo nahléd-
nout při opravě kašny na náměstí. 
A neskrývali nadšení.

Náměstí	se	školou	
a	kostelem	sv.	Petra	a	Pavla

Již v roce 1342 mělo město latin-
skou školu německého rytířského 
řádu, není však známo, ve kterých 

místech se nacházela, 
ani další údaje. další 
zpráva o škole pochá-
zí z roku 1515, kdy 
pánem Bíliny byl 
D2polt z Lobkovic 
a rektorem školy 
jmenován Urban. 
V roce 1634, v ob-

dobí třicetileté války, byla bí-
linská škola švédskými vojáky zcela 
zničena. Vznikla tak řada pokout-
ních školiček provozovaných růz-
nými osobami, nebyly ale uznávané 
a později přísně zakázané. Nová 
škola byla postavena v roce 1762 
nad tehdejším děkanstvím, v dnešní 
ulici Na Zámku. Tato škola sloužila 
svému účelu více než sto let. 
Nově zřízený školský výbor se za-
sadil o postavení nové národní ško-
ly na Tržním náměstí. Stavba byla 
dokončena roku 1869 nákladem 
30 000 zlatých. Škola měla čtyři 
chlapecké a čtyři dívčí třídy a k je-
jímu školnímu obvodu patřil Újezd, 
Břežánky, Chudeřice a Kučlín. 
S postupem let však rychle narůs-
tal počet obyvatel a tím i školního 
žactva. Proto se město rozhodlo 
pro výstavu další školy v Motalově 
(dnešní Břežánské) ulici. Jednalo se 
o dvojstavbu, chlapeckou a dívčí 
školu (dnešní gymnázium). Škola 
na náměstí začala sloužit jako škola 
měšťanská. 
Dnes v budově bývalé školy najdete 
městkou knihovnu a také základní 
uměleckou školu.

Historie a současnost 

místech se nacházela, 
ani další údaje. další 
zpráva o škole pochá-
zí z roku 1515, kdy 

dobí třicetileté války, byla bí-
linská škola švédskými vojáky zcela 

▲Současné náměstí s budovou městské 
knihovny a základní umělecké školy, 
vedla kostel sv. Petra a Pavla. 
▲►Náměstí se školou a kostelem 
sv. Petra a Pavla, pohlednice 
odeslaná r. 1918.

▲Současná podoba náměstí s budovou radnice. Od původního obrázku 
se zase tak neliší, velkou změnou je parkoviště uprostřed náměstí.
▲►Náměstí, pohlednice odeslaná r. 1917.
Současné foto: K. Žofková, historické foto - zdroj: Bílinský 
kalendář, vydaný městem Bílina, 2005.
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Děti ze „Švabinky“ 
pracují i o prázdninách

Údržba veřejné zeleně v Bílině

Městské technické služby Bílina obstarávají péči o zeleň a vzhled města, to 
obnáší zejména údržbu travnatých ploch, dřevin, růžových záhonů, květin 
a trvalek. Spravují i Bílinský lázeňský park Kyselka a v době vegetačního 
klidu provádí radikální řezy korun stromů. Sekce úzce spolupracuje 
s Odborem životního prostředí, s radnicí města a městskou policií.

Městská knihovna si pro děti při-
pravila dopolední výtvarné díl-
ničky. Tentokráte si děti samy vy-
tvářely masky na karneval. Děti 
pracovaly s velkým zaujetím, 
nenechaly se vůbec ničím ze své 
práce vyrušit. Každý si sám vy-

tvořil kouzelnou masku, kterou si 
hrdě odnesly domů, aby tak uká-
zaly jak jsou šikovné. 
Na chodbách Městské knihovny 
si prohlédly svá výtvarná dílka, 
která tu vystavují. Přijďte se po-
dívat! Růžičková Eliška
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Obrazem: Panna Marie a Svatý Antonín se vrátili do Bíliny

Sochu Panny Marie přivezli nákladním autem dokonale obloženou 
matracemi, aby nedošlo k jejímu poškození.

Socha Panny Marie Immaculaty v ateliéru profesora Siegla 
v původní podobě.

Podstavec pod sochou Panny Marie byl složen z několika částí. 
Bylo nutné je spojit dohromady.

Socha Svatého Antonína v původním stavu  
ještě před zásahem restaurátorů.
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Kulturníservis
GALERIE	POD	VĚŽÍ	

Otevírací doba:  
po-čt: 8.00-12.00 

a 12.30-17.00 
pá: 8.00-12.00 
a 12.30-15.00 

so-ne: zavřeno
1. srpen  – 25. srpen 2013 
FRANTIŠEK	BODLÁK	–	

OBRAZY
Prodejní výstava olejomaleb 

s nádechem surrealismu - 
výtvarníka Františka Bodláka 

z Mostu. 
Vstupné zdarma

DIGITÁLNÍ LETNÍ KINO KYSELKA
Prodej vstupenek pouze na místě od 20.00 hodin. 

Při nepříznivém počasí – trvalý déšť, bouřky se nehraje!

Čtvrtek 1. srpen 21.00 hodin
RED	2	–	2D
USA/Akční/Komedie/Krimi/Thriller/
České titulky.
Ti nejlepší nikdy neodpočívají. 
Úspěšná komedie RED (Retired 
Extremely Dangerous) o vysloužilých 
agentech, kteří rozhodně nezrezivěli 
a umějí kousat, se vrací. Trojice 
Bruce Willis, John Malkovich 
a Helen Mirren budou mít 
v pokračování velmi exklusivní 
posily. V RED 2 si užijeme i Anthony 
Hopkinse nebo Catherine Zetu-Jones.
Hrají: Bruce Willis, Anthony 
Hopkins, John Malkovich …
Vstupné: 100,- Kč/97 minut  P-12

Pátek 2. srpen 21.00 hodin
REVIVAL	–	2D
ČR/Komedie/České znění.
Komedie Revival vypráví příběh čtyř 
muzikantů, jejichž rocková skupina 
SMOKE se za nejasných okolností 
rozpadla v roce 1972, a kteří se – 
každý z jiných důvodů – rozhodli 
pokusit o její velkolepý comeback...
Hrají: Bolek Polívka, Zuzana 
Bydžovská, Miroslav Krobot …
Vstupné: 100,- Kč/116 minut  P-12 let

Pátek 2. srpen 24.00 hodin
MAMA	-	2D
Španělsko/Kanada/Thriller/Horor/
České titulky.
Pět let Lucas (Nikolaj Coster-
Waldau) vytrvale hledal malé neteře 
Lilly a Victorii, které po násilné 
matčině smrti zmizely i s otcem 
neznámo kam. Jeho pátrání, 
hraničící s posedlostí, narušuje 
i vztah s přítelkyní Annabel (Jessica 
Chastain). Obě dívky se najatým 
pátračům podaří najít v opuštěné 
chatě stojící uprostřed hlubokých 
lesů... 
Hrají: Jessica Chastain, Nikolaj 
Coster-Waldau, Javier Botet, ...
Vstupné: 100,- Kč/100 minut P-15

Sobota 3. srpen/21.00 hodin
WHITE	HOUSE	DOWN		
–	PÁD	BÍLÉHO	DOMU	-	2D
USA/Akční/Drama/České titulky.
Akční snímek Rolanda Emmericha 
pojednává o agentovi speciálních 
jednotek (Channing Tatum), který má 
chránit život amerického prezidenta 
poté, co byl Bílý dům obsazen 
teroristy.
Hrají: Channing Tatum, Maggie 
Gyllenhaal, Jamie Foxx …
Vstupné: 120,- Kč/137 minut  P-12

Čtvrtek 8. srpen/21.00 hodin
DRSŇAČKY	–	2D
USA/Komedie/Akční/KrimiČeské 
titulky. 
Podrážděnou speciální agentku FBI 
Sarah přidají k mrzuté bostonské 
policistce Shannon, obě dostanou 

za úkol chytit nemilosrdného 
drogového magnáta. Háček je 
pouze v tom, že ani jedna nemá 
zkušenosti s parťákem, se kterým by 
spolupracovala….
Hrají: Sandra Bullock, Melissa 
McCarthy, Taran Killam …
Vstupné: 120,- Kč/95 minut  P-12

Pátek 9. srpen/21.00 hodin
WOLVERINE	–	2D
USA/Akční/Sci-fi/Dobrodružný/
Fantasy/České titulky.
Wolverine (Hugh Jackman), 
nejslavnější hrdina ze ságy X-Men, 
se v novém, výpravném akčním 
dobrodružství podívá do současného 
Japonska. V pro něj zcela neznámém 
a nesrozumitelném světě se střetne se 
svou největší nemesis. Z nelítostné 
bitvy na život a na smrt odejde 
navždy poznamenaný. 
Hrají: Hugh Jackman, Hirojuki 
Sanada, Will Yun Lee …
Vstupné: 120,- Kč/136 minut  P-12

Sobota 10. srpen/21.00 hodin
OSAMĚLÝ	JEZDEC	–	2D
USA/Akční/Western/Dobrodružný/
České dabing.
Indiánský bojovník Tonto (Johnny 

Depp) se dělí o dosud nevyřčené 
příběhy, které způsobily proměnu 
Johna Reida (Armie Hammer), muže 
zákona, v legendu spravedlnosti 
– společně s diváky se vydává 
na divokou jízdu plnou velkolepých 
překvapení a humorných neshod, 
které musejí oba rozpačití hrdinové 
překonat, aby dokázali společně bok 
po boku bojovat s lidskou chamtivostí 
a korupcí.
Hrají: Johnny Depp, Armie Hammer, 
Ruth Wilson …
Vstupné: 100,- Kč/151 minut  P-15

Čtvrtek 15. srpen/21.00 hodin
PERCY	JACKSON:		
MOŘE	NESTVŮR	–	2D
USA/Akční/Dobrodružný/Drama/
České titulky.
Percy Jackson, doprovázený svými 
přáteli Annabeth Chase, Clarissou 
La Rue a Tysonem, jeho nevlastním 
bratrem, jde k Moři netvorů získat 
legendární Zlaté rouno a zachránit 
CampHalf-Blood. 
Hrají: Logan Lerman, Sean Bean, 
Alexandra Daddario …
Vstupné: 120,- Kč/124 minut  P-12
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Strom návratů „žije“
 

Město Bílina - zájezdy 2013
Termín Cíl zájezdu Cena 

místenky

14. 9. Podzimní Zahrada 
Čech 50,00 Kč

4.12.
Drážďany – před-
vánoční trhy, 3 
autobusy

80,00 Kč

14.12. Praha – Dejvice, 
vánoční trhy 80,00 Kč

e-mail: krejcova@bilina.cz
T: 417 810 840

Zhruba rok poté, co nezjištěný 
vandal nalomil kmen Stromu 
návratů na bílinské Kyselce a po-
ničil přitom i desku s nápisem, 
musíme s radostí konstatovat, že 
Strom Návratů přežil a i když je 
zhruba o 40cm nižší než má být, 
krásně obrazil listy a prospívá. 
Chtěli bychom tak poděkovat 
"neznámému hrdinovi", který 
strom odborně ošetřil a tím za-
jistil jeho další růst. Děkujeme!!! 
V nejbližších dnech bude na své 
místo osazena zpět deska, ozna-
mující vysazení stromu v roce 
2010. Strom jsme tenkrát vysa-
dili jako důkaz přátelství a spo-
lupráce s bílinskými rodáky a je-
jich symbolický návrat do jejich 
domoviny. Bílina 2006 o.s.

Foto: V. Weber

Divadelní ohlédnutí: Tři muži na špatné adrese
Do Bíliny v květnu zavítalo Divadlo Bez 
zábradlí se skvělým představení Tři muži 
na špatné adrese. Hrát se mělo již v úno-
ru, ovšem kvůli nemoci jednoho z hlavních 
aktérů bylo divadlo přeloženo až na druhou 
polovinu května.  Herecké obsazení bylo 
opravdu velmi lákavé. Zvučná jména jako 
Karel Heřmánek, Bohumil Klepl, Jana Šul-
cová a další slibovaly nezapomenutelnou 
podívanou. Proč se nemohou kapitán, pod-
nikatel a profesor dostat z místnosti ven? 
Nastal konec světa nebo je to jen davové 
šílenství? Vynikající italská komedie, kde 
skoro nic není normální, ale vše se dá vy-
světlit, rozhodně stála a stojí za vidění.
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Rada města na své  15. schůzi, konané 17. 7.  2013 mimo jiné:
Schválila:

■ Účetní závěrku společnosti Hor-
nická nemocnice s poliklinikou, s. 
r. o., Bílina, za rok 2012 a zároveň 
schvaluje ponechání vykázaného 
zisku ve výši 4.542.731,79 Kč 
jako nerozdělený zisk minulých 
let pro krytí případných ztrát let 
budoucích, dle návrhu předlo-
ženého jednatelem společnosti, 
RNDr. Jaroslavem Herzingerem. 
■ Organizační schéma společnos-
ti Hornická nemocnice s polikli-
nikou, s. r. o., Bílina, s platností 
od 01.08.2013.
■ Navýšení rozpočtu ZŠ Aléská 
ve výši 49.200 Kč na školu v pří-
rodě 82 žáků, z rezervy pro školy 
v přírodě. 
■ Uzavření smlouvy o poskytnu-
tí dotace ve výši 22.200 Kč mezi 
městem Bílina jako poskytova-
telem a Bílinským gymnáziem, 
o. p. s., jako příjemcem na školu 
v přírodě 37 žáků, z rezervy pro 
školy v přírodě. 
■ Žádost ZŠ Lidická o použití 
finančních prostředků z investič-
ního fondu ZŠ Lidická v celkové 
výši 92.272 Kč na pořízení in-
teraktivní tabule SMART Board 
680 ve výši 65.582 Kč a datového 
projektoru OPTOMA X305ST 
ve výši 26.690 Kč.  
■ Účetní závěrku příspěvko-
vé organizace KC Kaskáda 

k 31.12.2012 s tím, že hospodář-
ský výsledek zůstane nerozděle-
ný. 
■ Stanovisko bytové komise dle 
zápisu z 03.07.2013, včetně by-
tového pořadníku na II. pololetí 
roku 2013, dle návrhu předlože-
ného bytovou komisí.
■ Zveřejnění záměru pronájmu 
nebytových prostor Mírové ná-
městí 71, přízemí o celkové vý-
měře 31,98 m2.

Souhlasila:
■ S umístěním/výstavbou rodin-
ných domů, vč. inženýrských sítí 
a komunikací – lokalita „Rybíz“, 
na p. p. č. 407/1, 407/4 a 407/50, 
vše k. ú. Bílina, manželů Lenky 
a Jaroslava Třešňákových a pana 
Jaromíra Třešňáka, kteří jsou 
na základě plné moci zastoupe-
ny Ing. Gabrielou Hlavsovou 
na dobu pěti let.  
■ Se žádostí Asociace nositelů le-
gionářských tradic o použití zna-
ku města na internetových strán-
kách a v časopisu Historický ka-
leidoskop. Znak města bude pou-
žit v souladu s OZV města Bíliny 
č. 2/2011 o městských symbolech 
a jejich užívání. Znak lze užívat 
v barevném i monochromním 
provedení v podobě dané popisem 
dle čl. I této vyhlášky, či ve shodě 
s jeho obsahem.   

Rozhodla:
■ O neuplatnění přednostního 
práva bezúplatného zpětvzetí pra-
covní plošiny a zároveň souhlasí 
s odprodejem pracovní plošiny 
ve vlastnictví MTSB přes auto-
bazar. 
■ Vypsat výběrové řízení na ve-
řejnou zakázku „Hřbitov Bílina 
– obnova zeleně“ dle směrnice č. 
04/2007 – Pravidla pro přípravu 
a zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu městem Bílina, dále 
dle ustanovení Ministerstva pro 
místní rozvoj – Závazných postupů 
pro zadávání zakázek spolufinanco-
vaných ze zdrojů EU, nespadajících 
pod aplikaci Zákona o veřejných 
zakázkách a dle Závazných poky-
nů pro žadatele a příjemce podpory 
v OPŽP – verze ke dni 18.12.2012, 
účinné od 1.1.2013 a dle čl. 7 Směr-
nice MŽP č. 3/2011.
■ Vypsat výběrové řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
dle směrnice č. 04/2007 na akci: 
„Přístavba osobního výtahu k rad-
nici v Bílině“.

Vzala	na	vědomí:
■ Vyhodnocení bytového pořad-
níku za I. pololetí 2013 zpracova-
né bytovou komisí.
■ Zprávu nezávislého auditora 
o ověření účetní závěrky společ-
nosti k 31.12.2012 a návrh jedna-

tele na rozdělení zisku společnosti 
za rok 2012.
■ Aktualizované znění společen-
ské smlouvy společnosti Hornic-
ká nemocnice s poliklinikou, s. r. 
o., Bílina, předložené Advokátní 
společností Dostál & Sorokáč. 
■ Rezignaci Ing. Petra Rosen-
kranze na funkci člena dozor-
čí rady společnosti Hornická 
nemocnice s poliklinikou, s. r. 
o., Bílina, a to k 01.10.2012, 
MUDr. Miloslavy Prejzové 
k 20.11.2012, MUDr. Aleny Je-
línkové a Mgr. Zdeňka Svobody, 
Ph.D. k 15.07.2013.
■ Zápis z jednání dozorčí rady 
společnosti Hornická nemocni-
ce s poliklinikou, s. r. o., Bílina, 
které se uskutečnilo 15.07.2013, 
včetně jednacího řádu.

Jmenovala:
■ Ing. Janu Hranáčovou členkou 
dozorčí rady společnosti Hornic-
ká nemocnice s poliklinikou, s. r. 
o., Bílina.

Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se 
lze seznámit na úřední desce 

MěÚ Bílina nebo v sekretariátu 
starosty města a dále 

i na webových stránkách města 
(www.bilina.cz)
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Srpen bude patřit atletice
Bílinský polytan a především pak Bílinská půlka jsou v Bílině tra-
dičními prázdninovými atletickými závody. Mají dlouhou a zají-
mavou historii. Polytanů dříve bývalo mnohem více, ovšem pořá-
dání závodu znamená pro klub náklady a navíc v sezoně, kdy čas-
to probíhá několik závodů současně v různých koutech republiky 
a atleti jsou na soustředěních, je těžké zajistit slušnou účast. Proto 
nakonec poslední dva roky zůstal AK Bílina u jednoho Polytanu. 

Bílinská půlka je v Bílině tradiční 
sportovní akcí a svým významem 
výrazně přesahuje region. První 
ročník závodů nazvaných Bílin-
ská půlka se konal v roce 1973 
a s jedním přerušením v roce 
1994, kdy se na stadionu budova-
la tribuna, se pořádá dodnes. Díky 
Ing. Čestmíru Dudovi se mítink 
řadí k předním v České repub-
lice. Závod v minulosti  přilákal 
mnohé hvězdy atletického nebe 

(Hana Benešová, Helena Fuchso-
vá, Roman Oravec, Martin Duda, 
Tomáš Dvořák, Roman Šebrle, 
Jiří Mužík, Jakub Holuša, Jele-
na Znamenskaja, Joanna Kaczor 
a další.).
Přijďte se podívat na atletický 
stadion v Bílině a podpořit místní 
atlety. O tom, že se v Bílině dělá 
atletika na skvělé úrovni, svědčí 
dlouholeté setrvání bílinských 
 atletů v I. atletické lize.

Bílinský	polytan:	úterý	6.	8.	2013,	začátek	od	15:30		
Bílinská	půlka:	sobota	17.	8.	2013,	začátek	od	15:30	

Více	informací	a	propozice	najdete	na	www.akbilina.net.

Několik slov k historii atletiky v Bílině
V letech 1950 -1954 se provozovala atleti-
ka na hřišti v místě dnešní Tyršovy zahrady. 
Duší tehdejšího atletického dění byl kapitán 
Hušek z bílinské posádky, umístěné na zám-
ku. Kolem něho se vytvořila skupina zá-
vodníků dosahující dobrých výsledků. Byli 
to kladiváři Eibl, Špaček, sprinteři Jaromír 

a Stanislav Jiráskové, Miroslav Šlégr, Výškař 
Josef Majer, dále Rudolf Kirsch, Miroslav 
Sekera, Jříček Aschenbrener, Darina Augus-
tinová a Alena Seilerová.
Další oživení nastalo v letech 1960 - 1963. 
Je spojeno se jménem Miroslava Sekery, pro-
fesora bílinského gymnázia. Z té doby jsou 

známa jména Ilona Mairichová, Venuše Sa-
dílková, Jan Mairich, Jiří Fait, Josef Sloup, 
Vojtěch Poch, Ivan Mašek, Zdeněk Rendl, 
Vladimír Grozík, Zdeněk Čistecký, Lexa Ti-
chý, Jiří Havlík.
Od konce šedesátých let do dnešních 
dnů je atletika v Bílině spjata se jmé-

nem ing. Čestmíra Dudy. Soustředil ko-
lem sebe další atletické nadšence, Ilonu 
a Miroslava Machovy, Václava Janoucha, 
ke kterým se pak připojili další. Vedl vý-
stavbu stadionu, byl u zrodu Sportovních 
tříd na ZDŠ Teplické předměstí i u vzniku 
Tréninkového střediska mládeže. Bílin-

ská atletika dnes pod jeho vedením patří 
k nejlepším v kraji.
Začátkem sedmdesátých let vznikla z po-
pudu bratří Václava a Františka Janoucho-
vých, Pavla Šustáčka a Seilera ojedinělá 
akce v ČSR. Říkalo se jí PNS (profesionálně 
neatletický spolek). Psalo se o ní v Mladém 

světě. Po tři roky se každou sobotu od dubna 
do října scházeli na stadionu lidé, kteří před 
tím nikdy atletiku neprovozovali závodně, 
ale byli jejími fandy. Soutěžili, bodovali, vy-
hodnocovali, ale hlavně se bavili. Položili tak 
základ budoucím družstvům mužů a žen.

Zdroj: www.akbilina.net

Ilustrační foto Zdroj: www.akbilina.net

Historická výška. Zdroj: www.akbilina.net

Vítěz Bílinské půlky Pavel Korf, 
odchovanec AK Bílina.  

Zdroj: www.akbilina.net
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Project Element v Bílině podeváté a naposled
Dokončení ze strany 1
Workshop v Bílině probíhal 
od pondělka 15.7. až do pátku 19.7.  
Protože mezi účastníky byli i taneč-
níci z větší dálky, měli tito možnost 
ubytování v kempu na Kyselce. 
Pořadatelé – skupina Dance2xs 
ve spolupráci s KC Kaskáda za-
jistili také možnost stravování. Ta-
nečníkům tak v Bílině vůbec nic 

nechybělo. Kromě denního progra-
mu nabitého lekcemi byl dostatek 
prostoru také pro zábavu. Připraven 
byl doprovodný program plný zá-
bavy, soutěží i filmů. Účastníci byli 
dle zaměření rozděleni do skupin 
a využívali jako vždy tělocvičny 
a taneční sály ve městě, například 
v KC Kaskáda, DDM nebo základ-
ních školách. Z fotografií je jistě 

vidět, jak moc se workshop účastní-
kům líbil a že si opravdu užili. Svůj 
nový um získaný během pěti dnů 
s tancem v Bílině nakonec před-
vedli na páteční závěrečné show 
na zimním stadionu. 
S jakými tanečními styly se mohli 
účastníci workshopu setkat? Partič-
ka kvalitních lektorů profesionálů 
nabídla díky své všestrannosti ale 

i specializacím různé druhy tance, 
od klasických až po moderní. Díky 
aktivnímu působení na české i svě-
tové taneční scéně mají navíc pře-
hled o novinkách. Kdo se zúčastnil 
workshopu v Bílině, určitě bude rád 
na těch pět dní vzpomínat. O to více 
zamrzí, že tak povedená akce, byť 
pro určitý užší okruh lidí, z Bíliny 
odchází. simi

LEKTOŘI PROJECT ELEMENT BÍLINA 2013:
Ivana Hannichová (Dance2xs)
Vzdělání v  oborech moderní a  klasický tanec získala 
v TC Praha. Na stážích a workshopech u nás, v Evropě 
i Americe se dále vzdělávala v  jazz dance a hip hopu. 
V roce 2004 stála u zrodu skupiny Dance2xs. Účinko-
váním v muzikálu Jesus Christ Superstar v roce 1994 
nastoupila na dráhu profesionálního umělce. Dále hrála 
v muzikálech Evita, Carmen, Curtains a dalších. Během 
několikaleté kariéry jste ji mohli vidět i v televizních po-
řadech, reklamách, filmech, projektech a nejrůznějších 
přehlídkách. Několik let vede pravidelné lekce modern 
jazz v  pražských studiích. Od  asistenta choreografie 
postupně přešla k vlastní choreografické tvorbě jak pro 
Dance2xs, tak pro divadlo (Aida) či televizi (Stardance).

Lucie Červíková (Dance2xs)
S tancem začala v Táboře v taneční škole Atak, kde se 
věnovala společenským tancům a později disco dance. 
Od roku 2006 žije v Praze, prošla taneční školou BDS 
Academy, kde se vzdělávala v hip hopu. V  roce 2011 
se stala členkou Dance 2xs. Věnuje se stylům dancehall 
a ladies dance, které učí v tanečních centrech v Praze. 
Jako lektorka hip hopu působí také v taneční škole B-
-Original. Pravidelně se vzdělává na  workshopech 
v  Čechách i  v  Evropě. Vystupovala na  nejrůznějších 
firemních akcích , přehlídkách. Natáčela taneční seriál,  
muzikálovou pohádku, reklamy, televizní pořady.

Veronika Hanušová (Dance2xs)
S tancem začala v Liberci v taneční škole Takt Liberec, 
kde se věnovala disco dance a později ji očaroval mo-
dern jazz dance a hip hop. V roce 2011 se stala členkou 
Dance 2xs. Pravidelně navštěvuje workshopy s českými 
i  zahraničními lektory. Věnuje se stylům modern jazz 
dance a  ladies hip hop, které učí v  tanečních studiích 
v Praze. Podílela se na nejrůznějších tanečních projek-
tech , fashion a hair show, firemních akcích,  TV show.

Tomáš Protivínský (Dance2xs)
Tanci se věnuje od dětství. Prošel skupinami DanceStep 
(clogging) a Motus (street dance, jazz dance). V  roce 
2007 se stal členem taneční skupiny Dance2xs. Tomáš 

se pravidelně jezdí vzdělávat do zahraničí. Navštívil lon-
dýnské studio Pineapple, ale také hollywoodské Mille-
nium Dance Complex, Debbie Reynolds a Edge. Věnuje 
se stylům choreo hiphop a  street jazz. Pravidelně učí 
v  pražských tanečních centrech a  na  workshopech 
po celé ČR a SK. Spolupracoval s Brigham Young Uni-
versity v  americkém Utahu, vystupoval v mnoha tele-
vizních show a pořadech, na módních přehlídkách pro 
světové značky a reklamách pro ČR, Evropu a USA.

Tomáš Smička (Dance2xs)
S  tancovaním začínal v  Prostějově, když mu bylo 10 
let. NejdřÍv disco dance a  disco show, později přešel 
na hip hop, který začal i učit. V roce 2006 se přestěhoval 
do Prahy a stal se lektorem v několika pražských studi-
ích a školách. Od roku 2008 je členem taneční skupiny 
Dance2xs Prague, se kterou vystupuje na řadě kultur-
ních akcí, tv show, módních přehlídkách,... V současné 
době učí styly hype, hip hop, house ve studiu Contem-
porary a učinkuje v pražských divadlech Karlín (Vražda 
za oponou) a Hybernia (Quasimodo).

Svatava Kobzová (host)
Začínala s  tancováním v  Mladé Boleslavi pod taktov-
kou Jindřicha Hese sen. Od roku 2005 do 2012 máma 
taneční skupiny EX, se kterou získala mnoho amatér-
ských ocenění. Jako lektorka působí v Praze a hostuje 
v mnoha tanečních studiích po celé ČR. V roce 2009, 
2010, 2011,2012 absolvovala stáže v  New Yorku.
(BroadwayDanceCenter, Peridance). Porotcuje na čes-
kých i mezinárodních soutěžích. Je zástupcem pro ČR 
v mezinárodní organizaci HipHop UNITE. Specializuje se 
na reggae dancehall, hip hop choreo, fusion. Vystupo-
vala v mnoha tanečních show a TV pořadech. Jako cho-
reografka se podílela na několika reklamních spotech, 
módních přehlídkách, hair show  a dalších akcích.

Zuzana Al Haboubi (host)
Tančí již od 6 let, kdy začínala s latinskoamerickými tan-
ci. Ve 12 letech se začala věnovat stylům street dance 
a v 15ti založila svou vlastní taneční skupinu Respect 
us, kterou můžete znát z mnoha českých i zahraničních 

crew battlů, nebo z televizní show Československo má 
talent. Nejvíce se věnuje Hip Hopu a Poppingu, vzdělá-
vá se i v ostatních stylech street dance jako je Lockin, 
House dance atd. jak v historii tak v samotném tanci. 
Vzdělávala se na mnoha workshopech v Čechách, Ev-
ropě a  NYC. Účastnila se mnoha českých i  zahranič-
ních battlů. Nejvetší úspěch: Druhá šance USA legends 
1.place, Druhá šance final fantasy 1.place, Juste Debout 
Poland - Top 8, Československo má talent - semifinále, 
Hip Hop kemp crew 1.place a 1vs1 hip hop 2.place atd.

Linda Rančáková (host)
Navštěvovala od pěti let rytmiku v LŠU. S tancem na-
plno začala v  19ti letech v  taneční skupině Echo, po-
kračovala ve  Freedomu a  o  rok později odstartovala 
svoji profesionální taneční dráhu ve skupině Q, později 
JAD a nakonec Dance2xs, kterou spoluzakládala. Prošla 
spoustou stylů od scénického tance, baletu a diska přes 
společenský tanec, lidovky, muzikál, street až po mo-
dern jazz, který je její největší láskou. Ryze jejím osobi-
tým stylem je progressive. Vyučuje hlavně street a mo-
dern jazz v  tanečních studiích v  Praze a  na  worksho-
pech v ČR a SR. Je nejen lektorkou, ale také choreogra-
fkou a profesionální tanečnicí. Vystupovala v mnoha TV 
show, tanečních i  divadelních projektech, muzikálech, 
koncertních turné, videoklipech, filmu. Vytvářela a spo-
luvytvářela vlasové a módní show, taneční projekty, mu-
zikály a dělá choreografii při natáčení reklam.

 Filipi Escudine (host)
Choreograf a  tanečník pocházející z  brazilského Rio 
de Janeira. Propracoval se na  přední příčky brazilské 
taneční scény. Jako lektor hostoval v  Berlíně, USA, 
Rakousku a  Kanadě. Se skupinou Cia Xstyle Dance 
Company se umístil na  3. místě v  battlu, kterého se 
zúčastnilo 21 skupin z  různých zemí. S  představením 
H3 procestoval více než 18 zemí světa (Japonsko, USA, 
Singapur, Itálie, Španělsko ...). Stal se vyhledávaným 
lektorem a nyní působí v Praze, kde spolupracuje s  ta-
nečníky a  choreografy na  různých show, videoklipech 
nebo televizních přenosech (hudební ceny Anděl s JAD 
Company).

V týdnu konání workshopu byla Bílina plná hudby a mladých tanečníků. Foto: V. Weber Oblíbení lektoři ze skupiny Dance2xs a hosté. 




