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NOVÁ FASÁDA NEMOCNICI SLUŠÍ
V  červenci  bylo  sundáno  le-
šení  a  bílinská  nemocnice  se 
představila v plné kráse. Bílo-
-šedo-oranžová kombinace fa-
sády barevně ladí s interiérem 
budovy a na atraktivitě HNsP 
dodává  také  okolní  upravený 
park  ozdobený  květinovými 
záhony,  keři  a  rozmanitými 
druhy stromů. Kolem nemoc-
nice jsou vybudována prostor-
ná  parkoviště  a  nové  bezba-
riérové  chodníky.  Na  to,  jak 
započaly  a  probíhaly  změny 
v  HNsP,  jsme  se  zeptali  mís-
tostarosty Mgr. Zdeňka Rend-
la, který se modernizaci bílin-
ské nemocnice věnuje.  

Kdy začaly v nemocnici probíhat 
změny, jejichž výsledky dnes 
vidíme?
Počátkem roku 2011 jsem na-
vštívil tehdejší vedení nemoc-
nice, vyjádřil mu poděkování 
za předešlou práci, současně ale 
žádal o součinnost při nastarto-
vání modernizace chodu HNsP. 
Přes trpělivou snahu se ale bý-
valé vedení nenechalo o nut-
nosti provést zásadní změny 
v provozu přesvědčit. Situace, 
bohužel, vedla až k zásadní vý-
měně managementu, abychom 
modernizaci HNsP mohli začít 
realizovat.  

Co jste řešili nejdříve?
V poměrně naléhavé časové tís-
ni jsme řešili všechny problémy 
najednou. Například bylo nutné 
okamžitě vyjednávat o podmín-
kách prodloužení klíčové smlou-
vy se zdravotní pojišťovnou VZP, 
která končila v roce 2012. Dalším 
zásadním problémem byl nedo-
statek lékařů v produktivním věku 
na ambulancích i lůžkové části. Pro 
nové lékaře byl tehdejší stav HNsP 
natolik neutěšený, že nabídky prá-
ce v Bílině odmítali. Bylo proto 
nutné začít modernizovat nemoc-
nici ve všech směrech. V prvním 
patře se přistoupilo k rekonstrukci 

ambulancí a sociálních zařízení, 
v přízemí získal důstojnou podo-
bu vstup do nemocnice s novou 
recepcí a občerstvením. Současně 
se obnovilo přístrojové vybavení 
a zařízení interiérů. Se zlepšováním 
stavu nemocnice se podařilo získá-
vat pro práci v Bílině i nové léka-
ře. Maximální snahu jsme zaměřili 
také na shánění financí z vnějších 
zdrojů, ať již z darů či dotací. Ob-
drželi jsme prostředky na zateplení 
budovy, nová okna, chodníky, pří-
strojové vybavení, vybavení poko-
jů, parkové úpravy, aj.

Jak dopadlo jednání o nové 
smlouvě s VZP?
Získali jsme ji v plném rozsahu 
pro dalších pět let. Podmínkou 
bylo zásadní zkvalitnění posky-
tované péče. Dosavadní tří nebo 
čtyř lůžkové pokoje přestavuje-
me na dvoulůžkové, podstatně 
zlepšujeme i jejich vybavení a zá-
zemí. Lůžková část se rozrostla 
o prostor bývalé lékárny a plicní-
ho pavilónu, lékárna se přemístila 
blíž k ambulancím, atd. Každou 
rekonstrukcí jsme se snažili do-
cílit nejen zlepšení technického 
stavu prostor, ale také dosáhnout 

jejich logičtějšího a pohodlnější-
ho využití. Další posílení pozice 
nemocnice přineslo získání 100% 
vlastnictví HNsP do majetku měs-
ta v roce 2012. Do té doby mělo 
město jen 50 %, zbylých 50 % pa-
třilo pěti místním lékařům. 

Jaké plány máte pro další rozvoj 
nemocnice?
Další plány musíme rozdělit 
na dvě části. Do konce našeho 
funkčního období především do-
končíme naše předešlé záměry. 
Zdravotní sestry a ošetřovatelky 
se dočkají zvýšení platů, otevře 
se kompletně zrekonstruované 
přízemí s ordinacemi praktic-
kých lékařů a pohotovostí, lůž-
kové oddělení získá nové pokoje 
se sociálním zařízením a dostaví 
se poslední část bezbariérové-
ho chodníku k zadnímu vchodu. 
O dalším směřování HNsP již 
bude rozhodovat nově zvolené 
vedení. Osobně bych si přál, aby 
i v dalším období město pokra-
čovalo ve zlepšování stavu naší 
nemocnice. 

Rozhovor s místostarostou
Mgr. Zdeňkem Rendlem 

připravil Karel Schön

HNsP 2014

HNsP 2011
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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

Pro dobrotu na žebrotu
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který dnes po půlnoci 
oslovil v Bílině kolemjdoucího 
a požádal ho o cigaretu a dvacet 
korun. Dobrosrdečný muž jeho 
prosbě vyhověl, dal mu peníze, 
a když si vracel peněženku zpát-
ky do kapsy, nevděčný lapka mu 
ji z kapsy vytrhl a dal se na útěk. 
Poškozený přišel o doklady, ces-
tovní zákaznickou kartu a peníze, 
celkem ho pachatel okradl o věci 
v hodnotě téměř osm tisíc korun.

Pozor na své věci
Z přečinu krádeže je podezřelá 
27letá žena, která okradla zákaz-
nici bílinského supermarketu. 
Využila nepozornosti poškoze-
né, která si prohlížela parfémy  
a z nákupního vozíku, jí odcizila 
kabelku s doklady, penězi, mobil-
ním telefonem a dalšími věcmi v 
celkové hodnotě téměř šest tisíc 
korun.
S lupem pak chtěla z prodejny 
odejít, chytil ji ale pozorný pra-
covník ostrahy, který přivolal 
policisty. Ti ženě kabelku vrátili  
a ženě sdělili podezření z přečinu, 
za který může jít až na dva roky 
do vězení.

Muž dostal popelníkem po 
hlavě - skončil v nemocnici!
Ve spáchání zvlášť závažného 
zločinu se zvrtla malicherná hád-
ka mezi muži, kteří v pondělí ve-
čer navštívili jednu z bílinských 
restaurací. Dva hosté se dostali do 
sporu kvůli výběru pořadu, který 
chtěli sledovat v televizi, a jeden 
z nich vyřešil hádku dost brutál-
ním způsobem. 
Třiašedesátiletý muž, který měl 
v dechu přes jeden a půl promi-
le alkoholu podle zatím zjiště-
ných důkazů udeřil poškozeného 
skleněným popelníkem do hlavy  
a následně ho ještě měl napadnout 
pěstmi.
Napadenému byla přivolána sa-
nitka, podezřelý muž byl zadr-
žen a následně obviněn z pokusu 
těžkého ublížení na zdraví a vý-
tržnictví, za které mu v případě 
odsouzení hrozí až desetiletý trest 
odnětí svobody.

Vykradené sklepy
Policisté pátrají po neznámém zlo-
ději, který v Bílině vykradl něko-
lik sklepů. Pachatel se v suterénu 
panelového domu do 13 sklepních 
kójí, ze kterých si odnesl přijímač 
satelitního digitálního vysílání, 

DVD přehrávače, nářadí a další 
věci v hodnotě asi devět tisíc ko-
run. Všechny poškozené se zatím 
nepodařilo ustanovit, takže škoda 
bude asi nakonec ještě vyšší. Ve 
věci byly zahájeny úkony trestního 
řízení pro přečiny krádeže a poru-
šování domovní svobody, za které 
trestní zákoník stanoví až tříletý 
trest odnětí svobody.

Anonym oznámil uložení 
bomby
Policisté pátrají po neznámém 
pachateli, který v minulých dnech 
oznámil na tísňovou linku, že se 
v areálu firmy v katastru obce Bí-
lina nachází bomba. S ohledem 
na skutečnost, že v pachatelem 
udané společnosti pracují lidé na 
směnný provoz a existovalo tak 
nebezpečí jejich případného ohro-
žení, rozhodli policisté o evakua-
ci třech desítek zaměstnanců. Ti 
museli přerušit výrobu a opustit 
budovu, kterou policisté s pomocí 
speciálně vycvičeného služební-
ho psa prohledali. Žádný nástraž-
ný výbušný systém nebyl nalezen 
a lidé se mohli vrátit k práci.
Pachateli kromě trestního stíhání 
za přečin šíření poplašné zprávy 
hrozí v případě dopadení nejen až 

tříleté vězení, ale možná i zapla-
cení nákladů za výjezd policistů  
a také ušlý zisk firmy, která muse-
la pozastavit výrobu.

Po pohřešovaných pátral  
i vrtulník
Včera v dopoledních hodinách 
jsme přijali oznámení o pohře-
šování dvou klientů ubytovny  
s pečovatelskou službou v katas-
tru obce Hrobčice. Dva muži ve 
věku 61 a 70 let odešli na pro-
cházku a do doby oznámení se 
nevrátili. Mladší pohřešovaný byl 
navíc podle personálu nemocný, 
a pokud by si nevzal předepsané 
léky, hrozily mu vážné zdravotní 
komplikace.
S ohledem na zjištěné skutečnosti 
byla zorganizována pátrací akce 
po pohřešovaných, do které se 
kromě policistů Územního od-
boru Teplice zapojili i kolegové 
ze Speciální pořádkové jednotky.  
S ohledem na zdravotní stav jed-
noho z pohřešovaných byl při-
volán i vrtulník Letecké služby 
Policie ČR.
Přibližně po třech hodinách se 
podařilo vypátrat pohřešovaného,  
u kterého hrozily zdravotní kom-
plikace, naštěstí byl v pořádku.

Prázdninové t ipy 
koupání a klíšťata
O prázdninách jistě bude málokdo z nás sedět doma. Horké let-
ní dny přímo vyzývají k návštěvě koupaliště, případně procház-
kám v přírodě, především v chládku lesa. Se zmíněnými aktivi-
tami jsou spojena určitá rizika. 

Často si jistě před návštěvou kou-
paliště kladete otázku, zda je voda 
v dané nádrži či přírodním koupali-
šti vhodná ke koupání. 
Tuto informaci můžete zjistit 
na stránkách Krajské hygienické 
stanice v Ústí www.khsusti.cz, 
když v menu vlevo vyberete odkaz 
- Rekreační vody. 
Zobrazí se vám mapa vybraných 
rekreačních vod v Ústeckém kraji 
s informacemi o kvalitě vody. Mů-
žete navíc zjistit i historické hodno-
ty měření z minulých měsíců a let.
Obávaným letním (a nejen letním) 

problémem jsou klíšťata. Nikdy 
nevíme, kde na nás mohou číhat, 
v lese, ale klidně i na zahradě 
s čerstvě posekanou trávou. 
Aktivitu klíšťat ovlivňuje přede-
vším počasí. 
Předpovědi aktivity klíšťat prů-
běžně zveřejňuje na svých webo-
vých stránkách Ministerstvo zdra-
votnictví – www.mzcr.cz. 
Stačí si nahoře vybrat téma „Ve-
řejné zdraví“, po jeho otevření pak 
vlevo v menu „Pro širokou veřej-
nost“ a v rozbalené nabídce pak 
Předpověď aktivity klíštat. simi
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Kulturní centrum Kaskáda má novou ředitelku

Dechovka hraje v Bílině na náměstí 

V  červenci  nastoupila  do  křesla  ředitelky Kulturního  centra Kaskáda Halka Žáčková. Čeká 
ji nelehký úkol a to řešení stávajících častokrát medializovaných problémů a zajištění takové 
kulturní nabídky, která by vyhovovala co nejširšímu spektru obyvatel. Jaké má nová ředitelka 
Kaskády předchozí zkušenosti v oboru a chcete-li znát její představy o kultuře v Bílině, přečtěte 
si následující rozhovor.

Představte se prosím stručně čte-
nářům, především pak Vaše zku-
šenosti z oblasti kultury, s pořá-
dáním kulturních akcí atd.
Úvodem bych ráda popřála 
všem čtenářům krásný den. 
Jmenuji se Halka Žáčková, je 
mi 39 let a od profese nákupčí 
jsem před lety přešla k práci v 
oboru reklamy, především re-
klamy v rádiích, a poté k orga-
nizaci kulturních a doprovod-
ných akcí.  Produkčně zajišťuji 
významné plesové akce jak v 
Ústí nad Labem, tak v Praze, 
které každoročně potěší tisíce 
návštěvníků, dále pak festivaly, 
koncerty a doprovodné akce k 
významným sportovním udá-
lostem mezinárodního formátu.

Nastupujete do organizace, kte-
rou poslední roky provázejí růz-
né problémy. Jistě jste se situací 
velmi dobře seznámena. Jaké bu-
dou/jsou v tomto pohledu první 

kroky, které po nástupu do nové 
pozice učiníte? 
O některých problémech jsem vě-
děla z médií a o mnohých dalších 
se dovídám průběžně od prvního 
dne mého nástupu. Ty, které jsem 
byla schopna vyřešit okamžitě, tak 
jsou vyřešeny a do těch hlubších, 
často mnohaletých, pronikám, aby 
i samotné dořešení problémů pro-
běhlo co možná v nejkratší době. 
Vyvstalé problémy jsem zvyklá 
řešit rychle, tak věřím, že se mi to 
bude dařit i zde v Bílině.

Představte prosím stručně Vaši 
vizi kultury v Bílině v následu-
jících měsících, případně letech. 
Na co se mohou bílinští milovní-
ci kultury těšit v nejbližší době?
Mojí kulturní vizí je tvořit kultur-
ní programy pro všechny skupiny 
obyvatel. Zejména se chci sou-
středit na děti a seniory. S dětmi 
za kulturou přichází i rodiče, ale 
nesmíme zapomenout ani na vel-

mi rychle rostoucí skupinu seni-
orů. Právě při přípravě akcí pro 
seniory je třeba zvláště myslet na 
jejich celkovou dostupnost. Jak 
finanční, tak i dopravní. Samo-
zřejmě se nebudu vyhýbat akcím 
určeným fanouškům minoritních 
žánrů, ale rozhodně nebudou 
tyto žánry patřit k těm nosným. 
Osobně budu klást důraz na tzv. 
rodinnou zábavu. Právě mezi 
tento typ zábavy patří nejbližší 
akce, na kterou se mohou čte-
náři těšit, a to na „TÁBORÁK 
2014“, který se koná 16. srpna od 
16.00 hodin. Letos je určen hlav-
ně dětem. Hlavním hostem akce 
je Dáda Patrasová, která bude 
mít pro děti připraven hodinový 
program i s žížalou Julií. V are-
álu letního amfiteátru nebudou 
chybět dětské atrakce, táborák, 
pečení vuřtů a vystoupení coun-
try kapel. Odpolednem bude pro-
vázet Kamil Bílský, moderátor 
ranního vysílání rádia Hit FM. V 

srpnu se mohou obyvatelé Bíliny 
ještě těšit na „REVIVAL FEST“, 
koncert revival skupin a dále již 
pilně připravujeme další ročník 
„Dne horníků“, který, jako již ka-
ždoročně pořádáme v celém are-
álu Bílinské Kyselky a to 6. září. 
Další akce na následující měsíce 
samozřejmě připravujeme, ale ty 
bych si ráda ponechala jako pře-
kvapení do dalšího vydání Bílin-
ského zpravodaje. 
Děkuji Vám za rozhovor.

Jana Šimková

Kulturní  centrum  Kaskáda 
v Bílině zve všechny přízniv-
ce  kvalitní  dechové  hudby 
na  pravidelná  setkání  s  de-
chovkou. 

Tyto koncerty se konají v prolu-
ce na náměstí pravidelně každý 
týden, budou se střídat čtvrtky 
a soboty. Nejbližší program: so-
bota 2. 8. 2014 (14:00 – 16:00 

hodin), čtvrtek 7. 8. 2014 
(16:00 – 18:00 hodin), čtvr-
tek 21. 8. 2014 (16:00  – 18:00 
hodin), sobota 30. 8. 2014 
(14:00 – 16:00 hodin).

O z n á m e n í
Odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve  spolupráci  
s městskou policií  bude v nejbližší době provádět večerní 
šetření, které bude změřeno na kontrolu dodržování noč-
ního klidu v problematických lokalitách naše města. K to-
muto kroku nás vedou negativní poznatky z terénu, kdy si 
obyvatelé konkrétních lokalit stěžují  na soustavné rušení 
nočního klidu. OSVaZ

Zájezdy pro rok 2014
  Termín  Cíl zájezdu  Cena místenky

23. 8. 2014 Státní hrad a zámek Český Krumlov
   150,00 Kč
13. 9. 2014 Podzimní Zahrada Čech - výstaviště Litoměřice
   50,00 Kč 
  6. 12. 2014 Drážďany - předvánoční trhy, 2 autobusy
   80,00 Kč
13. 12. 2014 Praha - Dejvice, vánoční trhy
   80,00 Kč
Floria 2014 
- speciální výstava pro zahradníky, chataře a milovníky květin

Ing. Krejčová Petra, e-mail: krejcova@bilina.cz , T: 417 810 840

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,oznamuje svým zákazníkům,že opět 
prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá  

a Dominant - černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý
� Stáří: 15 – 20 týdnů.
�  Cena: 149 – 185,- Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, 

ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!!!

Prodej se uskuteční: v sobotu 16. srpna a 13. září 2014
Bílina – u krytého bazénu – v 10:30 hod.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky

Případné bližší informace: Po – Pá: 9:00 – 16:00 hod., Tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

inzerce 0814/Bz
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Montáž nového vodního 
hospodářství. Foto: archiv Biliner

Nové nerezové nádrže na Bílinskou kyselku  musel do dvora firmy 
spouštět jeřáb. Foto: archiv Biliner

Stáčírna Bílinské kyselky čeká na své srdce 
- moderní výrobní linku
Když  jdete na procházku do parku na Kyselce,  uvítá  vás hned 
za kolejemi majestátně vyhlížející budova Bílinské kyselky, která 
patří české společnosti BHMW CZ a.s. Stáčírna minerálních vod 
Bílinská kyselka a Zaječická hořká voda prochází rekonstrukcí 
budovy a modernizací závodu. Více prozradil v našem rozhovoru 
Karel Bašta, manažer marketingu závodu.

Poděkování
Rád bych 
poděkoval 
vedení města 
Bíliny, panu 
starostovi 
a místostarostovi 
za to, jak 
hezká je nyní 
naše bílinská 
poliklinika.

Václav Niš

Ztratil se Vám pejsek 
nebo kočička?
Pan Bc. David Kubalík, DiS.,  
Jimlín 147, 440 01 Louny IČ: 706 99 879  
provádí pro Město Bílina, na základě smlouvy o dílo 
uzavřené dne 1.1. 2013, práce vyplývající z této 
smlouvy (umístění psů a koček nalezených na území 
města, provoz psí a kočičí karantény a distribuci zvířat 
k novým majitelům).
Pro možné nalezení svého pejska (kočky) 
a dalších informací se více můžete dozvědět 
na stránkách Útulku Jimlín 
- www.utulek-jimlin.wz.cz

Budova stáčírny vypadá opravdu 
krásně. Kdy budou dokončeny 
práce na rekonstrukci budovy a co 
je třeba ještě dodělat?
Hlavní hrubé práce jsou již hotové. 
Tedy nová zateplená střecha, fasády, 
vnitřní prostory, sklepení a nová dře-
věná okna. Nyní zbývá dokončit ty 
fajnové věci, jako je střešní zdobení, 
zahrady a chodníky okolo objektu. 
Díky vstřícnému přístupu radnice 
ve věci nového dobového osvětlení 
a úpravy lázeňského náměstí před 
Kyselkou se tak obyvatelé Bíliny 
budou moci v brzké době radovat 
z krásného a romantického zákoutí 
našeho města.

Kromě rekonstrukce budovy 
jste v médiích zmiňovali také 
výraznou modernizaci provozu a to 
i díky nové lince. Jestli si dobře 
pamatuji, spuštění nové linky jste 
předpokládali během léta letošního 
roku. Jak situace vypadá?
Všechny klíčové komponenty jako 
je plnič, vyfukovačka, depaletizace 
a podobně jsou již hotové, nyní jsou 
sestavovány a seřizovány ve výrob-
ním závodě NATE Chotěboř. Cho-
těbořská Nápojová Technika ostatně 
dovávala vybavení bílinské stáčírny 
odnepaměti. Nejen že tedy Bílinská 
kyselka zůstává plně českou firmou, 
ale i její vybavení je z větší části čes-
ké.
Dojde v souvislosti s novou linkou 

k nějakým výrazným změnám 
sortimentu, případně obalů? Jaké 
možnosti (získání nových trhů 
atd…) vám moderní linka přinese?
Bílinská kyselka a Zaječická hoř-
ká jsou nesubstituovatelným sorti-
mentem s bohatou historií. Kdo má 
zájem o špičkovou neupravovanou 
(tedy zcela přírodní) alkalickou ky-
selku, má možnost koupit Bílinskou. 
Kdo má zájem o pravou hořkou 
vodu, má možnost koupit Zaječic-
kou. Nebojujeme tedy v konkurenci 
mezi obdobnými výrobci pomocí 

obalů a sledováním módních tren-
dů. Nová linka ale znamená přede-
vším kvalitativní skok v preciznosti 
výroby, větší možnosti etiketování 
a používání vlastních lahví s erbem. 
Rovněž bude uspokojena poptávka 

po skleněných obalech v drahém 
kobaltovém skle, který k luxusním 
minerálním vodám prostě patří.

Často od bílinských občanů 
slýchám vzpomínky, jak si chodili 

do Kyselky pro různé sladké 
ochucené vody. Ty již v sortimentu 
vaší firmy nejsou. O jaké vody šlo 
a proč byla jejich výroba zastavena, 
pokud se tedy vyráběly ve vašem 
závodě.
Malý výrobní závod dnes už nemů-
že stát v konkurenci sladkých plně 
zaměnitelných vod kvůli tomu, že 
se v tomto oboru zásadně vydělává 
pomocí obratu, tedy pomocí obrov-
ských výrobních množství. V sou-
časné době nemáme žádný plán jak 
vyrábět z pitné vody ochucené nápo-
je, neboť se plně soustředíme na to, 
co nás činí vyjímečnými, a to je stá-
čení balneologických (lázeňských) 
přírodních léčivých zdrojů. A to je 
v podstatě těžba přírodního léčivého 
zdroje, nikoliv výroba nápojů.
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Ďáblova věž ve Wyomingu je dvojče Bořně

Nové  s o c iá ln í  s lu ž by
Od 1.3. 2014 začaly probíhat v Bílině v budově na Teplickém Předměstí dvě nové sociální služby financované z prostředků Evrop-
ské unie – Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt s názvem 
Sociální služby pro Integrované centrum prevence reg. č. CZ.1.04/3.2.00/55.00013 již běží od 1.5.2013 a od listopadu téhož roku je 
poskytována služba terénní sociální práce s názvem Terénní programy. Nově jde o služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(NZDM) a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

Služba Nízkoprahové zaříze-
ní pro děti a mládež je určena 
mládeži od 15– 26 let. Probíhá 
ambulantně prostřednictvím 
klubu každý pracovní den od 
13:00 – 18:00 hodin a je posky-
tována zcela zdarma. Nabízí 
také pracovní a kariérní pora-
denství. Pracovníci zařízení na 

Teplickém předměstí Vám ochot-
ně pomohou s Vašim problémem, 
poradí, nebo klienta doprovodí na 
jednání ve státních institucích.
Další v rámci NZDM nabízenou 
aktivitou pro mládež jsou zájmo-
vé dílny, zejména dílna taneční  
a hudební. Mládež zde může rela-
xovat, najít nové přátele, nebo si 

něco vytvořit. Pracovníci služby 
také v případě školních problémů 
pomohou s doučováním.
Nabídku další služby a to SAS 
ocení rodiče s dětmi. Připraven 
je pro ně také klub, kde se mo-
hou scházet. Zkušení sociální 
pracovníci pomohou s dětskými 
problémy (např. záškoláctví), po-

radí v oblasti financí, výchovy 
a obecně chodu domácnosti. 
Služba je poskytována čás-
tečně v zařízení na Teplickém 
předměstí, z větší části pak  
v přirozeném prostředí klien-
tů. Služba je zdarma a pro-
bíhá v pracovních dnech od 
8:00 – 17:00 hodin. (dr)

Ďáblova věž (Devil’s Tower) ve Wyomingu. Horu proslavil sci-fi film 
Stevena Spielberga Blízká setkání třetího druhu. FOTO: Profimedia.cz 

Hora Bořeň na okraji Českého středohoří FOTO: Profimedia.cz 

Český geolog Prokop Závada z Akademie věd ČR získal nedávno 
Prémii Otto Wichterleho  pro mladé  vědce  za  svůj  výzkum,  při 
kterém vyvrátil dosavadní hypotézy o původu hory zvané Ďáb-
lova věž  (Devil’s Tower) v severovýchodním Wyomingu ve Spo-
jených  státech.  Pomocí  originálního  geologického  experimentu  
a výpočtů zjistil, jak zřejmě před asi 50 milióny let lety vznikla.

 Závada, který pracuje v Geofy-
zikálním ústavu AV ČR, převzal 
v pražské vile Lanna spolu s dal-
šími 25 badateli. Svou hypotézu 
podložil výzkumem vulkanické 
hory Bořeň v Českém středohoří, 
která je americké hoře, opředené 
indiánskými legendami, podobná 
vznikem i svým tvarem.
Geologové se nad původem ame-
rické „Ďáblovy věže“, která vy-
padá jako obrovská homole skály  
s ostře useknutým vrcholkem 
nebo jako pařez po uříznutém 
kmenu stromu, stále přou. Neví 
se, jaký měla původní tvar. O je-

jím vzniku se vyprávěly legendy 
už mezi místními indiánskými 
kmeny. V současnosti je přírodní 
rezervací, oblíbeným cílem horo-
lezců a posvátným místem něko-
lika kmenů původních obyvatel.
Horu proslavil i Steven Spielberg 
ve svém filmu Blízká setkání tře-
tího druhu.

Pozůstatek jezera lávy. 
Američtí geologové tvrdí, že jde  
o původně podpovrchové těleso, to 
znamená, že hornina byla před mi-
lióny let vytlačována směrem k po-
vrchu, kde narazila na jinou, tvrdší 

horninu. Pak vychladla a ztvrdla, 
aby ji později obnažila eroze. 
„Výsledkem našeho modelová-
ní je originální hypotéza, která 
vysvětluje tuto horu jako zbytek 
výlevu rozsáhlého jezera lávy 
do kráteru sopky. Náš příběh je 
tedy trochu dramatičtější,“ řekl 
Závada. Svůj výzkum ilustroval 
pomocí pokusů se sádrou, která 
představuje vazké magma, a hyd-
raulického lisu, který vtlačoval 
sádru do vulkanického kráteru. 

Dvojče v Českém středohoří 
Ďáblova věž má zřejmě nejdelší  
a nejširší známé vulkanické slou-
py, stejné má i hora Bořeň, která 
se tyčí na okraji Českého středo-
hoří nad městem Bílina. Obě hory 

se skládají z vulkanické horniny 
fonolitu a jsou přibližně stejně 
velké. Měří 200 metrů, Ďáblova 
věž je 200 metrů široká a Bořeň 
až půl kilometru.
 Výsledky studie už Závada pre-
zentoval na zahraničních kon-
ferencích a připravuje revizi 
odborného článku do časopisu 
společnosti Geological Society 
of America. Kromě této studie se 
věnuje i speciální laboratoři geo-
logického modelování v Geofyzi-
kálním ústavu, kterou vybudoval. 
Zde se svými kolegy připravují 
geologické experimenty, které po-
máhají zejména školákům názor-
ně pochopit dynamické procesy 
spojené s deskovou tektonikou. 

Zdroj: www.novinky.cz
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Příměstský prázdninový tábor

Blahopřání k devadesátinám Taneční odpoledne

Dne 27. 7. 2014 oslavila krásné životní jubileum - 90 let - paní 
Marcela Černíková. 

Oslavenkyni přišel na LDN-
-C bílinské polikliniky, kde 
paní nyní leží, pogratulovat 
starosta Bíliny pan Josef 

Horáček a paní matrikářka 
Martina Tučková. Ke gratu-
laci se připojuje také Bílin-
ský zpravodaj.

I  když má Klub  důchodců  PP  I.  prázdniny,  členové  klubu  se 
schází na tanečku Na Pražance. 

Ve středu se zde konají taneční 
odpoledne a občané si popoví-
dají, zatancují či popijí něco 
dobrého. A tak to má být, žít 

každý den naplno, vždyť jsme 
tu jen půjčení a nevíme do kdy. 
Lidé, žijte a bavte se.

Růžičková Eliška

Hned na počátku prázdnin od 30. června do 18. července 2014 
proběhl v Bílině již devátý ročník příměstského prázdninového 
tábora,  který  pořádá Městský  úřad  v Bílině  pro  děti  od  6  do 
14 let. Centrum třítýdenního tábora bylo opět na ZŠ praktické  
v Kmochově ulici.

Pedagogové bílinských zá-
kladních škol a pracovní-
ci NC společnosti Člověk 
v tísni v Bílině si pro děti 
připravili různou činnost na 
každý den – hry, soutěže, 
sportovní hry, výtvarnou 
činnost, tvoření v keramické 
dílně, koupání nejen v bílin-
ském koupališti Kyselka, ale 
i v aquaparku v Chomuto-
vě. Mnoho pěkných zážitků 

poskytlo i několik celodenních 
výletů, které byly v programu 
tábora. Děti navštívily Zoopark 
v Chomutově, Zoo v Ústí nad 
Labem, zámek v Děčíně, Sloup 
v Čechách, prošly Pohádkový 
les v Bílině, vyšly na Doubrav-
ku v Teplicích.
Přáním dětí je, si tábor za rok 
zopakovat, protože splnil oče-
kávání jak si s kamarády užít 
prázdninový čas.

V letošním roce byl příměstský 
tábor plně hrazen z prostředků 
města Bílina. Tradice zůstala 
zachována 

Mgr. Iveta Krzáková,
ředitelka ZŠ praktická,

Mgr. Iva Häuslerová,
zástupce ředitele ZŠ praktická 

Děti mají rádi zvířata a ústecká zoo má rozhodně co nabídnout. 
Jen je třeba překonat kopec.

Mnohé aktivity se odehrávaly v Bílině, třeba soutěže v oblíbeném 
Pohádkovém lese.

Cílem jednoho z výletů byl i hrad Doubravka, který se tyčí nad 
Teplicemi. Když je jasno, výhled stojí za to.
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Blahopřání

Dne 28. 7. oslavila 
své 88. narozeniny 
paní  Olga 
Svobodová.

Do dalších let 
hodně zdraví, štěstí 
a lásky přeje Eliška 
s klukama a ostatní.

Prázdninové odpoledne plné zábavy na Kyselce

V pátek 25.7.2014 se na růžovém palouč-
ku v parku na Kyselce uskutečnilo zábavné 
Prázdninové odpoledne pro děti i jejich ro-
diče v režii společnosti Člověk v tísni, která 
v Bílině působí již několik let a velká část 
jejích aktivit v Bílině je zaměřena právě 
na děti. 
Odpolední akce na Kyselce svým pojetím 
hodně připomínala klasický dětský den.  
Pro děti byla připraveno devět stanovišť 
se soutěžemi. Nechyběl hod na plechov-
ky, slalom na koloběžce, chůze s pingpon-
govým míčkem na obrácené lžičce, chůze 
po laně a další. Děti procházely stanoviš-
tě a  sbíraly body. Rodiče buď odpočívali, 
přihlíželi nebo se mohli zapojit do výroby 
recyklonotýsků, které si pak odnesli domů. 
Cílem akce bylo nejen připravit dětem a je-
jich rodičům zábavné odpoledne, ale také 
seznámit veřejnost s aktivitami společnosti 
v Bílině a dalšími připravovanými činnost-
mi, které umožní brzy otevřená budova pre-

ventivního centra na Teplickém předměstí. 
Zde najdou zázemí současné sociální služ-
by a větší prostory umožní také další ak-
tivity. Jednou z nich bude třeba možnost 
hudební zkušebny pro mladé muzikanty 
z Bíliny.
Město Bílina získalo z Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost dotaci 
na poskytování třech sociálních služeb – 
Terénních programů, Nízkoprahového zaří-
zení pro děti a mládež od 15 – 26 let a Soci-
álně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
Služby poskytuje společnost Člověk v tísni.  
V rámci zmíněného hravého veselého dopo-
ledne byly prezentovány aktivity a činnosti, 
které s poskytováním výše uvedených slu-
žeb souvisejí  a stejně tak i služby samotné. 
Velmi úspěšnou akcí Člověka v tísni ve spo-
lupráci s bílinskými strážníky byla také 
olympiáda, která se nedávno uskutečnila 
na hřišti u ZŠ Za Chlumem a zúčastnilo se 
jí více jak 50 dětí.

Růžový palouček v parku na Kyselce byl ideálním místem pro pořádání takové akce. Organizátoři byli přítomni jak u informačních stánků, 
tak u soutěžních stanovišť. Jak je vidět, bavily se děti i dospělí. Počasí přálo a celá akce proběhla za účasti více než padesátky dětí. Dole 
ukázka jednoho z informačních panelů, které si organizátoři připravili. 

1.	srpen	2014	 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 7

BilinskyZpravodaj_16-2014_iv.indd   7 29.7.2014   16:09:30



Kulturníservis
KULTURNÍ	DŮM	FONTÁNA

Sobota 16. srpen 
od 17:00 hodin
TÁBORÁK	2014	

2.	ROČNÍK

Podrobný program na 
samostatných letácích 
či webových stránkách 

www.kckaskada.cz

GALERIE	POD	VĚŽÍ	

Otevírací doba:
po – čt: 8:00 – 12:00;  
12:30 – 17:00 hodin

pá: 8:00 – 12:00; 
12:30 – 15:00 hodin

so – ne: zavřeno
1. červenec – 31. srpen 2014 

POHLED	NA	BÍLINU		
A	OKOLÍ	PŘES	OBJEKTIV	
FOTOGRAFA	AMATÉRA

Výstava fotografií  
bílinské zastupitelky, fotografky  

paní Jitky Brejníkové. 
Vernisáž výstavy  

30. června od 10:00 hodin.
Vstupné zdarma.

Letní kino Kyselka - 3D digitální kino
Kapacita 3D brýlí na 1 projekci je max. 200 ks.

Vstupenky do letního kina v prodeji na místě, rezervace vstupenek na tel.: 775 601 266
Čt – So vždy od 18:00 hodin.

Letní kino Kyselka, Reussova ulice, 418 01 Bílina

Pátek 1. srpen od 22:00 hodin
ZEJTRA	NA	POŘÁD	–	2D
ČR/Komedie/Romantický/
Road Movie/. České znění.
Hrají: Pavel Batěk, Vica Kerekes, 
Filip Blažek, Jiří Lábus
Vstupné: 120,- Kč
98 minut 
P-15

Pátek 1. srpen od 24:00 hodin
OČISTA:	ANARCHIE	–	2D
USA/Horor/. České titulky.
Hrají: Frank Grillo, Michael 
Kenneth Williams, Zach Gilford, 
Kiele Sanchez
Vstupné: 110,- Kč 
98 minut/zvuk DD 5.1
P-15/

Sobota 2. srpen od 22:00 hodin
ÚSVIT	PLANETY	OPIC	–	3D
USA/Sci-fi/Thriller/Akční/
Drama/. České titulky.
Hrají: Gary Oldman, Toby Ke-
bbell, Judy Greer, Keri Russell, 
Andy Serkis
Vstupné: 130,- Kč
120 minut/P-15

Sobota 2. srpen od 24:00 hodin
LOVE	SONG	–	2D
USA/Komedie/Hudební/Drama/. 
České titulky. 
Hrají: Keira Knightley, Mark Ru-
ffalo, Hailee Steinfeld, Catherine 
Keener
Vstupné: 110,- Kč
104 minut/MP

Čtvrtek 7. srpen od 22:00 hodin 
JOE	–	2D
USA/Thriller/Drama/. České ti-
tulky.
Hrají: Nicolas Cage, Tye She-
ridan, Gary Poulter, Adriene 
Mishler
Vstupné: 110,- Kč
118 minut/P-15

Pátek 8. srpen od 22:00 hodin
LUCY	–	2D
USA/Francie/Thriller/Akční/Sci-
-fi/. České titulky.
Hrají: Scarlett Johansson, Morgan 
Freeman, Min-sik Choi, Amr Wa-
ked
Vstupné: 120,- Kč
112 minut/P-15

Pátek 8. srpen od 24:00 hodin
CHRAŇ	NÁS	OD	ZLÉHO	–	2D
USA/Horor/Thriller/Krimi/. Čes-
ké titulky.
Vstupné: 100,- Kč/112 minut/P-15

Sobota 9. srpen od 22:00 hodin
ZEJTRA	NAPOŘÁD	–	2D
ČR/Komedie/Romantický/Road 
Movie/. České znění.
Hrají: Pavel Batěk, Vica Kerekes, 
Filip Blažek, Jiří Lábus
Vstupné: 120,- Kč/98 minut/P-15

Sobota 9. srpen od 24:00 hodin
V	OKU	TORNÁDA	–	2D
USA/Thriller/. České titulky.
Vstupné: 140,- Kč
105 minut/P-15

Čtvrtek 14. srpen od 22:00 hodin
STRÁŽCI	GALAXIE	–	3D
USA/Akční/Dobrodružný/Sci-fi/. 
Český dabing.
Hrají: Chris Pratt, Zoe Saldana, 
Bradley Cooper, Vin Diesel, Dave 
Bautista
Vstupné: 155,-Kč
122 minut/P-12

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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Pečovatelská služba Bílina 
vám nabízí své služby
Nabízíme poskytování pečovatelské služby občanům města Bíli-
na. Našim cílem je umožnit osobám, které mají zdravotní, tělesné 
či jiné omezení zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. 

Zajistit pečovatelskou službu senio-
rům a zdravotně handicapovaným, 
kteří pro svůj věk či zdravotní stav 
vyžadují pomoc druhé osoby, při na-
plňování svých základních potřeb. 
Pečovatelská služba zvyšuje kvalitu 
života těchto lidí a umožňuje jejich 
aktivní život. Naše služby poskytu-
jeme v rozsahu úkonů dle zákona o 
sociálních službách 108/2006 sb. ve 
znění pozdějších předpisů.

Úkony:
a)  pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu,

b)  pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osob-
ní hygienu,

c)  poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy,

d)  pomoc při zajištění chodu do-
mácnosti,

e)  zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím.

Po– Pá od 7:00 – 15:30 hodin
Bc. Markéta Kalivodová

vedoucí pečovatelské služby
Kontakt: 
417 821 009

Knihovna od září 
prodlouží výpůjční dobu 

Výpůjční doba od 1. 1. 2014 (stávající)

Půjčovna pro dospělé, čítárna
po: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
út: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:30
st: ZAVŘENO
čt: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:30
pá: 9:00 – 13:00
so: 9:00 - 11:00

po: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
út: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:30
st: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

čt: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:30
pá: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
so: ZAVŘENO

Výpůjční doba od 1. 9. 2014 (nová) 

Půjčovna pro dospělé, čítárna

Bílinští veteráni uspěli tentokrát v ústecké Veteran Rally
O tom, že v Bílině existuje klub 
Veteran klasik Bílina, parta 
sběratelů motorek Jawa, jsme 
vás již několikrát v Bílinském 
zpravodaji informovali. Majite-
lé veteránů i novějších modelů 
známé značky pravidelně vy-
rážejí do Litoměřic na výstavu 
historických vozů a motocyklů, 

letos však tuto akci kvůli poča-
sí a nevyhovujícím podmínkám 
vynechali. Své síly soustředili 
na červencovou Veteran Rally 
Ústí nad Labem, 16. ročník sou-
těže historických vozidel a mo-
tocyklů. Akce se konala pod 
záštitou hejtmana Ústeckého 
kraje. Jak víme, hejtman Oldřich 

Bubeníček je z Bíliny, a tak bí-
linští svou účast pojali částečně 
také jako podporu hejtmanovi 
a reprezentaci města Bílina. Mo-
tocykly i automobily v bílinské 
partě absolvovaly jízdu i soutěž. 
O tom, že v Bílině mají sběra-
telé veteránů opravdové skvosty 
svědčí ocenění  jednoho z mo-

tocyklů druhým místem a au-
tomobilu značky Žiguli místem 
pátým. Celkem auta i motorky 
absolvovaly během celé akce 
zhruba 160 kilomatrů dlouhou 
cestu, započítáme-li přesun 
do Ústí a zpět. To je na mnohé 
plechové staříky opravdu úcty-
hodný výkon.

Na výstavě byly vidět opravdu skvostné kousky, ať již motocykly nebo automobily. Jejich majitelé často vynakládají nemalé úsilí i finance, aby své 
miláčky udrželi v dobré formě. Klenoty svých garáží předvedla i parta nadšenců z Bíliny a získala dvě ocenění. Foto: archiv Veteran klasik Bílina
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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)

Rada města na své 17. schůzi konané 23. července mimo jiné:
Schválila:

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 10 000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskyto-
vatelem a Elite handicap sport 
jako příjemcem, na soustředě-
ní handicapovaných sportovců  
v měsíci červenci a srpnu 2014 
v Bílině. 

■  Uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Bílina jako po-
skytovatelem a panem Karlem 
Bažantem jako příjemcem, je-
jímž předmětem je poskytnutí 
finančního daru ve výši 10 000 
Kč na uspořádání 10. ročníku 
amatérského nohejbalového 
turnaje o pohár starosty města 
Bíliny, který se koná 6. 9. 2014 
v Bílině. 

■  Uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace ve výši 5 000 Kč mezi 
městem Bílina jako poskyto-
vatelem a Dětským domovem 
a Školní jídelnou, Tuchlov 47, 
příspěvková organizace, jako 
příjemcem, na zájmovou čin-
nost dětí v průběhu prázdnin  
a ve II. pololetí roku 2014. 

■  Hodnotící komisi pro posouzení 
a hodnocení nabídek uchazečů, 
která bude současně plnit funk-
ci komise pro otevírání obálek  

s nabídkami uchazečů, ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení 
na veřejnou zakázku s názvem 
„Rekonstrukce technologie 
chlazení na Zimním stadionu  
v Bílině

■  Zveřejnění záměru výpůjčky 
prostoru sloužícího podnikání 
na adrese Teplická 555, pavi-
lon č. 1 o celkové výměře za-
stavěné plochy 463,36 m2 pro 
využití poskytování sociálních 
služeb včetně fakultativních 
činností. 

■  Ukončení smlouvy o výpůjčce 
č. 567, uzavřené mezi městem 
Bílina jako půjčitelem a Vlas-
tenecko-dobročinnou sdruže-
nou Obcí baráčníků Jana Žižky  
z Trocnova v Bílině, jako vy-
půjčitelem, prostoru o celkové 
výměře 80,78 m2, společenská 
místnost na adrese Komen-
ského 38, Bílina, dohodou  
k 31. 8. 2014 dle žádosti ná-
jemce.

■  Ukončení smlouvy o nájmu 
prostor sloužících podnikání 
č. 450, uzavřené mezi městem 
Bílina jako pronajímatelem  
a firmou Autodoprava Prchal, 
s. r. o., se sídlem Praha 3 – Žiž-
kov, jako nájemcem, prostoru 

o celkové výměře 183,75 m2  
s využitím jako autodílna, pneu-
servis, na adrese Litoměřická 
ul. (bývalý pivovar), Bílina, do-
hodou k 31. 7. 2014 dle žádosti 
nájemce.

■  Stanovisko bytové komise dle 
zápisu z 7. 7. 2014, včetně by-
tového pořadníku na II. pololetí 
2014.

■  Nominaci Klubu důchodců I, 
Aléská v Bílině na cenu Nadace 
Charty 77 „Senior roku 2014“.

Souhlasí:
■  S nahrazením zásobování Hor-

nické nemocnice s poliklini-
kou, s. r. o., Bílina, plynem na 
elektrickou energii, dle návrhu 
vedoucího odboru nemovitostí 
a investic. 

■  S udělením výjimky nad po-
čet dětí stanoveného prová-
děcím právním předpisem,  
v souladu s § 23 odst. 5 zákona  
č. 561/2004 Sb. V přípravné tří-
dě ZŠ Za Chlumem může být pro 
školní rok 2014/2015 zapsáno 19 
dětí za předpokladu, že toto zvý-
šení počtu není na újmu kvalitě 
vzdělávací činnosti školy a jsou 
splněny podmínky bezpečnosti  
a ochrany zdraví. 

■  S uzavřením smlouvy o užívá-
ní prostor základní školy mezi 
ZŠ Aléská 270, Bílina, jako 
vypůjčitelem a Pedagogicko-
-psychologickou poradnou Ús-
teckého kraje, p. o., jako uživa-
telem. Předmětem smlouvy je 
přenechání souboru místností  
v 1. patře budovy školy za úče-
lem využití k činnosti pedago-
gicko-psychologické poradny  
a k činnosti speciálně pedago-
gického centra.

Vzala	na	vědomí:
■  Vyhodnocení bytového pořadní-

ku za I. pololetí 2014.
■  Zápis ze zasedání sociálně zdra-

votní komise z 25. 6. 2014.
■  Poděkování organizátorů 3. se-

tkání přátel vozů Citroën za po-
skytnutou finanční podporu.

Kvěch Ladislav, 
tajemník MěÚ 

Úspěch bílinských tenistů 
- mladší žáci
V letošní sezóně soutěže smí-
šených družstev mladších žáků 
se týmu LTK Bílina povedlo 
dosáhnout 3. místa ve skupině 

DM2 A  

(TK Jirkov, TK Louny, TJ Šrou-
bárna Žatec, LTK Teplice o.s. 
B, LTC Litvínov, TK Dubí a TK 
Chomutov) a posunout se o 2 
příčky výše v porovnání s rokem 
2013. Celkově tým LTK Bílina 

dosáhl 11bodů, kdy 
4 x dovedl utkání 
do vítězného konce 
a nestačil pouze 
na TK Jirkov (cel-

kový vítěz), TK Lou-
ny (2. místo) a TJ Šrou-

bárna Žatec (4. místo; zde však 
rozhodl lepší poměr celkových 
bodů z utkání pro LTK Bílina). 
Na dvorcích se při jednotlivých 
utkání za LTK Bílina představi-
li tito hráči a hráčky: M. Fiala, 
J. Koudelka, P. Chotěborský, 
A. Radba, M. Novák, V. Birk-
ner, Š. Štrébl, O. Matas, B. Feč-
ková, M. Černíková, N. Buka-
čová, S. Davignonová a K. Pro-
cházková. K tomuto výsledku 
dovedly bílinský tým kapitánky 
L. Lugsová a Š. Šnorová. 

Za LTK Bílina Pavel Fečko

10	 BÍLINSKÝ	ZPRAVODAJ	 1.	srpen	2014

BilinskyZpravodaj_16-2014_iv.indd   10 29.7.2014   16:09:32



Posunutí koncových čar přiblíží evropský a zámořský hokej
Ve  všech  soutěžích  řízených  ČSLH,  tedy  i  ve  2.  lize,  dochází  od  sezóny  2014/15  k  rozšíření  koncových  pásem  a  posunutí  mod-
rých  čar  směrem ke  středu. Modré  čáry budou nově umístěny 22,86 m od  zadního mantinelu,  stávající  vzdálenost představovala 
21,36 m. Dochází tak k rozšíření koncových pásem na úkor středního. Na kluzišti dlouhém 60,0 m se délka středního pásma zkrátí  
z 17,28 m na 14,28 m, tj. o 3,0 m, zatímco délka každého z koncových pásem o 1,5 m vzroste, z 21,36 na 22,86 m.

Vzdálenost 22,86 m, měře-
ná k ose modré čáry, bude pro 
všechny stadióny stejná a veli-
kost středního pásma tak bude 
záviset na délce kluziště. Na 
kluzišti s délkou 60,0 m bude 
střední pásmo měřit 14,28 m, 
na kluzišti s délkou 58,0 m 
12,28 m a na kluzišti s délkou 
56,0 m 10,28 m.
Současně s modrými čarami se 
posouvají i body pro vhazování 
ve středním pásmu, aby byly – 
stejně jako doposud – umístěny 
ve vzdálenosti 1,50 m od osy 
modré čáry. 
Umístění bodů pro vhazování v 
obou koncových pásmech zů-
stává beze změny.
„V útočném pásmu tak vznik-
ne větší prostor pro kreativitu 
útočníků i obránců,“ uvedl Sla-
vomír Lener, šéftrenér ČSLH. 
„Útočníci, kteří se dokáží pro-
sadit při hře jeden na jednoho, 
si budou vytvářet více šancí, ať 
už průnikem z rohu nebo s po-

mocí najíždějícího obránce. Na-
opak, ti pasívnější budou častěji 
končit v rotacích a rozích.“
„Ve větším pásmu vzrostou ná-
roky na hru a pohyb útočících 
obránců na modré čáře,“ dopl-
nil Slavomír Lener. „Bude se 
od nich vyžadovat lepší a čas-
tější střelba, podpořená cloně-
ním útočníků. Na druhé straně 
se soupeři více zaměří na blo-

kování střel a práci před vlast-
ním brankářem. Vyhodit kotouč  
z obranného pásma bude složi-
tější, útočníci se udrží déle před 
brankou a budou tak vznikat 
další gólové příležitosti.“
„S trenéry juniorských výběrů, 
kteří mají se zámořským hoke-
jem zkušenosti, jsme diskutova-
li také vliv nového pravidla na 
hru ve středním pásmu,“ uza-

vřel Slavomír Lener. „Přechod 
přes střední pásmo se zrychlí a 
obrana vlastní modré bude ná-
ročnější. Dá se předpokládat, že 
hráči budou do útočného pásma 
častěji pronikat individuálně 
nebo ve spolupráci s aktivními, 
útočně hrajícími obránci.“
Kongres IIHF schválil rovněž 
změny v rozměrech hřiště. Po-
dle nových pravidel bude pro 
kluziště platit jednotná délka 
60,0 m (dosud 60,0 – 61,0 m) 
a šířka v rozmezí 26,0 – 30,0 m 
(dosud 29,0 – 30,0 m). Zmíněné 
rozměry platí pro soutěže IIHF, 
tedy především pro světové 
šampionáty, v dalších soutěžích 
se může délka kluziště pohybo-
vat v rozmezí 56,0 – 61,0 m a 
šířka v rozmezí 26,0 – 30,0 m.
Na nejbližším mistrovství svě-
ta, které budou v květnu 2015 
hostit Praha s Ostravou, se bude 
v obou městech hrát na kluziš-
tích s rozměry 30,0 a 60,0 m.

Karel Schön
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Vozíčkář z Bíliny v národním týmu s novým vozíkem

Bílinští hokejbalisté na turnaji v Dubí třetí

Do užšího kádru české reprezentace vozíčkářské ragby se do-
stal Petr Stiller z Bíliny. Ten se může pochlubit novým vozíč-
kem, na který mu přispěla i společnost ČEZ. Ta mu na základě 
darovací smlouvy s Nadací Charta 77 přispěla 20 000 koruna-
mi na pořízení speciálního sportovního vozíku Meyra Hurrica-
ne, verze Rugby s příslušenstvím.  

„Vozíčkářské ragby hraji za 
pražský tým Prague robots od 
roku 2003. Každou středu pra-
videlně dojíždím z Bíliny na 
trénink. Ragby je má srdeční 
záležitost. Pomáhá mě udržet ve 
fyzické kondici i psychické po-
hodě Účastním se evropských 
turnajů v Německu, Rakous-
ku, Holandsku, Belgii, Dánsku  
a Polsku. V České republice 
hrajeme v Praze, Brně, Frýdku-
-Místku a Ostravě. 

Jak k tomu poznamenal Petr 
Smrž, manažer provozní jed-
notky ČEZ Teplárenská, a. s.,  
v Bílině, nebylo v případě 
handicapovaného ragbisty co 
řešit. „Rádi jsme prostřednic-
tvím Nadace Charta 77 při-
spěli talentovanému sportovci, 
aby se mohly snáz plnit jeho 
sportovní sny, zvláště je-li pro 
něj ragby smyslem života,“ 
dodal Petr Smrž. 

Karel Schön 

Úvodní  ročník  hokejbalové-
ho  turnaje Wizards Cup na-
prosto  ovládl  Sanka  Team, 
celek  hrající  v  dresech  Elby 
Ústí nad Labem a  také  s  ce-
lou  řadou  velezkušených 
hráčů, kteří na amatérských 
hokejbalových  turnajích  ne-
mají  co  dělat.  „Sanka,  kte-
rá  sestavuje  mužstvo  jen 
pro  různé  turnaje,  projevi-
la  zájem  u  nás  hrát.  Nebyl 
jsme  proti,  ale  s  vedoucím 
mužstva  Standou  Taušem 
jsem  se  domluvil,  že  hráče  
z  vyšších  soutěží  brát  nebu-
de.  Slib  bohužel  neplatil,“ 
povzdechl  si  pořadatel  tur-
naje František Bílek z domá-
cího mužstva Wizards Krup-
ka. „Na druhou stranu je pro 
všechny  velkou  školou  hrát 
proti o několik tříd silnějším 
hokejbalistům,“  našel  si  Bí-
lek na účasti Sanky pozitiva.

 
Turnaj se hrál od deváté hodi-
ny ranní až do půl deváté večer. 
„Byl to takový hokejbalový 
maraton. Bohužel nám nepřá-
lo počasí, na asfaltovém hřišti 
mohlo být okolo čtyřiceti stup-
ňů. Všichni, kteří vydrželi celý 
den s hokejbalem, zaslouží ab-
solutorium.“ 

Druhé místo obsadily Legendy 
RH Dubí, třetí skončila Bílina. 
„První tři týmy měly velkou 
kvalitu, bylo se na co dívat,“ 
měl Bílek radost. Domácí Krup-
ka skončila až šestá. „Z předpo-
sledního místa neděláme vědu, 

i když jsme samozřejmě chtěli 
hrát o poháry. V srpnu pojede-
me na turnaj do Meziboří, což 
bude další prověrka před ligou. 
Už teď se těšíme, snad ale bude 
lepší počasí.“

Karel Schön

Konečné pořadí  
Wizards Cupu 2014: 
1. Sanka Team, 2. Legendy RH 
Dubí, 3. Bílina, 4. Lions Teplice, 
5. Panthers Kadaň, 6. Wizards 
Krupka, 7. Wolves Chomutov.

Ke sportu na vrcholové úrovni potřebuje Petr Stiller speciálně 
upravený vozík. Ragby je jeho srdeční záležitostí.

Když mluvíme o hokeji jako o tvrdém sportu, hokejbal není o moc měkčí. I zde často dochází k tvrdým 
střetům. Hokejbalisté mají v Bílině skvělé zázemí a tomuto sportu se, jak je vidět, daří. 
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