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Víceboje s ČEZem

Děti a učitelé se radují, začínají prázdniny
Pátek 28. června bude jistě pro děti jed-
ním z nejkrásnějších dní v roce, začínají 
jim totiž dvouměsíční prázdniny. Zavřou 
se brány škol a zaslouženého odpočinku 
se dočkali také učitelé. Zatímco děti mají 
radost, že nemusejí do školy, mnoha rodi-

čům naopak přibydou starosti s hlídáním, 
protože vzít si dvouměsíční dovolenou 
si nemůže dovolit nikdo. Mnohé děti tak 
stráví část prázdnin na táborech nebo třeba 
u prarodičů či známých. Možnosti táborů 
pro všechny věkové kategorie dětí tradič-

ně nabízí bílinský Dům dětí a mládeže 
a některé tábory ještě nejsou zcela obsa-
zené. V Bílině se opět uskuteční tradiční 
příměstský tábor. Do školních lavic děti 
usednou opět v pondělí 2. září. Všem pře-
jeme krásné prázdniny a dovolené. simi

Za partnerství skupiny ČEZ 
se na našem atletickém sta-
dionu uskutečnily tradiční 
závody ve vícebojích. Celkem 
136 závodníků z 16 oddílů se 
utkalo o titul přeborníka Ús-
teckého kraje. Vysoký počet 
účastníků dokazuje oblibu 
bílinských vícebojů.  K vidění 
byly také oddílové rekordy.

Z pohledu našeho oddílu byly 
závody velmi úspěšné. Atletický 
klub Bílina má silnou vícebojař-
skou základnu a víceboje se těší 
oblibě i u našich mládežnických 
trenérů, což je vidět zejména 
na výsledcích.  
Velmi sympatické je páté místo 
Denisy Krupičkové v elévkách. 
Příjemné bylo vidět na stupních 
vítězů mladšího žáka Honzu 
Smrže, který skončil na bronzo-
vé pozici.  Nebýt pokažené dálky, 
mohl myslet i na titul přeborníka 
a kvalifikovat se hezkým výko-
nem na Mistrovství ČR.  I tak ale 
máme z třetího místa radost.
Ve starší kategorii řádili naši 
vícebojaři, kteří ostatní soupeře 
převálcovali o parník a získa-
li s přehledem titul přeborníka. 
Vendy Žitná výkonem 3866 vy-
tvořila oddílový rekord, stejně 
jako Pavel Prchal, který málem 
zdolal (nebýt pokaženého dis-
ku) pětitisícovou hranici. Jirka 
Perkner ovládl výkonem 3961 
kategorii dorostu (škoda pokaže-
ného oštěpu). Zdatně mu sekun-

doval začínající vícebojař Radek 
Pospíšil, který skončil na třetím 
místě.
Všichni tři starší víceboja-
ři se tak úspěšně kvalifikovali 
na Mistrovství ČR, kde jen těsně 

utekla medaile o 60 bodů Pavlo-
vi (celkově pátý za neuvěřitel-
ných 5004 body), Jirka skončil 
na skvělém 9. místě za 5162 
body. Vendy sbírala zkušenosti 
a skončila na 19. místě.

Bílinské víceboje skvěle zaháji-
ly atletickou sezónu na stadionu 
v Bílině. Děkujeme skupině ČEZ, 
díky které jsme mohli odměnit 
nejvšestrannější atlety Ústeckého 
kraje hodnotnými dárky. J.N.

Bílinské klubové barvy - modrá a bílá- byly vidět na stupních vítězů hned několikrát.
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Z deníku Policie ČR

O ČEM SE CHCETE VE ZPRAVODAJI DOČÍST? Zajímá vás něco konkrétního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí? ZEPTÁME SE ZA VÁS.

Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: bilinsky-zpravodaj@seznam.cz

Zmizely další sochy
Začátkem týdne jsme informovali 
o případu, kdy neznámý pachatel vnikl 
v Bílině na zahradu u rodinného domu, 
odkud z betonového podstavce u umě-
lého jezírka vytrhl a odcizil keramic-
kou sochu vodníka.
Nyní duchcovští policisté prověřují po-
dobný skutek, ke kterému došlo v ka-
tastru obce Mikulov. Neznámý zloděj 
ze zahrady u rodinného domu odcizil 
tři dřevěné skulptury s motivem zvířat 
a ponocného, jejichž hodnotu oznamo-
vatelka vyčíslila na dvacet tisíc korun. 
Policisté ve věci zahájili úkony trestní-
ho řízení pro přečin krádeže a budou 
se zabývat i verzí, že se obou krádeží 
dopustil stejný pachatel. Tomu hrozí 
v případě dopadení až dvouletý trest 
odnětí svobody.

Z lupu se dlouho  
netěšil
Policisté sdělili podezření z přečinu 
krádeže 23letému muži, který v Bíli-
ně odcizil barevné kovy. Včera v noci 
vnikl po vypáčení vstupních dveří 
do jedné z budov na Kyselce a násled-
ně vyšplhal na střechu, ze které odcizil 

dva měděné plechy v hodnotě tři tisíce 
korun.
Z lupu se ale dlouho neradoval, když 
z místa činu odcházel, zadrželi ho 
strážníci městské policie. Vzhledem 
k tomu, že se podezřelý nedostal 
do křížku se zákonem poprvé a za ma-
jetkovou trestnou činnost již byl v mi-
nulosti odsouzen, hrozí mu až tříleté 
vězení.

Kabely kradli  
přímo ze sloupů
Policisté obvinili tři muže ve věku 42, 
33 a 26 let z trestných činů krádeže 
a poškození a ohrožení provozu obec-
ně prospěšného zařízení. Poprvé se vy-
dali v okolí Červeného Újezdu na lup 
dva mladší muži koncem května. Z te-
lefonních sloupů demontovali měděné 
kabely, které pak vypálili a prodali 
do výkupny sběrných surovin.  
Začátkem června vyrazil nejstarší muž 
s 33letým komplicem do stejné loka-
lity a opět ze sloupů odcizili telefonní 
kabely. Při nakládání lupu do auta jed-
noho z nich zadrželi policisté, dopade-
ní druhého zloděje pak bylo otázkou 
času.

Hned následující den došlo k výpadku 
telefonních a datových služeb znovu. 
Nejmladší podezřelý neodolal vidině 
snadného výdělku a na místo činu se 
vrátil. Když ale nesl v Bílině vypálené 
kabely do sběrny, narazil na policejní 
hlídku, a tak “sklapla past“ i nad tím-
to mužem. Celkem tři muži způsobili 
poškozené společnosti škodu přes 22 
tisíc korun.
Všichni obvinění jsou vyšetřováni 
na svobodě, pokud je soudce uzná 
vinnými z trestných činů, z nichž 
jsou obviněni, mohu strávit až šest let 
za mřížemi.

Zloděj odnesl vodníka
S krádežemi nejrůznějších věcí se po-
licisté setkávají denně. Někdy se ale 
i zkušení kolegové podiví nad tím, co 
všechno jsou zloději schopni ukrást. 
Překvapení čekalo i hlídku, kterou při-
volal muž z Bíliny s tím, že mu někdo 
vnikl na zahradu.
Po příjezdu na místo činu policisté 
zjistili, že neznámý pachatel vnikl 
na zahradu u rodinného domu, odkud 
z betonového podstavce u umělého 
jezírka vytrhl a odcizil keramickou 

sochu vodníka. Oznamovatel vyčís-
lil škodu na 10 tisíc korun, policisté 
ve věci zahájili úkony trestního řízení 
pro přečiny krádeže a porušování do-
movní svobody. Pokud bude pachatel 
dopaden, hrozí mu až dvouleté vězení.

Kdo viděl nehody?
Policie žádá občany, kteří byli svěd-
ky níže uvedených dopravních nehod 
o spolupráci. K první dopravní nehodě 
došlo v době od 19:00 hodin dne 3. 
6. 2013 do 08:30 hodin dne 4. června 
2013 v Bílině, ul. Důlní. Nezjištěný 
řidič neustanoveného vozidla poškodil 
levou přední stranu zaparkovaného vo-
zidla Ford a z místa odjel, aniž by spl-
nil povinnosti uložené zákonem. 
K další dopravní nehodě došlo 4. 
června 2013 od 08:00 do 13:15 ho-
din v Teplicích na parkovišti u OC 
Olympia. Nezjištěný řidič motorového 
vozidla poškodil levou zadní stranu 
zaparkovaného vozidla Seat a z místa 
dopravní nehody odjel.
Veškeré poznatky k nehodám lze sdě-
lit na Dopravní inspektorát Teplice, ul. 
Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo 
na bezplatnou linku 158.

Strážníci si na zloděje plechů počíhali Zloději nafty zadrženi bezprostředně po činu 

Příjemné vzpomínky na čtvrteční ráno nebude mít zloděj, který 
se vloupal do objektu v areálu bílinských lázní. Pachatel, který 
do objektu vnikl násilím, byl při krádeži plechů ze střechy zadr-
žen hlídkou strážníků městské policie Bílina. 

Dvojice zlodějů byla v pátek před čtvrtou hodinou ranní zdr-
žena strážníky městské policie Bílina bezprostředně po krádeži 
nafty z nádrže nákladního vozidla.  

Paradoxem je, že bílinské strážní-
ky na sebe upozornili sami. Počí-
nali si totiž tak nenápadně, až to 
bylo podezřelé. Postávali blízko 
místa, kde parkují kamiony a před 
projíždějící hlídkou se snažili být 
co nejvíce nenápadní. Jelikož se 
jednalo pro strážníky o známé fir-
my, chtěli se jich strážníci zeptat, 
co na tom místě v takto časnou 
hodinu pohledávají. Než tak sta-
čili učinit, dvojice mladíků vzala 
nohy na ramena. Mezitím ještě 

strážníci obdrželi informaci, že 
v blízkém areálu došlo ke krá-
deži nafty. Podezřelá dvojice se 
sice nejprve snažila před hlídkou 
schovat, ale proti zkušeným stráž-
níkům neměli mladíci žádnou 
šanci. Dle vyjádření zasahujícího 
strážníka oba podezřelí odpovída-
li popisu pachatelů krádeže a na-
víc byli mohutně potřísněni naf-
tou. Pachatele si na místě převzala 
Policie ČR k  provedení dalších 
opatření.

Objekty bývalých bílinských láz-
ní se čas od času stávají terčem 
zlodějů, kteří se zde snaží odcizit 
zejména plechy ze střech. Bílin-
ským strážníkům s těmito oso-
bami došla trpělivost a prostě si 
na tato individua počíhali skryti 
v okolním porostu. Ve čtvrtek 
krátce po třetí hodině ranní se jed-
noho takového zlodějíčka dočka-
li. Pachatel si již nejspíše v duchu 

přepočítával peníze, které za od-
cizené plechy ve sběrně dostane, 
byl více než zaskočen tím, že 
v okamžiku kdy vyšel ze dveří 
budovy, byl okamžitě zadržen 
připravenými strážníky. Jak uve-
dl velitel zásahu, městská policie 
hodlá v této taktice pokračovat 
i nadále. Zdá se tedy, že v bílin-
ských lázních nastanou pro poten-
ciální zloděje kovů těžké časy.

Ilustrační foto: MP Bílina

Ilustrační foto: MP Bílina



21.	června	2013		 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 3

Bílinský zámek otevřel svou bránu veřejnosti, zájem byl velký

POZOR: Pes bez vodítka či 
náhubku může znamenat pokutu
Když se ke stařence s malým psíkem na vodítku 
přiřítí obrovský hafan bez vodítka a náhubku, 
může jít klidně o milé setkání, ale také o velký 
problém. Bílina proto jasně vyhláškou vymezila 
podmínky pro pohyb psů na veřejném prostran-
ství a také na plochách určených k volnému po-
hybu psů. Pokud jdete se psem na veřejné pro-
stranství, musí být zvíře na vodítku, mít náhubek 
a známku jako doklad, že je řádně veden v evi-
denci psů. Pokud psa venčíte na plochách k tomu 
určených (jsou vymezeny ve vyhlášce města), 
může zvíře pobíhat bez vodítka, ale stále musí mít 
náhubek a známku. Vždy je samozřejmostí, že 
po svém psovi uklidíte. Strážníci Městské policie 
Bílina „pejskaře“ kontrolují a budou své kontroly 
zintenzivňovat díky vzrůstajícím tendencím lidí 
pořizovat si velké psy. Za nedodržování uvede-
ných pravidel mohou majitelé psů dostat na místě 
pokutu až do výše tisícikoruny a v případě správ-
ního řízení je horní hranice 30 tisíc korun. Situace 
je nutné posuzovat individuálně vzhledem k výši 
společenské nebezpečnosti. simi

Noclehárna v Bílině
už funguje

Rada města Bíliny 15. května schválila 
zřízení noclehárny ve městě Bílina. Na-
chází se v Obytném domě města Bíli-
ny v ulici Důlní v pravé části v přízemí 
budovy. Je určena osobám starším 18 let 
s trvalým pobytem na území města Bílina. 
Zájemce o noclehárnu se musí prokázat 
platným dokladem totožnosti. O ubytová-
ní v noclehárně rozhoduje službu konající 
strážník. 
Jak je noclehárna otevřena: 
Příjem: 
od 1. dubna – 30. září
od 20:00 hodin – 21:30 hodin 
od 1. října – 31. března
od 19:00 hodin – 20:30 hodin
Noční klid je od 22:00 hodin – 6:00 hodin, 
budíček v 6:30 hodin, odchod z noclehárny 
v 7:00 hodin.

Cena: jedna noc v období od 1. dubna do 30. 
září činí 40 Kč, jedna noc v období od 1. října 
do 31. března činí 50 Kč
Uživatel má možnost v době, kdy využí-
vá noclehárnu, uschovat si cenné věci a fi-
nanční prostředky u strážného konající služ-
bu. V noclehárně je přísný zákaz kouření, 
konzumace alkoholických nápojů a jiných 
omamných látek. Do objektu platí zákaz 
vnášení nežádoucích předmětů jakou jsou: 
výbušniny, střelné a bodné zbraně a zvířec-
tvo. Uživatel je povinen podrobit se dechové 
zkoušce. V případě, že odmítne nebo bude 
dechová zkouška pozitivní, nebude přijat. 
Uživatel noclehárny se musí chovat tak, aby 
nedocházelo k ničení majetku, neohrožoval 
své zdraví a život i zdraví i životy dalších 
spolubydlících. Zřizovatele noclehárny je 
Město Bílina. Karel Schön

Barokní zámek nad městem Bílina je dominantou města, ale přístupný veřejnosti běžně není. V loňském roce však majitel zámku 
povolil návštěvy veřejnosti v rámci akce Noc kostelů a v letošním opět, tentokrát v sobotu 8.6. a dokonce ve větším rozsahu. Celý pro-
hlídkový den, který trval od 9:00 až do 19:30 domluvili a zajišťovali členové občanského sdružení Bílina 2006. Prohlídky probíhaly 
vždy po půlhodině v desetičlenných skupinkách. Kdo si ze sobotního dne utrhnul půl hodiny a šel se podívat na zámek, jehož interiér 
je léta ukryt zrakům veřejnosti, rozhodně neprohloupil. Mnozí návštěvníci byli překvapeni, jaké krásy zámecký areál ukrývá a jaký 
nádherný výhled na Bílinu nabízí. Barokní zámek vznikl přestavbou původního gotického hradu. 

Prohlídka začínala v hlavním sálu 
zámku – takzvaném italském. 
Na první pohled upoutala bohatá 
štuková výzdoba ze 17. století. Jed-
ná se o unikátní původní štuk v per-
fektním stavu – jeden z posledních 
ve střední Evropě. Návštěvníkům 
bylo umožněno prohlédnout si také 
několik pokojů. V nich se snoubí 
klasická výmalba s různými orien-
tálními- asijskými, indickými či af-
rickými doplňky, ať již jde o masky 
nebo třeba i kusy nábytku. Majitel 

zámku pan Georg Thaler je vášni-
vým sběratelem těchto věcí a jeho 
sbírka čítá několik tisíc kusů.
Velkou zajímavostí bílinského 
zámku je také sklepení vytesa-
né ve skále a opět perfektně za-
chovalá sklípková klenba. Ta je 
v Čechách téměř unikátem, pro-
tože se nachází pouze v Bílině 
a na Pražském hradu. Úsměvnou 
raritu představují i několik set let 
staré vestavěné skříně, které byly 
vyrobeny přesně do místnosti 

s klenbovým stropem a přežily té-
měř nepoškozené všechny možné 
nájemníky v historii zámku. 
Letos byl návštěvníkům umožněn 
také přístup do takzvané oranžerie, 
tedy prostoru, který býval zimní 
zahradou a dnes slouží jako galerie 
moderního umění. Bylo zde možné 
vidět postavu Elvise v zubařském 
křesle nebo třeba sochu sedícího 
čínského zemědělce v nadživotní 
velikosti. Oranžerie slouží také jako 
prostor pro setkání s přáteli a ob-

chodními partnery majitele. Ten zá-
mek navštěvuje sporadicky, většinou 
při nějaké cestě z nebo do Německa, 
kde má také zámek nedaleko Dráž-
ďan. Jednou za čas pak zve na svůj 
zámek do Bíliny různé rakouské 
a francouzské šlechtice za účelem 
obchodních jednání.
Díky za tu možnost jít se podívat. 
Nejen já jsem byla velmi, opravdu 
velmi krásně překvapena kouzlem 
a osobitostí stavby, která se stovky 
let majestátně tyčí nad městem. simi

Zámek	-	historie
Původně se zde rozkládalo přemy-
slovské hradiště, založené koncem 
10. století jako správní centrum 
bílinské provincie přemyslovského 
státu. Hrad nechal ve 13. století vy-
stavět pod starším hradištěm prav-
děpodobně Ojíř z Frýdberka, vlivný 
velmož na dvoře Václava I. O podo-
bě hradu není mnoho informací, ale 
část zdiva je patrně součástí stavby 
dnešního zámku. Za nejstarší objekt 
stavby se považuje pozdně gotická 

bašta zvaná Manda, střežící původ-
ní vstup na hrad. Manda sloužila 
původně jako vězení, později v 17. 
století v ní byla zřízena zbrojnice. 
Z původního hradu se ještě docho-
valo sklepení vytesané ve skále 
a sklípková klenba(také jediná do-
chovaná v ČR - vyjma Pražské-
ho hradu)  s lobkovickým erbem 
v přízemí věže severního pavilonu. 
Ve sklepení jsou také jediné původ-
ní a dochované vestavěné skříně - 
v Evropě nenajdete obdobu) Roku 

1421 byl hrad dobyt husity.V 16. 
století získal Bílinu Děpolt z Lob-
kovic, který se věnoval i přestavbě 
hradu.  V letech 1675 – 1682 se do-
savadní hrad přestavěl na raně ba-
rokní zámek, tato přestavba je spo-
jena se jménem Václava Ferdinanda 
Eusebia z Lobkovic. S pracemi se 
začalo podle plánů Giovanniho Pi-
etra Tencally z Vídně pod vedením 
Antonia della Porty. V této době  
stavbu navštívil vlastenecký jezuita 
a spisovatel Bohuslav Balbín a veli-

ce se mu líbila. V 19. století byla vy-
stavěna budova zimní zahrady, nově 
byly upraveny vnější fasády, na vý-
chodní straně nádvoří byly umístě-
ny hospodářské budovy. Zámek byl 
majetkem Lobkoviců až do roku 
1945, pak přešel do vlastnictví státu. 
Po znárodnění bylo v zámku zříze-
no městské muzeum, lobkovický 
velkostatek se stal státním statkem. 
Dnes vlastní zámek společnost Lesy 
sever - pan Georg Thaler, sběratel 
indického umění. 

Ze zámku je nádherný výhled na Bílinu. Foto: K.Žofková Bílinský zámek
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Koupaliště po opravě bude v provozu

Výpůjční doba 
během letních 
prázdnin

Magdaléna a Josef Hyrmanovi
Už je to pěkná řádka let,
co vy dva spolu brázdíte svět.
Když jste si prstýnky z lásky dali,
úctu a věrnost si slibovali.
Manželský slib jste nevzali zpět
a je to dlouhých 52 let.
Tak jako kdysi, ať vám v srdci zvony znějí!
Lásku a štěstí vám k výročí přejí 
dcery Jarmila, Lída a Blanka s rodinami.

Uzavřeli jste spotřebitelskou 
smlouvu a nevíte jak odstoupit?
 My Vám pomůžeme.  Od 16. 
května 2013 Ministerstvo ob-
chodu a průmyslu ČR zavedlo 
„Spotřebitelského ombudsma-
na“ na živnostenských úřadech.  
Spotřebitelský ombudsman je 
systém, který za pomoci kon-
taktních míst na Živnostenských 
úřadech a jejich spolupráce s ne-
vládními neziskovými organiza-
cemi umožní především senio-
rům efektivně, rychle a bezplat-
ně se domoci spotřebitelských 
práv.  Pokud občan uzavře 
smlouvu o prodeji zboží nebo 
poskytování služeb mimo pro-
story obvyklé k podnikání do-
davatele, tzn. při pochůzkovém 
nebo podomním prodeji, může 
občan odstoupit od smlouvy 
do 14 dnů ode dne jejího uzavře-
ní bez udání důvodu dle § 57 ob-
čanského zákoníku. Odstoupení 
od smlouvy musí mít písemnou 

formu. Není tedy možné odstou-
pit např. telefonicky nebo pro-
střednictvím sms zprávy.  Ře-
šením spotřebitelských smluv 
se zabývají nevládní neziskové 
organizace, kterým na činnost 
přispívá Ministerstvo průmyslu 
ČR. Pracovnice živnostenského 
úřadu Vám pomohou odstou-
pit od smlouvy a podat žádost 
i pomoc k nevládní neziskové 
organizaci.  Žádost o pomoc se 
podává na předepsaném formu-
láři v elektronické podobě a je 
nutné přiložit smlouvu a další 
doklady. Občan má také mož-
nost obrátit se na spotřebitelské 
poradny sám. Informace najdete 
na  www.mpo.cz/cz/ochrana-
-spotrebitele/spotrebitelsky-om-
budsman.

Ing. Eva Brodská, 
vedoucí obecního 

živnostenského úřadu

CENTRÁLNÍ KNIHOVNA - 
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 21
Tel: 417 823 234
Půjčovna pro dospělé, čítárna
po 9.00 – 12.00  13.00 – 16.00
út 9.00 – 12.00  13.00 – 17.00
st ZAVŘENO
čt 9.00 – 12.00  13.00 – 17.00
pá 9.00 – 12.00
so ZAVŘENO

PŮJČOVNA PRO MLÁDEŽ
po 9.00 – 12.00  13 – 16
út 9.00 – 12.00  13 – 17.00
čt 9.00 – 12.00  13 – 17.00

POBOČKA 
ZA CHLUMEM
Tel: 417 829 411
po 9.00 – 12  13.00 – 17.00
út ZAVŘENO
čt 9.00 – 12  13.00 – 17.00

POBOČKA 
PANELOVÉ SÍDLIŠTĚ
Tel: 417 821 263
po 9.00 – 12  13.00 – 17.00
út ZAVŘENO
čt 9.00 – 12  13.00 – 17.00

         Poděkování

Děkuji touto cestou paní Haně Němečkové z Bíliny, za obětavou 
péči, kterou věnovala celé roky, hlavně v posledních dnech života, 
mé tetě, paní Sikové Aloisii. Její obětavosti si velice vážím a oprav-
du z celého srdce jí děkuji za její přátelství a volný čas, který mé 
tetičce věnovala. Velice si jí za toto vážím.
S úctou Vlasta Harcubová

Zastupitelstvo města Bíliny 
a Rada města schválily uvol-
nění mimořádných prostředků 
na opravu filtrace vody na kou-
pališti na Kyselce. V současné 
době probíhá nahrazení 3 ks 
kovových filtrů, jejichž stáří 
bylo více jak 8 let a byly silně 
narušeny korozí, novými sklo-
laminátovými filtry, s vyšším 
filtračním výkonem. 

„S dostatečnou rezervou tak bu-
dou i při plné návštěvnosti kou-
paliště dodrženy všechny hygi-
enické limity pro kvalitu vody. 
Nové napojení filtrů by mělo být 
dokončeno nejpozději 21. června, 
předání díla je stanoveno na 26. 
června 2013,“ říká jednatel RSZ 
Bílina Petr Bouda.
 Dne 26. června proběhnou 
na koupališti na Kyselce odložené 
oslavy Dne dětí, otevření koupa-
liště pro veřejnost je stanoveno 

na 29. června 2013. „Mrzí nás 
posunutí termínu otevření koupa-
liště na konec měsíce června, ale 
vzhledem k situaci a poměrně slo-
žité logistice opravy (dodání filtrů 
ze Španělska) se toto jeví jako 
nejlepší možné řešení s prioritou 
bezproblémového provozu v době 
letních prázdnin,“ doplnil Bouda.
 Současně s novou filtrací vody 
proběhnou sanace a opravy trhlin 
ve stěnách bazénu za použití spe-
ciálních technologií. Na rok 2014 
je plánována kompletní oprava 
bazénové vany, včetně nového 
ochranného nátěru. Tato oprava již 
v žádném případě neovlivní termín 
zahájení provozu koupaliště a vše 
bude záviset pouze od počasí. Ce-
ník zůstává stejný jako v minulém 
roce. Dospělí zaplatí 60 Kč, děti 
od 2 do 15 let, řádně studující 
do 26 let, důchodci 40 Kč. Více 
informací k ceníku na www.sport-
bilina.cz. Karel Schön

Bílinské koupaliště se nachází v malebném prostředí. 
Foto: www.bilina.cz
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Poděkování anonymnímu dárci

Výlet seniorů do Bad Schandau 
sklidil velký úspěch Poděkování

Dne 29. května nám obyvatelům 
Pečovatelských domů byl umožněn 
velmi pěkný zájezd. Program zájezdu 
byl: Autobusem do Děčína a z Děčína lodí 
do německého lázeňského městečka Bad 
Schandau. Cesta lodí s výhledem na okolní 
krajinu byl překrásný zážitek. Na zpáteční 
cestě domů byla přestávka na občerstvení 
v útulné cukrárně v Děčíně. 
Za příkladnou snahu a skvělý zážitek 
patří dík vedoucí Pečovatelských domů 
paní Kalivodové, zástupcům města Bíliny 
a panu řidiči za ochotu a bezpečnou jízdu.

Za kolektiv obyvatelů Pečovatelských domů
Ubrová  Jaroslava

Dne 30. 05. 2013 na Městský 
úřad v Bílině – Odbor sociál-
ních věcí a zdravotnictví donesl 
anonymní dárce tašky s oble-
čením. Touto cestou bychom 

chtěli dárci srdečně poděkovat. 
Věříme, že věci ještě najdou 
své uplatnění u někoho, kdo je 
bude potřebovat.
 Sociální pracovníci OSVaZ

Rubrika:  „Ptejte se 
 sociálních pracovníků“

Dotaz: „Za léky ročně vynakládám nemalé 
finanční prostředky. Zajímalo by mě, zda mi 
VZP nějaký finanční obnos vrátí a zda musím 
vyplňovat nějakou žádost.“

Odpověď: „V případě, že vynaložíte více jak 
5.000 Kč za léky v daném roce, pojišťovna 
Vás sama kontaktuje o možnosti navrácení 
peněz. Každé čtvrtletí dochází k pravidelné-
mu přepočítání částky, kterou jste vynaložila 
za nákup léků. Sčítají se pak regulační po-
platky a doplatky za léky, respektive pouze 
započítaná částka, kterou určilo Ministerstvo 
zdravotnictví. Můžete si také  1x za rok zažá-
dat o výpis poskytnuté zdravotní péče a úhrad 
za jednotlivé léky, a to bezúplatně.“
Tato sdělení je pouze informativní. Konkrétní 
informace Vám podají kompetentní pracovní-
ci příslušné pobočky pojišťovny.

 Dotaz: „Ztratila jsem občanský průkaz a nevím co dělat, proto-
že musím vyřizovat nějaké neodkladné záležitosti na úřadech, kde 
musím předložit průkaz totožnosti. Jiný průkaz  totožnosti nevlast-
ním. 

Odpověď: „ Ztrátu občanského průkazu musíte nahlásit přísluš-
nému obecnímu úřadu – agenda občanských průkazů.  Současné 
Vám doporučujeme podat žádost o občanský průkaz bez strojově 
čitelných údajů /tzv. „rychloobčanka“/, která se podává součas-
ně s žádostí o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. Tzv. 
„rychloobčanka“ se vydává ihned a její platnost  trvá  měsíc.  K je-
jímu vydání je nutné vyplnit žádost a 2 fotografie.  Tento občanský 
průkaz plně nahrazuje průkaz totožnosti. 
V případě ztráty občanského průkazu je nutné pro vydání nového 
občanského průkazu prokázat totožnost buď cestovním pasem, ři-
dičským průkazem, zbrojním průkazem  nebo rodným listem.

Toto sdělení je pouze informativní. Konkrétní informace Vám po-
dají kompetentní pracovníci úřadu.

Prvním z letošních výletů pro oby-
vatele domů s pečovatelskou služ-
bou v Bílině byla plavba lodí z Dě-
čína do německého Bad Schandau. 
I když v posledních dnech počasí 
výletům příliš nepřeje, tentokrát 
udělalo výjimku. Patnáct bílin-
ských seniorů si tak mohlo plav-
bu vychutnat i z terasy a kochat 
se okolními krásami na čerstvém 
vzduchu. Protože mnozí mají různá 
pohybová omezení, po Bad Schan-
dau je provezl autobus. Cestou zpět 
do Bíliny nesměla chybět zastávka 
v Děčíně na kávu a něco dobrého.  

Vedoucí bílinské pečovatelské služ-
by Bc. Markéta Kalivodová z ohla-
sů lidí poznala, jak moc se jim výlet 
líbil a udělalo jí to velkou radost. 
Další plánovanou výletní akcí pro 
obyvatele domů s pečovatelskou 
službou bude červnová návštěva 
Litoměřic. simi

Provoz bílinských mateřských škol v době letních prázdnin 2013

1.- 7.7. 8.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7.-4.8. 5.-11.8. 12.-18.8. 19. -25.8.

MŠ ŠVABINSKÉHO 664 otevřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ŠVABINSKÉHO 668 uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno

MŠ SÍBOVA otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ALÉSKÁ uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno

MŠ ŽIŽKOVO ÚDOLÍ uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno otevřeno otevřeno

MŠ ČAPKOVA uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno otevřeno otevřeno

MŠ ZA CHLUMEM otevřeno otevřeno otevřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno uzavřeno
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Jarní „víkenďák“ v Lubenci se opět vydařil 

ZŠ Lidická na ozdravném pobytu v italském Riccione

V termínu 31.5. – 9.6.2013 zrealizovala ZŠ 
Lidická pro své žáky a rodiče ozdravný vý-
jezd do italského Riccione. Této možnosti 
využilo 98 žáků a rodičů, takže  pension Casa 
Al Mare v Riccione patřil jen nám. Toto zná-
mé přímořské lázeňské centrum nás přivítalo 
slunečným a teplým  počasím, které nám vy-
drželo bez jediného mráčku až do konce po-
bytu. Snažili jsme se co nejvíce absorbovat 

sluneční paprsky, které nám tolik v poslední 
době chyběly. Žáci měli denně možnost kon-
verzovat v angličtině a naučili se i některé 
italské fráze. V rámci pobytu jsme se zajeli 
podívat i do naučně zábavného parku Itália 
in miniature a pro menší děti se uskutečnil 
výlet do zábavného centra Fiabialandia, obojí 
v Rimini.
Výjezd se nám jednoznačně vydařil a jsme 
moc rádi, že všichni účastníci byli velmi spo-
kojeni s organizací a celkovou atmosférou 
pobytu.
Chtěla bych touto cestou poděkovat svým 
kolegyním – Mgr.Martině Fryčové, Mgr.
Lucii Hellingerové, Mgr. Petře Skuthanové, 
Mgr. Janě Libovické a Mgr. Monice Kunco-
vé za práci, kterou během výjezdu odvedly 
a za péči, kterou svěřeným dětem věnovaly. 
Ráda bych také poděkovala zdravotnici naše-
ho výjezdu paní Veronice Kavalierové, která 
po celou dobu svědomitě pečovala o zdravot-

ní stav všech svěřenců. Mé poděkování patří 
i  p.Tomáši Libovickému, který ač zde trávil 
svou dovolenou, celou jí věnoval pomoci při 
zajištění programu pro nejmenší účastníky 
výjezdu. Konečně bych také ráda poděkovala 
všem zúčastněným rodičům za pomoc a cel-
kovou  podporu a  našim žákům za výbornou 
reprezentaci školy. Mgr. Marie Sechovcová

Jak se později ukázalo, obavy 
ze špatného počasí byly stejně 
zbytečné jako mírná nejistota, 
zda bude i tento, v pořadí druhý 
víkendový pobyt, stejně úspěšný 
jako ten premiérový v minulém 
roce. Pro děti byl opět připraven 

bohatý program zaměřený na roz-
voj jejich schopností, dovedností 
a znalostí s důrazem na dodržo-

vání předem stanovených pravi-
del pobytu. Aktivity probíhaly 
převážně mimo budovu, kde byly 
děti ubytovány, v areálu rekre-
ačního střediska a v přilehlém 
okolí, které je svým charakterem 
a krásnou přírodou k takovým 

činnostem přímo ideální. Kromě 
sportovních aktivit jako byl fot-
bal, ping – pong, „skákání gumy“ 

a švihadla děti soutěžily například 
ve „vytváření mumií“, secvičo-
valy si nejrůznější scénky a před-
váděly pantomimu. Zatímco se 
chlapci učili, jak přežít ztraceni 
v přírodě bez pomoci, jak si v ta-
kových případech obstarat jídlo, 
najít vodu a jak rozdělat oheň 
prastarým způsobem třením dřev, 
dívky si zdokonalovaly svou ma-
nuální zručnost výrobou ozdob-
ných předmětů. Velkému zájmu 
se taktéž těšila lesní „bojovka“, 
kdy děti musely rozluštit správ-
né slovo podle nalezených indicií 
a splnit několik dalších úkolů, 
jako například uvázat dračí smyč-
ku, přenést raněného přes překáž-
ku či rozpoznat dopravní značky. 
Po večerním táboráku se všech 
sedmnáct hrdinů postupně vydalo 
na stezku odvahy, kde se museli 
vypořádat s hýbajícím se křovím, 
strašidelným lesním mužem či di-

vokým prasetem. 
Za všechny aktivity a soutěže 
byly děti průběžně odměňovány, 
na konci proběhlo celkové vyhod-
nocení pobytu a ti nejlepší byli 
odměněni hodnotnými cenami. 
Ale protože byly skvělé všechny 
děti, každý si nějakou tu cenu od-
nesl. Jako památku na skvěle pro-
žitý víkend si děti odvezly vlast-
noručně vyrobená trika s nápisem 
LUBENEC 2013. I děti samy 
někoho ocenily – místní kuchyni 
a nadstandardní servis personálu. 
Děti i my můžeme říci, že jarní 
„víkenďák“ v Lubenci se skvěle 
vydařil a splnil svůj účel. Budeme 
jen doufat, že si podobné pocity 
budeme odvážet domů i v září, 
kdy se do Lubence opět vrátíme. 
Poděkování patří všem, kdo se 
na realizaci víkendového pobytu 
jakýmkoliv způsobem podíleli.
Za tým OSVaZ Bc. Štěpán Türb

Po úspěšné realizaci víkendového pobytu v roce 2012 proběhl 
ve dnech 07. – 09.06.2013 další „víkenďák“ v Lubenci (okres Louny), 
kterého se zúčastnily bílinské děti ohrožené sociálně – patologickými 
jevy a sociálním vyloučením. Za spoluúčasti města Bíliny byla celá 
akce opět financována z Programu prevence kriminality v roce 2013 
z Ministerstva vnitra ČR, realizátorem byl Městský úřad Bílina. Po-
bytu se zúčastnilo 17 dětí (z původně plánovaného počtu 18 dětí, kdy 
jeden z účastníků neodjel z vážných zdravotních důvodů) ve věku 
od sedmi do čtrnácti let, organizačně i personálně byla akce zajiš-
těna místním odborem sociálních věcí a zdravotnictví, kdy dohled 
nad dětmi vykonávali 3 pracovníci orgánu sociálně – právní ochrany 
dětí, terénní sociální pracovník a strážník Městské policie Bílina.
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INZERCE 0513/BZ

Vzpomínky na školní léta přetrvávají

Odpoledne plné soutěží pro děti v areálu 
Hornické nemocnice s poliklinikou

 V sobotu  8.6.2013 na svátek Medarda se v jednom bílinském re-
staurantu uskutečnilo už třetí setkání seniorů - spolužáků ze zá-
kladní školy.

Setkání to bylo srdečné a probíha-
lo ve velmi přátelském duchu.
Bylo trochu na škodu, že přes veš-
kerou propagaci nepřišli někteří 
účastníci předešlých srazů, takže 
počet přítomných byl asi polovič-
ní. Je samozřejmé, že se nemohl 
dostavit ten, kdo byl nějakým 
způsobem zdravotně hendikepo-
ván, případně ten, koho nepřízni-
vě ovlivnily současné záplavy.
Všichni tito spolužáci však svou 
neúčast nějakým způsobem doká-
zali omluvit.
Trochu víc zarážející bylo zjiště-
ní, že i přes propast víc než pade-
sáti let někteří v sobě nedokázali 
potlačit negativní vzpomínky 
na vzájemné drobné dětské pro-
hřešky, případně vzájemnou ne-
libost a dali to najevo svou neú-

častí.
Bylo také trochu zklamáním, že 
se na poslední chvíli omluvil i je-
den z vyučujících.
Pro všechny přítomné bylo na-
opak radostné zjištění, že se do-
stavil další spolužák, na kterého 
dosud nikdo neměl spojení.
Po prvotních rozpacích a vysvět-
lování proč je tak nižší účast se ale 
rozproudila všeobecná zábava, 
kdy vzpomínky jednoho vypra-
věče vyvolávaly u dalších detaily 
toho kterého zážitku a barvitost 
těchto vzpomínek každým slovem 
narůstala. Mnohým se tak vybavi-
ly zážitky už dávno zapomenuté 
a myšlenkové asociace dokázaly 
z hloubi zapomění vybavit udá-
losti, které tehdy, v dětském věku 
byly nesmírně důležité a závažné.

Bylo to krásné vrátit se ve vzpo-
mínkách do doby před půlstole-
tím. Snad každý z přítomných si 
v duchu vybavil i vzpomínky, kte-
ré byly jen a jen jeho a o které se 
už s nikým nedělil.
V čase rozloučení, se každému 
z přítomných těžko odcházelo 

a všichni se vzájemně ujišťovali, 
že se určitě sejdou znovu.
Je nutné podotknout, že k přá-
telské atmosféře nemalou mě-
rou přispělo i příjemné prostředí 
a vstřícnost personálu restaurantu 
Corbetta, kde se setkání uskuteč-
nilo. V. Flegr

paní Miloslavě Košťálové, 
která dne 24. června 2013 oslaví 
své 70. narozeniny.
Hodně zdraví, lásky, životní pohody 
a dobré nálady přeje manžel 
Ladislav, syn Rudolf s rodinou, dcera 
Alena se Zdeňkem, vnuk Honza, 
Lucka a Ládík.

Blahopřejeme
Hornická nemocnice s polikli-
nikou připravila pro své zaměst-
nance, jejich děti a vnoučátka 
soutěžní odpoledne. Areál spo-
lečnosti se zaplnil soutěžícími 
dětmi a jejich rodiči. Sladké 
odměny, grilované špekáčky, 
tanec za doprovodu hudebního 
seskupení KOSÁCI a taneční 
vystoupení Michaely Kernerové 
a jejího pejska Archieho zajisti-
ly výbornou atmosféru po celé 
odpoledne. Všem přítomným 
děkujeme za účast a zapojení se 
do soutěžních aktivit. HNsP
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Kulturníservis
LETNÍ	AMFITEÁTR	
KYSELKA	BÍLINA

Sobota 22. červen - 18.00
TŘI	SESTRY	GAMBRINUS	TOUR	2013

Koncert legendární punk 
pub rockové kapely v čele 

s nepřehlédnutelným 
frontmanem, kterým je Lou 

Fanánek Hagen. 
Dále vystoupí kapely: 

DOCTOR P.P., E!E, DE 
BILL HEADS. Vstupné: 
250,- Kč odborové org.; 

270,- Kč v předprodeji; 300,- 
Kč na místě. Předprodej 
vstupenek od 6. května 

v Informačním centru Bílina 
a v síti Ticketstream

KULTURÍ	DŮM	FONTÁNA
Sobota 29. červen - 14.00
SRAZ	ZANIKLÝCH	OBCÍ	

Setkání přátel zaniklých obcí 
Jenišův Újezd a Břežánky.   

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
4. duben – 28. červen 
JAROSLAV	TIŠER	–	
PAMÁTKY	UNESCO

Výstava fotografií zachycující 
památky UNESCO z Evropy, 

Afriky a Asie. Vstupné zdarma

3. červenec  – 25. srpen 2013 
FRANTIŠEK	BODLÁK	–	OBRAZY

Prodejní výstava olejomaleb 
s nádechem surrealismu - 

výtvarníka Františka Bodláka 
z Mostu. Vstupné zdarma

Digitální kino Bílina - 2D a 3D promítání
Rezervace a prodej vstupenek: www.kckaskada.cz; info@kckaskada.cz; tel. 417 810 985; na místě. 

Rezervované vstupenky je nutné vyzvednou nejpozději 30 minut před začátkem projekce.

Pátek 21. červen/15.30 hodin
NEUVĚŘITELNÁ	
DOBRODRUŽSTVÍ	TADA	
STONESE	–	3D
Španělsko/Animovaný/Dobrodružný/
Komedie/Rodinný. Český dabing.
Tad, snílek pracující na stavbě, je díky 
záměně za slavného archeologa poslán 
na expedici do Peru… V českém znění: 
Kryštof Hádek, Libor Terš, Jitka Ježková 
… Vstupné: 130,- Kč/ 90 minut MP

Pátek 21. červen/20.00 hodin
MUŽ	Z	OCELI	–	3D	
USA/Kanada/VB/Akční/Dobrodružný/
Fantasy/Sci-Fi. České titulky. Příběh 
a charakter Supermana je jedním 
z nejuznávanějších superhrdinů všech 
dob. Opět se setkáme s postavou mladého 
žurnalisty Clarka Kenta, který je na Zemi 
poslán z planety Krypton. Hrají: Henry 
Cavill, Amy Adams, Russell Crowe … 
Vstupné: 130,- Kč/148 minut P-12

Pátek 21. červen/22.00 hodin
TEROR	–	2D
USA/Thriller/Drama/Krimi. České titulky. 
Kyle (Nicolas Cage) a Sarah Millerovi 
(Nicole Kidman) mají vše: přepychový 
dům u vody, exkluzivní auta i to, čemu 
se říká romantický vztah. Teror však 
nastane, když do domu vtrhnou lupiči 
s cílem ukrást trezor plný diamantů. 
Hrají: Nicolas Cage, Nicole Kidman, Ben 
Mendelsohn … Vstupné:  100,- Kč/91 
minut P-12

Sobota 22. červen/17.30 hodin
PODFUKÁŘI	–	2D
USA/ Thriller/. České titulky. Skupina 
čtyř špičkových iluzionistů „Four 
Horseman“ v napínavé hře na kočku 
a myš s FBI a finančními magnáty… 
Hrají: Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, 
Woody Harrelson … Vstupné: 100,- 
Kč/95 minut/zvuk DD 5.1/P-12/

Sobota 22. červen/20.00 hodin
TRANS	–	2D
Velká Británie/Thriller/Krimi/Drama. 
České titulky. „Šéf lupičského gangu se 
spolčí s asistentem aukční síně a společně 
naplánují krádež drahocenného obrazu… 
Hrají: James McAvoy, Vincent Cassel, 
Rosario Dawson… Vstupné: 110,- 
Kč/101 minut P-12

Neděle 23. červen/15.00 hodin
MUŽ	Z	OCELI	–	3D	
USA/Kanada/VB/Akční/Dobrodružný/
Fantasy/Sci-Fi. České titulky. Hrají: Henry 
Cavill, Amy Adams, Russell Crowe… 
Vstupné: 130,- Kč/148 minut P-12

Neděle 23. červen/18.00 hodin
PAŘBA	NA	TŘETÍ	–	2D
USA/Komedie/. České titulky. Nejdřív 
ztratili ženicha ve Vegas. Poté se jim 
povedlo to samé i s bratrem nevěsty. 
A nyní budou léčit zlomené srdce po smrti 
nejbližšího. Hrají: Bradley Cooper, Jamie 
Chung, Ed Helms … Vstupné: 100,- 
Kč/110 minut P-12

Pátek 28. červen/17.30 hodin
PO	ZÁNIKU	ZEMĚ	–	2D
USA/Sci-fi/Akční/Dobrodružný. České 
titulky. Hrají: Will Smith, Jaden Smith, 
Isabelle Fuhrman… Vstupné: 120,- 
Kč/112 minut P-12 

Pátek 28. červen/20.00 hodin
STAR	 TREK:	 DO	 TEMNOTY	 –	 3D	
USA/Sci-fi/Dobrodružný/Akční. České 
titulky. Posádka Enterprise je povolána 
domů, nalézá zde však zdemolovanou flotilu 
i hodnoty, které flotila hájí… Hrají: Chris 
Pine, Benedict Cumberbatch, Zoe Saldana… 
Vstupné: 150,- Kč /132 minut P-12

Pátek 28. červen/22.00 hodin
SVĚTOVÁ	VÁLKA	Z	–	2D

USA/Malta/Sci-Fi/Horor/Akční/Drama/
Thriller. České titulky. World War Z nás 
zavede do světa, ve kterém mrtví vstali 
z hrobů a začali dělat neplechu. Hrají: 
Brad Pitt, Mireille Enos, Matthew Fox … 
Vstupné: 120,- Kč/125 minut P-15

Sobota 29. červen/17.30 hodin
MUŽ	Z	OCELI	–	3D	
USA/Kanada/VB/Akční/Dobrodružný/
Fantasy/Sci-Fi. České titulky. Hrají: Henry 
Cavill, Amy Adams, Russell Crowe … 
Vstupné: 130,- Kč/148 minut P-12

Sobota 29. červen/20.00 hodin
PODFUKÁŘI	–	2D
USA/ Thriller/. České titulky. Hrají: Jesse 
Eisenberg, Morgan Freeman, Woody 
Harrelson … Vstupné: 100,- Kč/95 minut 
P-12

Neděle 30. červen/15.00 hodin
PO	ZÁNIKU	ZEMĚ	–	2D
USA/Sci-fi/Akční/Dobrodružný. České 
titulky. Hrají: Will Smith, Jaden Smith, 
Isabelle Fuhrman … Vstupné: 120,- 
Kč/112 minut/zvuk DD 5.1/P-12/ 

Neděle 30. červen/17.30 hodin
SVĚTOVÁ	VÁLKA	Z	–	2D
USA/Malta/Sci-Fi/Horor/Akční/Drama/
Thriller. České titulky. Hrají: Brad Pitt, 
Mireille Enos, Matthew Fox … Vstupné: 
120,- Kč/125 minut P-15

Čtvrtek 4. červenec/21.30 hodin
BLING	RING:	JAKO	VIPky	–	2D
USA/Krimi/Drama. České titulky. 
Celebrity - jsou slavné, jsou sexy, 
ve svých dokonalých outfitech vypadají 
naprosto božsky. Tenagerky Rebecca, 
Nicki, Chloe a Sam jsou kamarádky 
z lepších rodin a Hollywoodské hvězdy 
milují. Hrají: Katie Chang, Israel 
Broussard, Emma Watson … Vstupné: 
100,- Kč/90 minut P-12

9. mezinárodní Roots & Blues festival - 13.-14.7. 2013

PURE MUSIC o.s., Studentská 594/40 , 418 01 Bílina, tel.: +420 604 967 847, e-mail: info@puremusic.cz, www.puremusic.cz

Již devátým rokem se ve dnech 
13. a 14. 7. 2013 uskuteční festival 
věnovaný bluesové hudbě pod ná-
zvem International Roots & Blues 
festival, který již od roku 2005 
představuje špičkové umělce nejen 
z ČR. Od roku 2011 je vstup na fes-
tival zcela zdarma a tím je přístupný 
všem. Cílem festivalu je dát prostor 
nejen tradičním bluesovým kape-
lám, ale také příbuzným žánrům 
jako je například jazz, folk, soul, 
atd.
Hlavní festival proběhne v sobotu 
13. 7. 2013 v lesní kavárně Kafáč 
v areálu lázní Kyselka ve městě 
Bílina. Vystoupí zde čtyři kapely. 
Festival zahájí v 17:00h česko-
-slovenská akustická folk-bluesová 

formace Petra Börnerová duo se 
speciálním hostem z Maďarska, 
zpěvákem a hráčem na foukací har-
moniku, Big Fat Chubbym.
Po nich bude následovat vystoupení 
britského folk-bluesového zpěváka 
a kytarového virtuosa Juliana Sochy 
a slovenského bluesového kytaristy 
a zpěváka Milana Konfrátera, který 
působil v kapelách jako Boboš & 
Frozen Dozen, Electric blues band, 
atd.
Jako další zahraniční host se před-
staví polská formace Przytuła & 
Kruk s perkusionistou Maciejem 
Kudlou. Bartosz Przytuła se stal 
v polské anketě Blues Top 2012 
zpěvákem roku 2012. Formace za-
hraje převážně tradicionální blues.

Závěr večera bude patřit českému 
kytaristovi Lukášovi Martinkovi 
a jeho Private Earthquake bandu. 
Skupina hraje moderní elektrické 
blues a je v současné době považo-
vána za špičku v České republice.
14. 7. bude festival pokračovat v lá-
zeňském altánku Zahradního domu 
v Teplicích. Zahrají zde tři kapely: 
Petra Börnerová duo & Big Fat 
Chubby (CZ/SK/HUN), Julian So-
cha & Milan Konfráter (GB/SK) 
a mostecká formace Blues no more 
resophonic (CZ)
Satelitní akcí festivalu bude v pá-
tek 12. 7. Blues Bahnhof festival 
v pražském klubu Blues Bahnhof 
v Bubenči.  Vystoupí zde kapely: 
Petra Börnerová duo & Big Fat 

Chubby (CZ/SK/HUN), Julian So-
cha & Milan Konfráter (GB/SK), 
Justin Lavash (GB), Jiří Maršíček 
trio (CZ)
Festival pořádá občanské sdružení 
Pure Music za finanční podpory 
města Bíliny, města Teplice, gene-
rálního partnera Czech Waters-Čes-
ká voda, partnerů (Severočeské doly 
a.s.,  Metrostav, Kooperativa, Music 
Data a další) a mediálních partnerů 
(Gama rádio, rádio Proglas, Český 
rozhlas Sever, 5+2 týdny, Bílin-
ský zpravodaj, Naše Teplice, Twoj 
Blues a dalších). Pure Music o.s.
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POHOTOVOST PRO BOLAVOU DUŠI – 476 701 444 
– každý den včetně sobot a neděl od 9.00 hod. do 21.00 hod.

Nepravdivé mýty o sebevrazích
Linka duševní tísně, dobrý večer...“Víte, volám kvůli bratrovi. Je rok bez práce, nedávno od něj odešla žena. Je na tom pořád hůř. Mluví i o tom, 
že si něco udělá. Myslím, že o tom jen tak mluví, protože je jinak úplně normální chlap, žádný blázen, ale stejně, mám moc divný pocit...“

Pracovníci Linek důvěry v po-
dobných případech vysvětlují, 
že se sebevraždami se bohužel 
pojí některé pověry, které mohou 
napo¬moci ke smrti. První tako-
vý mýtus říká, že sebevrazi jsou 
slabí, duševně nemocní divní lidé 
- rozhodně zcela jiní, než jsem já 
sám. A přitom je to zcela naopak: 
podle odborníků nejvýše 10% se-
bevražd přímo souvisí s duševním 
onemocněním (nejčastěji s depre-
sí, schizofrenií, se závislostmi)! 
Zbývajících 90% se týká „nor-
málních lidí“ jako jsme my sami, 
kteří se octli v krizi. Důležité je 
vědět, že naprostá většina sebe-
vražd je impulzivním činem. Sta-
la se nějaká náhlá silně traumati-
zující událost, která člověka uvrh-
la do takové bezmoci a zoufalství, 
že se rozhodl zbavit se vědomí. 
Patří sem ale i ona známá posled-
ní kapka, kterou přeteče leti¬té 
množství nevyřešených zklamání 
a bolestí. Podstatné je, že dojde-li 
u impulzivních sebevrahů k jejich 
včasné záchraně, celé čtyři pětiny 
z nich se nepokusí čin zopakovat. 
Vnímají to zpravidla jako urči-
té pominutí akutní krize, která 
se změnila, posunula, prostě „je 
to teď jinak“. Někdo dokonce 
v takovém případě cítí, že teď 
už žije vlastně jakoby navzdory 
své snaze život promarnit, a to 
mu výrazně změní pohled na ži-
vot do budoucna. Naproti tomu 
sebevraždy bilanční přicházejí 
po dlouhém rozvažování. Člověk 
vyhodnotí svou osobní situaci 
tak, že z ní nelze najít uspokoji-

vé východisko. Jedná se zpravidla 
o vážně nemocné lidi se špatnou 
prognózou nebo o osamělé staré 
lidi nucené se přestěhovat do do-
mova důchodců, či o dlouhodobě 
vězněné. Ti všichni s rozmyslem 
sečetli, co jim ještě život může dát 
a co vzít, podtrhli - a rozhodli se 
život ukončit.
Další mýtus kolem sebevražd říká 
„Pes, který štěká, nekouše.“ Lidé 
se často domnívají, že ten, kdo 
o sebevraždě mluví, ten ji nikdy 
neuskuteční. Opak je pravdou: 
svůj úmysl někomu blízkému řek-
ne 80% lidí, kteří se odhodlávají 
k sebevraždě. Vysílají tím vlastně 
signál o své současné bezmoci, 
volají o záchranu. V tu chvíli se 
v nich perou sebezáchovné ten-
dence se sebezničujícími a vytvá-
řejí prostor pro záchranu. Jakmile 
se ale člověk už rozhodne, zna-
mená to pro něj uklidnění a zbývá 
mu už jen vypracovat konkrétní 
plán. Zde je velké riziko: dotyčný 
člověk je navenek v pohodě, takže 
okolí těžko může tušit, že se jedná 
jen o klid před bouří.
Mýtus třetí: „Uvažuje-li dítě o se-
bevraždě, nemůže to být tak zlé.“ 
Pozor - před sebevraždou není 
uchráněna žádná věková skupina. 
Česká republika patří k zemím 
s nejvyšším počtem sebevražd 
v Evropě, v případě sebevražd dětí 
a mladistvých dokonce k nejvyš-
ším na světě. Příčinou sebevražd 
dětí mohou být rodinné konflikty 
(děti mají tendenci brát na sebe 
vinu za rozchod rodičů), týrání či 
zneužívání dětí, nerozpoznaná de-

prese (ta má u dětí často jiné pří-
znaky než u dospělých, například 
podrážděnost, nesoustředěnost 
a roztěkanost). Bohužel výrazně 
narůstá četnost sebevražedné-
ho chování dětí dvakrát do roka, 
v období vysvědčení. Dospívají-
cí lidi někdy nezvládnou hledání 
vlastní identity, smyslu života, 
svého místa na světě. Sebevraždy 
z nešťastné lásky se u velmi mla-
dých lidí objevují nejen v Shake-
spearovi. V krizi středního věku 
lidé pochybují o tom, co dřív na-
plňovalo jejich životy. Je to doba 
hledání nového smyslu života, 
když ten předešlý odezněl. Je to 
čas bilancování a opouštění snů, 
které už nepůjdou uskutečnit. Sta-
ří lidé se k sebevraždě přiklánějí, 
když se cítí ohroženi, že nebudou 
soběstační, že nastane změna, kte-
rou už nezvládnou. Těžce nesou 
pocit, že už sami nemají co nabíd-
nout druhým. U všech věkových 
skupin mohou navíc hrát negativ-
ní roli závislosti, nezaměstnanost, 
problematické rodinné vztahy, 
osamělost a výskyt sebevraždy 
mezi blízkými osobami. Velmi 
často se zde setkáváme s lidmi, 
kteří na sebe mají nepřiměřeně 
velké nároky, trápí se pocity mé-
něcennosti, a to leckdy už od dět-
ství.
Mýtus čtvrtý: „Budu-li apelovat 
na sebevrahovu zodpovědnost 
vůči dětem, rodičům, partnerovi, 
dám mu tím šanci něčeho se chy-
tit, vzpamatuje se, pomůže mu 
to.“ Člověk směřující k sebevraž-
dě je přetížený zoufalstvím, bo-
lestí, pocitem vlastní bezcennos-
ti. A chtít od zničeného člověka 
ohleduplnost je nesmyslné. Vždyť 
on už takhle nemůže unést vlastní 
situaci. Jeho pozornost bývá upře-
na jen na to špatné, nic pozitiv-
ního nedokáže vnímat. Zmizely 
barvy, pohyb, smysl života. Oko-
lo nic neexistuje, všude jen zmar, 
prázdnota. Člověk je stále víc pře-
svědčen, že tento stav způsobuje 
právě jeho neschopnost. Neví, jak 
z toho ven, a začíná se nenávidět. 
Je stále víc vyčerpán. Hledá klid, 

úlevu. Nabízí se představa smrti. 
Sebevražedné fantazie pak mají 
k činu už blízko. A když mu ně-
kdo v takové situaci řekne, jak by 
mohl něco tak hrozného udělat 
svým blízkým, tak ho to prostě 
zavalí. Zátěž se tak může stát ne-
snesitelnou. Moralizování a volá-
ní k odpovědnosti tu nemají mís-
to, ba dokonce mohou fungovat 
zcela opačně.
Co tedy dělat? Důležité je s ohro-
ženým člověkem jednat způso-
bem, který snižuje jeho napětí. 
Je nezbytné stát na straně života 
a přitom se nebát otevřeně mlu-
vit o smrti. Dalším nepravdivým 
mýtem je totiž myšlenka, že když 
o sebevraždě otevřeně promlu-
vím, tak k ní druhého navedu. 
Prosím, nebojme se zeptat, má-
me-li nějaké takové tušení. Jsme 
možná jediní, kdo může situaci 
ještě zvrátit ke šťastnému konci. 
Podporujme ohroženého člověka, 
aby mluvil o svých pocitech, dej-
me mu najevo, že chápeme jeho 
bolest. Ptejme se, co se stalo, že 
se jeho život tak rozkolísal. A roz-
hodně ho motivujme k vyhledání 
odborné pomoci (psycholog, psy-
chiatr, centrum krizové interven-
ce, ale i Linka duševní tísně po-
skytující kromě „první pomoci“ 
rovněž kontakty na další odbor-
níky). Připomeňme si to znovu: 
sebevražda je selhání pudu sebe-
záchovy, které se může stát komu-
koliv z nás, střetneme-li se s ne-
normální traumatizující situací. 
Zasloužíme si pomoc, abychom 
zas nabrali sílu a odrazili se ode 
dna. Prosím, nepodceňme žádné 
volání o pomoc, uslyšíme-li ho. 
Život nám může přivést do cesty 
člověka se sebevražednými úmy-
sly. Jestli chceme zvýšit pravdě-
podobnost, že mu dokážeme být 
v mezích možností účinnou opo-
rou, musíme najít odvahu podívat 
se do vlastního nitra. Pojmeno-
vat, čeho se sami nejvíc bojíme, 
v oblasti života i smrti, a snažit se 
rozumět svým pocitům. Odtabui-
zovat smrt, abychom více porozu-
měli životu. Sylva Vozábová

Linku duševní tísně můžete kontaktovat každý den, včetně sobot 
i neděl od 9.00 do 21.00 hod. na tel. řč. 476 701 444, prostřednic-
tvím bezplatného SKYPE telefonu na adrese: ldt.most nebo pro-
střednictvím e-mailu na adrese: ldt.most@seznam.cz.

         Poděkování

Chtěly bychom poděkovat vedení Městské knihovny v Bílině za po-
řady, které se teď konají a které dříve nebyly. Máme na mysli „Čaj 
o páté“. Zúčastňujeme se těchto pořadů od jejich vzniku a pokaždé 
si odneseme zajímavé poznatky. Setkaly jsme se tu se zajímavými 
lidmi, jako byl pořad s panem Harapesem, který se nám velice líbil. 
Pořad se vždy koná v příjemném prostředí s malým občerstvením 
a někdy i s kulturní vložkou, aby byla navoděna atmosféra k urči-
tému tématu. Byly bychom rády, aby se knihovně dařilo pořádat 
co nejvíce takovýchto akcí. Myslíme si, a to můžeme usuzovat dle 
návštěvnosti, že se tento pořad líbí i ostatním návštěvníkům.
Lundová Claudie, Pecháčová Helena, Čejkovská Irena
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Rada města na své 13. schůzi konané 12. 6. 2013 mimo jiné:
Schválila:

■ Navýšení rozpočtu MŠ Čap-
kova ve výši 14.400 Kč na školu 
v přírodě pro 24 žáků z rezervy 
pro školy v přírodě. 
■ Uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene mezi městem Bílina jako 
budoucím oprávněným z věcného 
břemene a Českými dráhami, a. 
s., Praha 1, jako budoucím povin-
ným z věcného břemene.  Před-
mětem smlouvy je souhlas s reali-
zací bezbariérové trasy od nádraží 
ČD k Zelenému domu.
■ Uzavření smlouvy o udělení 
souhlasu ze záměrem provádění 
stavby a práva provést stavbu č. 
165/2012/4120 mezi městem Bí-
lina jako stavebníkem a Českou 
republikou – Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetko-
vých jako vlastníkem nemovitos-
tí. Předmětem smlouvy je souhlas 
se záměrem provést stavbu Cyk-
lostezka Bílina – Kostomlaty pod 
Milešovskou přes Radovesickou 
výsypku. 
■ Uzavření nájemní smlouvy 
na nebytový prostor – kancelář 
v 1. patře budovy MěÚ Seifer-
tova 1, Bílina o celkové výměře 
10,00 m2  mezi městem Bílina 
jako pronajímatelem a Rekvalifi-
kačním a informačním centrem, 
s. r. o., Most, jako nájemcem 
za nájemné dle platné směr-
nice o nájmu nebytových pro-
stor, s platností od 01.07.2013, 
na dobu určitou dvou let, s využi-
tím jako Informačně poradenské 
centrum. 
■ Zadávací dokumentaci včet-
ně návrhu smlouvy o přenechá-
ní veřejného osvětlení na území 

města Bílina do nájmu, o jeho 
provozování a správě k veřejné 
zakázce na služby „Obnova a pře-
nesená správa veřejného osvět-
lení ve městě Bílina“ zadávanou 
v otevřeném řízení podle § 27 zá-
kona č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách.

Souhlasila:
■ S použitím investičního fondu 
Městských technických služeb 
Bílina na nákup zahradní tech-
niky – žacího traktůrku, ve výši 
620.000 Kč. 

Rozhodla:
■ O pořadí nejvhodnější nabíd-
ky na veřejnou zakázku „ZA-
TEPLENÍ A VÝMĚNA VÝ-
PLNÍ OTVORŮ OBJEKTŮ, 
BÍLINA – část 1 – Zateplení 
objektu Městských technických 
služeb Bílina“ dle ustanovení § 
38 zákona č.137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách takto: SIM 
STAVBY, s. r. o., Ústí nad La-
bem
■ O pořadí nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku „ZATEP-
LENÍ A VÝMĚNA VÝPLNÍ 
OTVORŮ OBJEKTŮ, BÍLINA – 
část 2 – Zateplení a výměna oken 
MŠ Čapkova Bílina“, dle ustano-
vení § 38 zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách takto: SIM 
STAVBY, spol. s. r. o., Ústí nad 
Labem
■ O pořadí nejvhodnější nabídky 
na veřejnou zakázku „ZATEP-
LENÍ A VÝMĚNA VÝPLNÍ 
OTVORŮ OBJEKTŮ, BÍLINA – 
část 3 – Zateplení a výměna oken 
MŠ Za Chlumem Bílina“ dle usta-
novení § 38 zákona č.137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách takto: 
SIM STAVBY, spol. s. r. o., Ústí 
nad Labem
■ Vypsat výběrové řízení na ve-
řejnou nadlimitní zakázku „Obno-
va a přenesená správa veřejného 
osvětlení ve městě Bílina“ dle § 
27 zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách.

Vydala:
■ Nařízení města Bíliny č. 
3/2013, kterým se ruší nařízení 
města č. 2/2013 o označování bu-
dov, z 08.04.2013.

Projednala:
■ Zápis z jednání komise pro ži-
votní prostředí, dopravu a bezpeč-
nost z 03.06.2013. 

Vzala	na	vědomí:
■ Plnění usnesení RM, kterým 
bylo tajemníkovi městského úřa-
du uloženo pověřit vedoucího 
odboru nemovitostí a investic po-
řízením projektové dokumentace 
na rekonstrukci plavecké haly.
■ Informaci vedoucího odboru 
nemovitostí a investic k plnění 
usnesení , kterým bylo tajemní-
kovi městského úřadu uloženo 
pověřit vedoucího odboru ne-
movitostí a investic zajištěním 
potřebné projektové a inženýrské 
přípravy jednotlivých etap oprav 
Hotelu U Lva. Po jejím dokonče-
ní požaduje předložení zpraco-
vaných podkladů pro stanovení 
dalšího postupu, tj. zajištění fi-
nančních prostředků a vypsání 
výběrového řízení. Zároveň bere 
na vědomí informace pana Pavla 
Musila (nájemce) o stavu Hotelu 
U Lva.          

■ Splnění usnesení, kterým bylo 
tajemníkovi městského úřadu ulo-
ženo pověřit vedoucího odboru 
nemovitostí a investic zajištěním 
závazné cenové nabídky na reali-
zaci I. části rekonstrukce elektro-
instalace v ZŠ Lidická.
■ Splnění usnesení, kterým rada 
města schválila záměr rekonstruk-
ce parních saun v plavecké hale 
a zároveň uložila tajemníkovi 
městského úřadu pověřit vedoucí-
ho odboru nemovitostí a investic 
zajištěním alespoň dvou ceno-
vých nabídek na provedení rekon-
strukce.
■ Vydání Zásad o označování 
budov, které nabývají účinnosti 
13.06.2013.
■ Zápisy z komise pro účelné 
a hospodárné využívání finanč-
ních prostředků a majetku města 
z 20. února a z 20. března 2013.
■ Informaci společnosti BON-
VER WIN, a.s. o zahájeném 
správním řízení vedeném Minis-
terstvem financí ČR.
■ Odstoupení pana Michala 
Karvaje od uzavření nájemní 
smlouvy na nebytový prostor Tyr-
šova 320, Bílina o celkové výmě-
ře 145,51 m2.
■ Informaci vedoucího odboru 
nemovitostí a investic o finanční 
náročnosti úprav objektu Husit-
ské bašty pro případné zřízení 
městského muzea.

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)

Městský úřad Bílina, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, na základě 
projektu: „Co jeden nepotřebuje, druhému pomůže“, vyhlašuje sbírku 

materiální pomoci pro osoby potřebné.
Jaké dary přijímáme:
•  vyprané, nepoškozené oblečení – dámské, 

pánské i dětské
• doplňky, kabelky, šátky, pásky
• boty – mírně obnošené
• knihy, časopisy – zachovalé
• sportovní potřeby
•  domácí potřeby, nádobí, povlečení, 

ručníky, utěrky a jiné
• školní pomůcky, batohy, hračky
• deky, přikrývky, karimatky, spacáky
•  věci podobné povahy, které nejsou uvedeny výše

Jaké dary nepřijímáme:
• poškozené, rozbité a nefunkční staré věci
• poškozené nebo špinavé oblečení
• spodní prádlo
• plavky
• potraviny
• živá zvířata
• nábytek
•  věci, které nejsou povahy uvedené 

ve sloupci prvním

Kdy:
Příjem materiální pomoci bude probíhat 
vždy v úterý a čtvrtek od 07:00 hod. – 08:00 
hod. nebo na základě telefonické dohody, 
počínaje dnem 04. 06. 2013.

Kde: 
Městský úřad Bílina
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Žižkovo náměstí 58
418 01 Bílina (u Penny)
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Počasí volejbalu dlouho nepřálo

Fanoušci Bíliny poznají nové soupeře
V novém ročníku II. hokejové ligy dochází k výrazným změnám, namísto tří skupin totiž vzniknou pouze dvě. Novinkou bude po vzoru 
vyšších soutěží také povinnost nasazování mladých hráčů. První kolo bude na programu v sobotu 14. září. Bílinští Draci se v novém 
ročníku střetnou s mužstvy, které v předchozích sezónách fanoušci neměli možnost vidět: HC Moravské Budějovice 2005, KLH Vajgar 
Jindřichův Hradec, NED Hockey Nymburk, SKLH Žďár nad Sázavou, Spartak Pelhřimov, TJ SC Kolín, HC Vrchlabí.

Do konce května museli všichni účastníci 
odevzdat přihlášku a ještě den před touto 
uzávěrkou jich na stole Českého svazu led-
ního hokeje řada chyběla. Nakonec dorazi-
ly všechny s výjimkou jediné. Písek, který 
v uplynulé sezoně působil ještě v první lize, 
se do soutěže nepřihlásil a tudíž na západě 
vzniklo jedno volné místo. 
Západní skupina A se bude hrát pouze dvou-
kolově a do play off postoupí šestnáct týmů, 
zbývající dva si zahrají baráž. Východní 
skupina B se odehraje čtyřkolově a účast 

ve vyřazovacích bojích si zajistí klasicky 
osm týmů, posledního čeká baráž. Kluby při-
šly po vzoru dvou nejvyšších soutěžích také 
s novinkou a do zápasů budou muset nasazo-
vat hráče ročníku 1991 a mladší. Jejich počet 
ovšem ještě schválen nebyl, ale s největší 
pravděpodobností to budou tři.  
Seznam účastníků II. ligy v sezoně 2013-14: 
Skupina A (Západ): HC Baník Sokolov, HC 
Děčín, HC Draci Bílina, HC Klášterec nad 
Ohří, HC Kobra Praha, HC Milevsko 2010, 
HC Tábor, HC Vlci Jablonec nad Nisou, HC 

Řisuty, SHC Klatovy, HC Moravské Budějo-
vice 2005, KLH Vajgar Jindřichův Hradec, 
NED Hockey Nymburk, SKLH Žďár nad Sá-
zavou, Spartak Pelhřimov, TJ SC Kolín, HC 
Vrchlabí. 
Skupina B (Východ): HC Baník Karviná, HC 
Bobři Valašské Meziříčí, HC Frýdek-Mís-
tek, HC Nový Jičín, HC RT TORAX Poruba 
2011, HC Slezan Opava, HC ZUBR Přerov, 
LHK Jestřábi Prostějov, VHK Vsetín, SHK 
Hodonín, VSK Technika Brno, HC Lvi Břec-
lav. Karel Schön

V minulém roce vyzkoušený 
a osvědčený model dvoustupňo-
vé dlouhodobé soutěže se závě-
rečným turnajem PLAY-OFF se 
ukázal být pro potřeby bílinských 
volejbalistů plně vyhovující. Pro-
to byl letošní ročník BVL připra-
ven jako 5 celodenních turnajů 
základní skupiny a nadstavbová 
část turnaj PLAY – OFF. První 
tři turnaje měly být sehrány v tra-
dičních květnových víkendech, 
další dva v červnu a závěrečná, 

rozhodující PLAY – OFF v prv-
ním zářijovém víkendu. Vše bylo 
připraveno, ale špatné povětrnost-
ní podmínky  donutily pořadatele 
první dva turnaje odložit a hledat 
nové termíny, které by vyhovova-
ly všem zúčastněným. Třetí turnaj 
byl rozehrán za poměrně dobrého 
počasí, ale polední bouřka pro-
vázená silným lijákem ukončila 
předčasně slibně se rozvíjející 
soutěž. zatím bylo rozehráno 21 
zápasů, zbývá tedy ještě připra-

vit a sehrát zbývajících 59. Pro 
volejbalisty to bude ještě hodně 
náročné.
Pohled do neúplné tabulky umož-
ňuje jen velmi povrchní zhodnoce-
ní výkonnosti a konečných ambicí 
jednotlivých družstev. Bez ztráty 
bodu je zatím obhájce loňského 
prvenství DETO. Radkovi Procho-
vi se podařilo udržet pohromadě 
vyrovnaný kolektiv. Tři body už 
ztratila družstva SOKOL, KO-
ŤATA, TGS a překvapivě i WC, 

kterému budou letos chybět body 
nejlepšího hráče Petra Aubrechta. 
Ten se vrátil k závodní hře a tedy 
v BVL může hrát pouze jako libe-
ro, tedy bez možnosti útočit a brá-
nit v přední zóně hřiště. Sokolům 
v posledních zápasech citelně 
chyběli smečař Ferstel, nahrávač-
ka Marišlerová, navíc se zranil 
Jan Jirásko. Bez zisku bodu jsou 
družstva ELE a BOMBARĎÁCI.
 Jaromír Jirásek, 

soutěžní komise

Letošní, již 18. ročník Bílinské volejvalové ligy je od začátku poznamenán mimořádnou nepřízní počasí. 
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11. ročník Memoriálu Emila Altmana

Karlovy Vary 1. 6. 2013
Deštivá sobota hostila v K. Varech poslední závody 3.kolo České 
národní ligy JKA žáci, dorost a senior. 

Toto vyvrcholení národní ligy 
nám dalo možnost dosáhnout 
na stupně vítězů.
Na této soutěži je povolen start 
za jiné kluby, tak i náš oddíl SKM 
Bílina hostoval za oddíl Hvězda K. 
vary žáci a K. Vary senioři. Doros-
tenci závodili za náš oddíl SKM.
Boje o medaile byly zajímavé, ale 
především jsem rád, že nedošlo 
k žádnému závažnému zranění až 
na pár modřin. Družstva si vedla 

dobře. Žáci skon-
čili na 5.místě, 
dorostenci obsa-
dili 2.místo a se-
nioři též 2.místo.

Tak jako vždy děkuji svým svě-
řencům za kladný přístup na po-
sledních závodech JKA ČR před 
prázdninami. Masopust R., 

hlavní trenér SKM Bílina

V období od 10. do 26. května pat-
řily víkendy v bílinské kuželně tra-
dičnímu turnaji – Memoriálu Emi-
la Altmana. Stabilně vysoká účast 
v uplynulých ročnících se potvrdi-

la i letos. Turnaje se zúčastnilo 123 
hráčů. Pořadí se pak stanovilo pro 
mužské a ženské kategorie jednot-
livců a samozřejmě i pro družstva. 
Těch přijelo do Bíliny celkem 27 

a nejen z blízkého okolí. Turnaj má 
nejen tradici, ale většinou i velmi 
kvalitní obsazení, kdy mezi hráči 
běžně najdete bývalé či současné 
reprezentanty. Miroslav Tomiš 

jako pořadatel je velice rád, že tur-
naj proběhl ke spokojenosti hráčů 
i pořadatelů. K dobré atmosféře 
snad prý také přispěly úpravy, kte-
rých se bílinská kuželna dočkala.

Pořadí:
Muži:
1. Bučko Michal KK Jirkov A celkem 496 bodů
2. Endršt Jan Duchcov celkem 489 bodů
3. Šlajer Stanislav Holýšov A celkem 484 bodů

Ženy:
1. Hofmannová Markéta Hvězdy celkem 481 bodů
2. Sailerová Anna Praha Žižkov celkem 464 bodů
3. Březinová Ivana Hvězdy celkem 455 bodů

Družstva:
1. KK Jirkov A  celkem 1878 bodů
2. Duchcov  celkem 1849 bodů
3. VTŽ Chomutov  celkem 1837 bodů

Jan Endršt 
a v pozadí 
Markéta 
Hofmanová.

Bílinští Petr 
Selinger 
a Josef Šíma.

Pohár 
pro vítěze.




