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Do Bíliny se sjela auta Citroën
O víkendu od 17. do 19. července 
se konal  již  třetí  ročník  akce na-
zvané  Sraz  přátel  vozů  Citroën. 
A  akce,  charakterizovaná heslem 
hudba,  tanec,  zábava,  auta,  byla 
opravdu povedená, k čemuž kro-
mě  počasí  přispěl  i  velký  počet 
účastníků.
Celkem přijelo 71 aut, z  toho 47 
bylo tzv. „kachen“, tedy Citroënů 
2CV. V pátek proběhlo slavnostní 
zahájení  a  hlavní  program  přišel 
na řadu v sobotu dopoledne, kdy 
lidé  mohli  vidět  spanilou  jízdu 
všech  zúčastněných  aut  Bílinou 
přes  náměstí  směrem  na  Teplice 
a zpět na náměstí.
V  průvodu  aut  se  kromě  kachen 
objevily  i  další  perly  této  fran-
couzské  automobilky.  K  vidění 
byl  například  Citroën  GS,  Cit-
roën CX, Citroën DS  (tzv.  „Fan-
tomas“). Zbylá auta byly modely 
od 80. let po současnou produkci. 
„Každý rok tu bývá pestré složení 
a lze sem přijet s jakkoliv starým 

Citroënem,  nejsme  zaměřeni  jen 
na  kachny  nebo  staré  Citroëny. 
Vítáni  jsou  dokonce  i  veteráni 
jiných  značek,“  řekl  organizá-
tor  Jakub  Jakl.  Letošní  sraz  tak 
obohatily  například  Babetty  vy-
ráběné  v Československu 
od  roku  1970. Akce  má 
také mezinárodní přesah, 
do Bíliny přijely posád-
ky  ze  Švýcarska,  Ně-
mecka,  Belgie  a  Slo-
venska.
Co  je  na  značce  tak 
obdivuhodného,  že  má 
vlastní sraz, vyjmenovává Ja-
kub Jakl, který svou láskou k této 
značce  dodává  spolu  s  ostatními 
organizátory  celému  srazu  du-
cha  přátelskosti  a  dobré  nálady: 
„Kdo se sveze starým či hydrau-
lickým Citroënem nebo kachnou, 
pozná,  co  je  na  něm  krásného. 
Tohle  auto  dá  člověku  originál-
ní  design,  čímž  tato  značka byla 
vždycky proslavená, vysoký jízd-

ní  komfort  posta-
vený  vyloženě 
na  uživa-
tele  tak 
a  kromě 

toho  starý  Cit-
roën  dá  člověku  určitý  punc  vý-
jimečnosti,  ta  auta  jsou  prostě 
jiná.“
Významným  podporovatelem 
akce  je  město  Bílina,  které  sraz 
přijalo  za  svůj  a  finančně pomá-
há  s  ubytováním  dětí  do  15  let 
a  parkovným.  Organizační  tým 

Poděkování od Terezky 
a její rodiny
Chtěla bych jménem Terezky Kret-
schmanové  i celé naší  rodiny   po-
děkovat kapele Bob a Bobci za vy-
brané penízky v rámci akcí Bobo-
vání pro Terezku, které v roce 2015 
uskutečnily.  Za  vybrané  finanční 
prostředky mohla Terezka absolvo-
vat  léčbu Klim-Therapy  v  lázních 
Klimkovice,  která  její  zdravotní, 
a zejména pak fyzický stav zlepšila 
a posunula ji dál. 

Pokračování na straně 10

Kam na koupaliště
V horkých letních dnech se kaž-
dý  rád  osvěží  v  bazénu. Málo-
kdo má soukromý, a tak lidé rádi 
vyrážejí na koupaliště. Možnosti 
vyrazit na blízká koupaliště na-
bízí tento článek.
Nejbližší  je koupaliště na Ky-
selce.  Otevřeno  má  od  9:30 
do  19:00.  Vstupné  je  pro  do-
spělé 60 Kč a pro děti do 15 let, 
studenty  a  důchodce  40 Kč. 
Lze  také  uplatnit  rodinný  pas, 
kdy dospělí zaplatí 45 Kč a děti 

30 Kč. Od letošní sezóny mohou 
návštěvníci  koupaliště  využívat 
odkládací  skříňky  bezplatně, 
pouze za vratnou zálohu 20 Kč.
Kromě  bazénu  s  tobogánem 
a  vodními  atrakcemi  si  mohou 
vody užít i nejmenší v brouzda-
lišti.  Když  návštěvníky  omrzí 
koupání, nabízí areál i sportovní 
vyžití na hřišti na plážový volej-
bal, nohejbal a petánque a zahrát 
si lze také pingpong.

Pokračování na straně 4

ve  složení  Jindřich Vážný, 
Zdeněk  Butala, Marek  Ně-
meček, Lukáš Straka a Jakub 

Jakl městu za tuto pomoc děkuje 
a velmi si jí váží.
„Akci  hodnotíme  velmi  pozitiv-
ně,  počasí  nám  přálo,  účastní-
ci  odjížděli  velice  nadšeni.  Už 
máme  stanoven  i  termín  příští-
ho  ročníku,  který  se  bude  konat 
15.–17.  července  2016,“  uzavřel 
Jakub Jakl.  JaS

Terezka vyrábí berušky

Na srazu byly k vidění také Citroëny GS vyráběné v letech 1970 - 1986 
(od roku 1979 pod názvem Citroën GSA) Foto: Václav Weber

Spanilá jízda přes Mírové náměstí 
 Foto: Václav Weber



Co dělat když...

Když dítě nechce nebo nemůže jíst
Linka duševní tísně, dobrý den... 
Dobrý den, prosím vás, pomozte. 
Holka nechce jíst, hubená je, že se 
na to nedá koukat. Pořád se váží, 
chodí cvičit a mele, jak je tlustá. Trčí 
jí kosti, nedá se s ní rozumně mluvit, 
vážně se o ni bojím...
Začíná to dřív, nenápadně. Mluvíme 
o jedné ze závažných psychosomatic-
kých  nemocí. Ty  potvrzují  prováza-
nost našeho těla s duší: když se duše 
trápí, tělo na to reaguje. O některých 
nemocech  se  dokonce  říká,  že  si  je 
stresem můžeme  „uhnat“.  Potíže  se 
žaludkem a bolesti hlavy se zmiňují 
nejčastěji.
Už některý školáček se nimrá v jídle, 
nechce maso, bolívá ho často bříško, 
trpí  nechutenstvím.  Buďme  velmi 
opatrní, abychom ve snaze o nápravu 
situaci ještě nezhoršili. Pokud dítě jí, 
aby  se  zavděčilo,  a  ne,  že má hlad, 
je to špatně. I laskavé tety ve školce 
mohou  v  dobré  víře  potíže  zhoršo-
vat,  když  říkají  „nejsi  hodná,  když 
nepapáš“,  „budeš  nemocný,  nevy-
rosteš,  když  to  nedojíš“,  „maminka 
by  se  zlobila,  kdybys  to  nespapal“. 
Jídlo  se  tak  v  dětské  mysli  ukládá 
jako  strašák,  který  vyvolává  pocity 
viny, nedostatečnosti, kvůli které ho 
třeba někdo důležitý nebude mít rád. 
Zní to nadneseně, ale bohužel to tak 
funguje. Duše si spojuje pocity a fak-
ta  leckdy  jinak, než  si myslíme. Co 
tedy  dělat?  Hlavně  je  dobré  o  jídle 
mluvit jako o čemkoliv jiném - tedy 
téma nevytlačovat, ani na něj moc ne-
upozorňovat.  Jídlo samotné bychom 

si  měli  co  nejvíc  zpříjemňovat:  jíst 
společně u stolu, který s dítětem hez-
ky prostřeme a nazdobíme. Když děti 
zapojíme  do  přípravy,  připadá  jim 
lákavější  se podílet  i  na konzumaci. 
Jídlo může být nazdobené, můžeme 
jíst  při  svíčkách.  Nesnědené  klidně 
odneseme,  do  dalšího  jídla  nedáme 
žádné sladkosti  (ani přeslazené pití). 
Jídlo nabízíme radši častěji a po men-
ších dávkách. A hlavně klidně a bez 
nervů. K těm nervům: některým dě-
tem svírají žaludek stresy, problémy 
v rodině. Pátrejme, zda se netrápí.
Mentální  anorexie  se  týká nejčastěji 
dospívajících  dívek,  které  se  snaží 
dosáhnout štíhlosti, že omezují přísun 
kalorií, až nejedí skoro nic. Často ješ-
tě nadměrně cvičí. Vyvine se u nich 
narušené  vnímání  postavy:  i  když 
jsou  chorobně  vychrtlé,  připadají  si 
tlusté. Naše rozumné argumenty jim 
připadají  lživé,  vždyť  ony  VĚDÍ, 
že  jsou odporně  tlusté). Protože  tělu 
razantně  odpírají  výživu,  tělo  vypo-
vídá poslušnost - dívkám vypadávají 
vlasy,  zastavuje  se  menstruace,  trpí 
poruchami  spánku  a  podrážděností, 
později i vážnými poruchami činnosti 
orgánů. Přidává se osamělost, dívky 
se  chorobně  soustředí  pouze  na  své 
hubnutí.
Mentální  bulimie  je  další  porucha 
příjmu  potravy.  Jde  o  záchvaty  ne-
kontrolovatelného  přejídání.  Člověk 
„musí“  najednou  spořádat  velké 
množství jídla. Protože ale má strach 
ze ztloustnutí, jde se po jídle vyzvra-
cet.  Už  to  tělu  škodí.  Některé  ženy 

navíc  zneužívají  projímadla  nebo 
léky  na  vyprazdňování  močovým 
systémem. Začátek bulimie se větši-
nou týká žen mezi 16 až 18 lety, vý-
jimečně mladších. S bulimií se často 
potýkají bývalé anorektičky. Naučily 
se sice jíst, ale strach z tloušťky v nich 
stále je. Ženy bojující s bulimií se sty-
dí, cítí vinu za chování, které nedoká-
ží vůlí zvládnout a změnit. Většinou 
je trápí i uzavřenost a ztráta přátel.
Příčiny  jsou  složité.  Roli může  hrát 
i to, že je dívka perfekcionistka nebo 
se nedovede přijmout jako žena - ne-
věří  si  a  podvědomě  chce  zpět  své 
dětské  tělo.  Spouštěčem  zhoubné-
ho  hladovění  mohou  být  necitlivé 
poznámky  okolí  na  adresu  dívčina 
vzhledu. O vlivu médií ani nemluvě: 
spousta mužů  při  každé  volbě miss 
říká, že se jim vyzábliny nelíbí, lékaři 
upozorňují na obrovské riziko vzorů 
pro  mladé  dívky,  ale  umělá  kritéria 
mediální  ženské  krásy  se  nemění 
a deformují dospívající. Co tedy mů-
žeme dělat, pokud někdo blízký ztrá-
cí schopnost zdravě jíst? V první řadě 
mějme na paměti, že jde o psychoso-
matickou  nemoc,  tedy  že  je  kromě 
těla nutné pomáhat i duši. Nemocná 
dívka není schopna dodržet daný slib 
a  kolem  jídla  použije  nejrůznějších 
podvodů (např. anorektička se vzorně 
nají, pak tajně vše vyzvrátí). Připomí-
nejme  si  stále  obrovské  nebezpečí: 
tělo  může  natolik  odvyknout  jídlu, 
že se pak k němu už neumí vrátit ani 
za pomoci lékařů. Ano, dítě může být 
reálně ohroženo na životě. Čím dřív 

začneme  nemoc  řešit  s  odborníky, 
tím větší je šance na vyléčení. A také 
tím menší riziko recidiv v dospělosti, 
pro¬tože  mnozí  pacienti  se  během 
dalšího života musí s podobnými pro-
blémy prát opakovaně.
Zdá-li  se  nám,  že  naše  dítě  hubne 
a má potíže kolem  jídla, neváhejme 
a  obraťme  se  na  lékaře.  Pokud  by 
nám  kromě  své  léčby  nedoporučil 
dětského psychologa, vyhledejme ho 
sami. Dáme dítěti větší šanci na vylé-
čení. A váhání je skutečně na škodu, 
sami  odborníci  jasně  říkají,  že  vůlí 
ani nucením do jídla se nemoc neřeší, 
jen se ztrácí drahocenný čas. Kromě 
pediatra  a  psychologa  je  možnost 
anonymně  se obrátit  i  na Linku dů-
věry (nejbližší je Linka duševní tísně 
476 701 444, bezplatný skype telefon 
na adrese: ldt.most), kde mohou po-
skytnout kontakty na patřičné odbor-
níky.  Internet nabízí kvalitní  stránku 
www.anabell.cz  věnovanou  poru-
chám příjmu potravy. Naším úkolem 
je být dítěti oporou, neodsuzovat ho 
a nevyčítat. Mějme na paměti, že to 
nedělá schválně,  tedy za  to nemůže. 
Buďme  tedy  prosím  trpěliví,  vyja-
dřujme  dítěti  lásku,  spolupracujme 
s  lékaři.  Hodně  s  dítětem  mluvme, 
nabízejme mu milující náruč.
 Sylva Vozábová
Kontakty: 
Linka duševní tísně: 476 701 444
Bezplatné SKYPE 
volání na adrese: ldt.most
E-mail: ldt.most@seznam.cz
Facebook: Linka Duševní Tísně

Vážení spoluobčané,
dovolte  nám,  abychom  Vás  touto 
cestou informovali o projektu SE-
NIOR PAS,  který vznikl pro pod-
poru osob starších 55 let. Podstatou 

projektu  je  vytvoření  míst,  která 
budou poskytovat slevy na výrobky 
a služby držitelům karet Senior pas, 
a to v rozsahu 5 – 50 % v oblastech 

Finanční správa zruší 23 malých finančních úřadů
Finanční  správa  od  příštího  roku 
zruší  23  finančních  úřadů  po  celé 
ČR. Jde o malé pobočky, kde dnes 
pracuje většinou méně než 11  lidí. 
Jejich  fungování  je  neefektivní 
a  představují  finanční  i  organizač-
ní  zátěž.  Zaměstnanci  se  přesunou 
na jiná pracoviště. Na Teplicku pů-
jde o pobočku v Bílině. ČTK o tom 
informovala  mluvčí  Generálního 
finančního  ředitelství  (GFŘ)  Petra 
Petlachová.
Rušená  pracoviště  nyní  vykonávají 
jen registrační a vyměřovací činnos-

ti.  Vše  ostatní  zabezpečují  okresní 
územní pracoviště, která  je  již dnes 
řídí. V době  zvýšeného náporu  po-
dávání  daňových  přiznání  k  dani 
z nemovitých věcí a k dani z příjmů 
bude  výběr  zajištěn  na  kontaktních 
místech  přímo  v  obcích,  kde  bude 
pobočka zrušena. „Veřejnosti se tak 
toto zrušení prakticky nedotkne, pro-
tože  mimo  uvedená  období  služeb 
rušených  územních  pracovišť  vyu-
žívá jen minimálně,“ uvedla mluvčí.
Finanční  správa  z  detailní  analýzy 
zjistila  mimo  jiné,  že  s  elektroni-

zací  finanční  správy  klesá  počet 
poplatníků,  kteří  osobně  navště-
vují  finanční  úřady.  „Zrušením 
nejmenších  územních  pracovišť 
dojde ke specializaci řady činností, 
ke  zvýšení  efektivity práce  finanč-
ních  úřadů  a  k  nemalé  úspoře  fi-
nančních  prostředků  za  pronájmy, 
provoz  a  opravy  budov,“  podotkla 
Petlachová.
Už od  letošního září pak Finanční 
správa  ukončí  provoz  pokladen 
pro výběr hotovostních plateb daní 
a  poplatků  na  103  neokresních 

územních  pracovištích  finančních 
úřadů.  Náklady  na  jednu  transak-
ci  tam  jsou  42,50 Kč,  například 
Česká  pošta  ale  nabízí  podobnou 
službu v komerčním režimu za 29 
korun. „Navíc v případě zachování 
pokladen by musela Finanční sprá-
va  investovat  značné  prostředky 
do  bezpečnosti  pokladen,  což  by 
s  ohledem  na  tento  záměr  nebylo 
hospodárné,“  dodala  mluvčí.  Daň 
z  nemovitých  věcí  bude  možné 
od  ledna  zaplatit  inkasní  platbou 
SIPO.  Zdroj: ČTK

zdravotnictví,  lázeňství,  wellness, 
cestování,  stravování,  ubytování, 
vzdělávání,  muzea,  galerie  a  spo-
třební  nákupy.  Úplný  seznam  slev 
a více informací naleznete na inter-
netové  adrese  www.seniorpasy.cz 

nebo  Vám  potřebné  informace  či 
pomoc při vyřízení případné Žádosti 
o registraci SENIOR Pasu rádi po-
skytneme na Odboru sociálních věcí 
a  zdravotnictví  Městského  úřadu 
v Bílině.  Sociální pracovníci obce
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Porušování nové vyhlášky se zatím 
řeší převážně domluvou

Město Bílina se připravuje na nové dotační výzvy 
v rámci programového období 2014 – 2020

Od  půlky  července  platí  v  Bílině 
nová  obecně  závazná  vyhláška  č. 
2/2015, o zabezpečení místních zá-
ležitostí veřejného pořádku a zlep-
šení  vzhledu města. Mezi  činnosti 
zakázané touto vyhláškou patří na-
příklad umisťování lavic, židlí, kře-
sel, stolů, grilů, udíren, vařičů apod. 
a jejich používání na veřejných pro-
stranstvích bez písemného souhlasu 
vlastníka.  Dále  vyhláška  zakazuje 
sezení na stavebních částech a zaří-
zeních, která k tomu nejsou určena 
jako schodiště, betonové zídky, zá-
bradlí, zábrany atd.
Městská policie ve spolupráci s asi-
stenty  prevence  kriminality  na  ni 
začala upozorňovat už s předstihem 
a i nyní její porušování řeší přede-
vším domluvou: „Hned od začátku 
vyhlášku samozřejmě bereme v po-
taz,  ale není  to  tak,  že bychom se 
zaměřili  speciálně pouze na ni  jen 
proto, že je nová. Rozdíl oproti již 
starším  vyhláškám  je  jen  ten,  že 
se  lidem  snažíme  vysvětlit,  že  je 
teď platná nová vyhláška a za  její 
nedodržování  hrozí  sankce.  Spolu 
s asistenty působíme zatím zejména 
preventivně, což však nebude trvat 
příliš  dlouho“  popisuje  situaci  tis-
kový mluvčí městské policie Fran-
tišek Krejčí.

Strážníci mohou přistoupit i k blo-
kové pokutě do 1000 Kč. Ve správ-
ním řízení se pak sankce může vy-
šplhat až na 30 000 Kč. Pokuta se 
však někdy míjí účinkem, protože 
lidi  sedící na zakázaných místech 
ji stejně nezaplatí. Nemají z čeho. 
„Není smyslem dávat pokutu člo-
věku,  o  kterém víme,  že  ji  stejně 
nikdy nezaplatí, protože jde napří-
klad  o  bezdomovce,  který  nemá 
vůbec nic. Efektivní se zdá jen je-
diná věc –  ty  lidi neustále dokola 
upozorňovat a vykazovat – pořád, 
opakovaně. Ale  je  to  těžký  boj,“ 
doplňuje František Krejčí. Pro lidi, 
kteří  nemají  trvalé  bydliště  v  Bí-
lině,  může  být  navíc  výsledkem 
správního řízení také zákaz pobytu 
ve městě.
Jediným  stoprocentně  účinným, 
ale  zároveň  prakticky  neprove-
ditelným  řešením  by  byla  stálá 
přítomnost  strážníků  na  místech 
nejčastějších  porušování  této 
vyhlášky.  To  však  není  v  širším 
kontextu jedním a jediným smys-
lem jejich práce, chyběli by jinde, 
v místech, kde by mohlo docházet 
k  závažnějším  činům,  než  je  na-
příklad sezení na zídce.
Častými  místy,  kde  lidé  vyse-
dávají,  jsou  např.  prostory  nad 

hasičskou  zbrojnicí,  kde  jsou  be-
tonové  zídky,  běžným  jevem  je 
to  také  na  Teplickém  Předměstí 
před restaurací U Rychtáře, kde je 
malé  zábradlí,  a  obecně pak  před 
i  za paneláky, u večerek nebo  re-
staurací.  Součástí  vyhlášky  jsou 
mapy, které zachycují momentálně 
exponovaná místa. Jsou jimi střed 
města  od  Žižkova  náměstí  přes 
Mírové  náměstí,  Seifertovu  ulici 
až  po  Pražskou  ulici,  Mostecké 
Předměstí, Panelové sídliště, sídli-
ště SHD, celé sídliště Za Chlumem 
a sídliště U Nového nádraží.
Dle  dostupných  informací  bylo 
na Teplickém Předměstí dokonce 
zavřeno  kadeřnictví  údajně  také 
i  proto,  že  na  jeho  schodech  po-
sedávaly  osoby,  které  byly  často 
i  pod  vlivem alkoholu. Zákazník 
kadeřnictví  se  mezi  nimi  musel 
nepříjemně proplétat a přitom po-
slouchat průpovídky nevole pose-
dávajících. 
Teď existuje alespoň nějaký regu-
lativ, na jehož základě lze v tako-
vém případě mnohem lépe a úči-
něji  postupovat.  „Tato  vyhláška 
bezesporu  smysl má  a  jsem  pře-
svědčen, že zanedlouho bude mít 
měřitelné pozitivní dopady,“ uza-
vřel František Krejčí.  JaS

Pro  nadcházející  programové 
období  2014–2020  jsou  připra-
veny  nové  programy,  které  jsou 
spolufinancovány  z  Evropských 
strukturálních a investičních fon-
dů (ESIF). Programy se zaměřují 
na  různé  oblasti  podpory,  které 
eliminují  také  možné  příjemce 
dotace.  
Město  Bílina  může  a  také  plá-
nuje  vyžít  evropské  finanční 
prostředky  především  z  Ope-
račního  programu  Životní  pro-
středí,  který  se  zaměřen  např. 
na rozšiřování a obnovu zeleně, 
na  zateplení  veřejných  budov, 
na  zkvalitnění  sběru  a  třídění 
odpadu,  na  předcházení  rizika 
povodní, na likvidaci nebezpeč-
ného odpadu, na zlepšení kvality 
ovzduší apd.
  Pracovnice  odd.  regionálního 
rozvoje  velice  přivítaly  změ-
ny  v  oblasti  úspor  energie,  kdy 
oproti  minulému  programové-
mu  období  budou  moci  zažádat 
o  prostředky  také  např.  na  vý-

měnu  oken  historických  budov, 
které se nacházejí v městské pa-
mátkové zóně.
Dalším programem, prostřednic-
tvím kterého může město Bílina 
naplňovat své cíle je Integrovaný 
operační  program,  který  je  za-
měřen na pořízení  infrastruktury 
především v oblasti sociální, dále 
v oblasti vzdělávání, zdravotnic-
tví, podporuje opatření zaměřená 

na úspory energie v bytových do-
mech,  v  oblasti  dopravy  podpo-
ruje  např.  pořízení  nízkoemisní 
autobusové  dopravy,    budování 
cyklostezek apd. 
Na podporu zaměstnanosti a vy-
tváření pracovních míst je určen, 
jak již jeho název napovídá, Ope-
rační  program Zaměstnanost,  ze 
kterého  může  město  Bílina  čer-
pat  dotace  např.  na  vytvoření 
pracovních  míst  pro  absolventy 
škol.
Město  Bílina  je  členem  Euro-
regionu  Labe  a  Euroregionu 
Krušnohoří,  kde  může  ve  spo-
lupráci  s  partnerským  městem 
Dippoldiswalde  čerpat  prostřed-
ky  z  Programu  spolupráce  svo-
bodného státu Sasko – Česká re-
publika.   Můžou  to být projekty 
zaměřené  např.  na  předcházení 
rizik povodní,  na oblast  kultury, 
cestovního ruchu, turistiky, mar-
ketingu,  jazykové  vybavenosti, 
předškolní  přípravy,  zkušeností 
v oblasti veřejné správy, bezpeč-

nosti, regionálního rozvoje.
V  současné  době  zjišťuje  odd. 
rozvoje  města  možnosti  získá-
ní  dotace  např.  na  revitalizaci 
rybníků  Bezovka,  ve  spolupráci 
s  Technickými  službami  měs-
ta  připravuje  projekt  zaměřený 
na zkvalitnění vybavení sběrného 
dvora, po vyřešení majetkopráv-
ních  vztahů  je  plánována  reali-
zace  II.  Etapy  revitalizace  aleje 
na Kyselce, dále projekt  zaměře-
ný na  vytvoření místního  akční-
ho  plánu  vzdělávání  základních 
a  mateřských  škol,  připravují 
se  podklady  pro  podání  žádosti 
na  zateplení  historických  objek-
tů, prověřuje se možnost zateple-
ní Domu dětí a mládeže, v plánu 
je také zateplení bytových domů 
v  majetku  města  na  5.  Květnu. 
Projektů, na které město plánuje 
zažádat o dotaci v nejbližší době 
je dostatek , věříme, že město Bí-
lina  bude  v  čerpání  evropských 
prostředků  stejně  úspěšné,  jako 
bylo v letech předchozích. 

Městský 
úřad Bílina 
dávky
nevyplácí
Vzhledem  k  častým  dotazům 
a  nejasnostem  ohledně  vyplá-
cení  dávek  pomoci  v  hmotné 
nouzi,  bychom  chtěli  opětov-
ně  širokou  veřejnost  informo-
vat  o  změnách,  které  nastaly  
od  01.01.2012  v  souvislosti 
se  sociální  reformou.  O  výše 
uvedených  dávkách  rozhoduje 
a vyplácí úřad práce. Mezi tyto 
dávky  patří  dávka  Příspěvek 
na živobytí, Doplatek na bydle-
ní a dávky Mimořádné okamži-
té pomoci.  
Do 31.12.2011 byly dávky vy-
pláceny  Odborem  sociálních 
věcí a zdravotnictví.   Změnou, 
která nastala, došlo k tomu, že 
někteří  pracovníci    přešli  pod 
úřady práce a  další byli obsaze-
ni do funkcí sociálních pracov-
níků obce. V souvislosti s uve-
denými změnami  bylo zřízeno 
v  budově  zdejšího  městského 
úřadu,  Žižkovo  náměstí  č.p. 
58 v 1.patře  budovy kontaktní 
pracoviště Úřadu práce Teplice.
 Sociální pracovníci

Školky byly zatepleny 
také z dotací, na fotce je 
MŠ Švabinského
 Foto: Václav Weber
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Kam na koupaliště
Pokračování ze strany 1
Pokud se někdo vydá na Mostecko, 
může zavítat do Aquadromu, kde 
je  i venkovní areál  se  třemi bazé-
ny  a  různými  vodními  atrakcemi, 
jako  jsou skluzavky, dětský vodní 
hrad, vodní děla atd. Teplota vody 
se  pohybuje  od  24  °C  do  28  °C. 
Malé děti jistě rády využijí dětský 
bazén  a  brouzdaliště.  Otevřeno 
ve venkovním areálu je od června 
do srpna mezi 9:00 a 21:00.
Nejstarší  koupaliště  v  Mostě  je 
koupaliště Ressl  na  úpatí  stejno-
jmenného vrchu. Má travnatý břeh 
a je obklopen zelení. Před devíti lety 
prošel kompletní modernizací a na-
bízí  spoustu vodních atrakcí. Sou-
částí je také dětský bazén. Ani sport 
nezůstává  pozadu  a  návštěvníci  si 
mohou  zahrát  minigolf,  petánque, 

tenis či plážový volejbal a děti mají 
příležitost se unavit na dětském hři-
šti. Vstupné  je  pro  dospělé  80 Kč, 
pro  děti  50 Kč.  Po  16.  hodině  je 
vstupné zvýhodněno na 50 Kč pro 
dospělé a 30 Kč pro děti.
Mostecko nabízí také přírodní kou-
paliště Benedikt,  jehož  provozní 
doba je v sezóně od 7:00 do 22:00. 
Jeho  součástí  jsou  vodní  atrakce. 
Pro vstup do světa plného zábavy 
na  těchto atrakcích  je potřeba mít 
vstupenku. Sportovně naladění ná-
vštěvníci si zde také mohou zahrát 
např. hokejbal, nohejbal, basketbal, 
plážový volejbal, malou kopanou, 
házenou a děti si užijí prolézaček, 
pískoviště i skluzavek.
Teplicko nabízí zas Aquacentrum 
s  bazénem,  v  němž  je  termální 
voda. Děti si  jistě rády užijí  tobo-

gán. V nabídce je také brouzdaliště 
se  skluzavkou,  sauna,  venkovní 
ochlazovací  bazének,  venkovní 
slunění,  squash,  fitness,  solárium 
atd. Vstupné pro dospělé  je 75 Kč 
na hodinu, 85 Kč na hodinu a půl, 
pro děti od 6 do 15 let 50 Kč na ho-
dinu a 60 Kč na hodinu a půl. Děti 
do 6 let mají vstupné zdarma. Vy-
koupat  se můžete  přijít  v  pondělí 

od 13:00 do 21:30 a v ostatní dny 
od 9:00 do 21:30.
Užít si letních dnů u vody můžete 
také  v  Duchcově na městském 
koupališti. Součástí je brouzdališ-
tě, hřiště na plážový volejbal a stol-
ní  tenis. Děti  do  3  let mají  vstup 
zdarma,  od  3  do  15  let  je  vstup 
20 Kč, pro dospělé 40 Kč. Otevřeno 
je od 9:00 do 19:00.  JaS

Projekt „Konsolidace IT města Bílina“
Městský  úřad  Bílina  získal 
v  roce  2014  investiční  dotaci 
na projekt „Konsolidace IT měs-
ta  Bílina“.  Koncem  července 
letošního  roku  proběhla  úvodní 
schůzka  všech  zainteresova-
ných stran a byly zahájeny prá-

ce na projektu, který bude  trvat 
přibližně  tři  měsíce.  Projekt  je 
financován z Evropského fondu 
pro  regionální  rozvoj  prostřed-
nictvím  Integrovaného  ope-
račního  programu  a  z  rozpočtu 
města Bílina.

Na  základě  realizace  projektu 
budou  vytvořeny  formulářové 
služby pro zjednodušení přístupu 
občanů  ke  službám MěÚ Bílina, 
elektronizovány  vybrané  vnitř-
ní procesy a agendy MěÚ Bílina 
včetně  vnitřního  systému  pro  ří-

zení dokumentů a elektronizován 
proces jednání Rady a Zastupitel-
stva města Bílina. Také bude pro-
vedena  integrace  aplikací  MěÚ 
Bílina a  jejich  sjednocení do po-
doby  portálu  úředníka  a  portálu 
občana.

Včelí roj se usadil na bílinském nádraží
Cestující  na  bílinském  vlakovém 
nádraží ve středu 15. července oko-
lo  14  hodiny  mohli  pozorovat  roj 
včel. Ten se usadil u prvního nástu-
piště na sloupku. Víte jak postupo-
vat v podobném případě a víte proč 
roj vzniká?
Rojivost je přirozená vlastnost všech 
čtyř druhů včel. Je to charakteristic-
ká vlastnost  společenského hmyzu, 
který tvoří trvalá společenstva. 
V  určitém  okamžiku  začne  být 
včelám  úl  či  hnízdní  dutina  malá. 
Vystaví  proto  buňky  pro  budoucí 
matky.  Matka  je  zaklade  běžným 
oplozeným  vajíčkem,  z  kterého  se 
jinak  líhnou  dělnice  (trubci  jsou 
z neoplozených vajíček). To, že se 
z něj  stane matka,  je  zásluha včel, 
které  larvičce  nabízejí  nadbytek 
kvalitní  potravy  -  mateří  kašičky, 
ve  které  larvička  doslova  plave. 
Zároveň  však  včely  přestávají  sta-
rou matku  krmit,  ta  potom  hubne, 
přestává  klást  vajíčka  a  stává  se 
opět letu schopnou. Když je buňka 

s  larvou  budoucí  matky  zavíčko-
vaná,  včelstvo  se  vyrojí.  Znamená 
to,  že  zhruba  polovina  včel  všech 
„profesí“  (létavky,  kojičky,  stavěč-
ky,  strážkyně,  pátračky...)  spolu  se 
starou matkou vyletí před úl. Těsně 
předtím si všechny odlétající včely 
naplní medné váčky („bříška“) me-
dem z plástů a zásobí se tak na dlou-
hou cestu do neznáma.

Matka  je  však  poměrně  špatný 
letec  a  tak  se  nejčastěji  usadí  se 
někde  v  blízkosti  úlu.  Většinou 
na  větvi,  kmínku,  trámu  apod. 
Včely  se  k  ní  srotí  a  vytvoří  ty-
pický rojový hrozen. Ten na místě 
vydrží několik hodin, leckdy i den 
či  dva.  Zákon  schválnosti  však 
říká, že jsou včelky schopné usa-
dit  se  i  na  těch  nejnemožnějších 
místech  -  v  komíně,  trávě,  mezi 
nepoužívanými  okny  a  jinde. 
Lidské  příbytky  je  však  naštěs-
tí  příliš  nelákají  a  roje  do  domů 
zalétávají jen zřídka. Zatímco roj 
sedí  semknutý  do  hroznu,  včely 
pátračky hledají novou dutinu pro 
hnízdění.  Včely  si  jsou  dokonce 
schopny  vzájemně  „popsat“,  jak 
které budoucí obydlí vypadá,  jak 
je  daleko,  a  vyberou  pak  nejlep-
ší možnou variantu. Tam  se  celý 
roj přemístí a usadí. Rojové včely 
jsou mimořádně klidné a neútoč-
né, dá se říci, že nejvíce mírné, jak 
jen nejspíše včely mohou být.

Jak se správně zachovat?
To  nejlepší,  co  můžete  s  rojem 
udělat,  je  nahlásit  jeho  polohu 
nejbližšímu  včelaři.  Znáte-li  ně-
jakého  ve  vašem  okolí,  jedno-
duše  ho  požádejte  o  odchycení. 
Je  totiž  celkem  pravděpodobné, 
že roj bude z jeho chovu. Pokud 
Vám  roj  nijak  nepřekáží,  může 
jej  nechat  prostě  být.  Roj  sám 
za pár hodin či dní odletí. Pokud 
se bojíte, nepřibližujte se k němu 
a pozorujte jej z povzdálí. Pokud 
vás  zvědavost  přemůže,  dělej-
te  tak  pomalu  a  rozvážně.  Roje 
neznámého  původu  se musí  lik-
vidovat z důvodu prevence šíření 
nebezpečných  včelích  nemocí. 
Objevíte-li  proto  ve  svém  okolí 
roj, je žádoucí, abyste se obrátili 
se svým nálezem na včelaře, kte-
rý vybere nejlepší postup. Hasiče 
volejte  jen  v  případě  akutního 
ohrožení  (alergici,  roj  v  bezpro-
střední  blízkosti  obydlí  apod.)
 Karel Schön

Koupaliště na Kyselce Foto: Václav Weber

Roj včel Foto: Karel Schön

4 | 31. červenec 2015



Školní rok s pilotním projektem OP VK skončil
Město Bílina realizovalo ve školním 
roce  2014/2015  projekt  „Zvyšová-
ní  kvality  základního  vzdělávání 
na  Bílinsku“  financovaný  z  Ev-
ropského  sociálního  fondu  přes 
Operační  program  Vzdělávání  pro 
konkurenceschopnost  (OP  VK), 
reg.  č. CZ.1.07/1.1.00/46.0016. Šlo 
o stoprocentní dotaci. Projekt začal 
1.6.2014  a  skončil  30.6.  2015.  Je 
tedy čas na hodnocení.
Vzhledem k  tomu,  že  šlo o pilotní 
projekt a Bílina byla  jediným měs-
tem v Ústeckém kraji, které projekt 
z  výzvy  46.  realizovalo,  výchozí 
situace  nebyla  vůbec  jednoduchá. 
Bylo to totiž vůbec poprvé, kdy pří-
jemcem dotace z OP VK mohl být 
územní  samosprávný celek. Zatím-
co předtím figurovaly jako příjemci 
školy a další školské instituce, tento-
krát bylo cílem více sblížit obec jako 
zřizovatele škol a základní školy. 
Projekt  byl  zaměřený  na  podporu 
žáků  ohrožených  školním  neúspě-
chem nebo  žáků,  u  kterých  je  vel-
ká  pravděpodobnost  předčasného 
ukončení  školní  docházky  na  ZŠ. 
Tyto  děti  pečlivě  vybrali  učitelé 
na  čtyřech  zapojených  základních 
školách (ZŠ Aléská, ZŠ Lidická, ZŠ 
Za Chlumem a ZŠ Čestmíra Císaře 
v Hostomicích.) 

Jak projekt probíhal v praxi? 
Vybraným dětem se pravidelně a in-
tenzivně  věnovali  většinou  třídní 
učitelé a další pedagogové zapojení 
do  projektu.  U  každého  žáka  byl 
stanoven  cíl,  kterého  chce  učitel 
dosáhnout  a nástroje,  které k  tomu 
bude využívat (doučování, péče spe-
ciálního pedagoga, psychologa atd.). 
Školy  se  v  rámci  možností  věnují 
slabším dětem a doučují  je, ovšem 
v projektu byla péče zintenzivněna 
a  doplněna  o  další  důležité  prvky, 
které  nejsou  školám  běžně  k  dis-
pozici nebo pouze v omezené míře 
(asistenti pedagoga, speciální peda-
gog, psycholog atd.) Právě přítom-
nost speciálního pedagoga a psycho-
loga vždy jeden den v týdnu každý 
odborník pro každou školu se uká-
zala jako nezbytná pro práci s těmito 
dětmi. Velkou pomocí byli také asis-
tenti pedagoga na plné úvazky, vždy 
dva na každou školu. Mnohé školy 
také  díky  projektu  poprvé  vyzkou-
šely diagnostiky  třídních kolektivů, 
které poskytly třídním učitelů cenné 

informace o prostředí třídy a odbor-
ní pracovníci, kteří diagnostiku pro-
váděli, pak s daným učitelem a ko-
lektivem dále pracovali.  Přítomnost 
speciálního pedagoga a psychologa 
na  školách se ukázala  jako vhodná 
nejen  ve  vztahu  k  dětem,  ale  také 
kvůli učitelům, kteří  často  s  těmito 

odborníky  konzultovali  různé  pro-
blémy  při  práci  s  dětmi  a  odborné 
rady velmi ocenili. 
Nejdůležitější však je to, že u zapo-
jených žáků se díky intenzivní pod-
poře brzy začaly objevovat pokroky 
a u některých opravdu velké. Potvr-
zovali  to učitelé svou zpětnou vaz-
bou a kladnými ohlasy. Do projektu 
byly zapojeny děti s často velmi těž-
kými životními osudy a ukázalo se, 
že  právě  individuální  intenzivnější 
přístup může být cestou ke zlepšení 
prospěchu žáka a často i jeho pozice 
ve  třídě. Učitelé mnohdy prokázali 
velkou obětavost a nasazení a mělo 
to úspěch.
Za individuální péči o žáky byli pe-

dagogové odměňováni,  protože  šlo 
o činnosti nad rámec školní výuky. 
Podporou  a  bonusem  pro  pedago-
gy  mělo  být  vzdělávání,  možnost 
absolvovat supervize a pro vedoucí 
pracovníky škol koučink. Vzděláva-
cí akce sklidily velký úspěch. Služby 
supervize a koučink, které jsou dnes 
využívané  především  v  manažer-
ských profesích případně sociálních 
službách  nebo  zdravotnictví,  byly 
přijímány trochu rozpačitě. Jedná se 
o služby, které ve školním prostředí 
nejsou zatím běžně využívány, tudíž 
by bylo zapotřebí na jejich efektivní 
implementaci  delší  dobu.  Supervi-
zor, který s pedagogy pracoval, však 
označil tento projekt za průkopnický 
právě v  tom ohledu, že díky němu 
začala  supervize  do  školství  proni-
kat. Koučink je služba, která napo-
máhá  osobnostnímu  rozvoji  a  byla 
určena vedoucím pracovníkům škol. 
Obě služby jsou založeny na tom, že 
se  daný  člověk musí  supervizorovi 
nebo  koučovi  vnitřně  otevřít  a  to 

může  být  často  problém. Bude  tak 
nejspíš ještě nějakou dobu trvat, než 
se tyto služby v českém školství za-
bydlí nadobro. 
Šlo  o  pilotní  projekt,  který  lze  po-
važovat za prospěšný, protože uká-
zal,  jaké  aktivity  a  činnosti mohou 
i  do  budoucna  pomáhat  školám 
a  jaké naopak  zatím nebude potře-
ba v  takové míře využívat. Projekt 
byl  opravdu  přesycen  aktivitami 
a  činnostmi,  díky  čemuž  bylo  vel-
mi  náročné  jak  jejich  plnění  tak 
i  administrace  a  koordinace  celého 
projektu. Podpořeno bylo celkem 78 
žáků, diagnostika třídních kolektivů 
proběhla v celkem 42 třídách a pod-
půrných  aktivit  pro  pedagogy  se 

zúčastnila stovka učitelů. Výstupem 
projektu je také návrh lokální vzdě-
lávací strategie, který se připravoval 
na pracovních skupinách složených 
ze zástupců škol a dalších relevant-
ních institucí.

Shrnuto a podtrženo
Jako  velmi  přínosné  se  ukázala 
přítomnost  speciálního  pedagoga 
a psychologa na každé škole. Služ-
by těchto odborníků jsou totiž běžně 
pro většinu dětí nedostupné  (napří-
klad  kvůli  dojíždění  mimo  město 
atd.). Školy přitom ve svém rozpoč-
tu běžně nemají na tyto pracovníky 
finanční prostředky. 
Asistenti pedagoga velmi pomáhají 
učitelů  při  práci  s  problematický-
mi dětmi. Mnohé školy kvůli vyšší 
koncentraci dětí se specifickými po-
třebami užijí i více než jen dva asis-
tenty na školu.
Diagnostiky třídních kolektivů byly 
velmi  žádané  a  přínosné  pro  třídní 
učitele.
V  případě  nějakého  navazujícího 
projektu by bylo vhodné zapojit více 
dětí, protože těch, které to potřebují, 
je v těchto školách opravdu dost.
Škoda,  že  není  zajištěna návaznost 
na  tyto  aktivity,  protože  podpora 
trvala pouze jeden školní rok a nyní 
může opět dojít ke zhoršení situace 
u některých dětí, protože učitelé již 
nebudou mít možnost se dětem vě-
novat tak intenzivně a využívat od-
borníků.  simi

V rámci projektu měli 
pedagogové zapojených škol 
možnost navštívit Středisko 
sociální péče a výchovný ústav 
v Buškovicích. Foto: J. Šimková

Exkurze a přednáška v buškovickém zařízení byla pro účastníky velmi 
přínosná i z toho hlediska, že se zařízením je možné spolupracovat 
případně se poradit o problematických případech. To ředitel 
zástupcům zúčastněných škol ochotně nabídl. Foto: J. Šimková

Buškovické zařízení má několik 
budov rozdělených podle režimů. 
Některé vypadají jako běžné 
internáty je zde volnější režim, 
jiné spíše se zamřížovanými 
okny a dveřmi připomínají 
vězení. Zde končí ty nejtěžší 
případy problematické mládeže. 
V doprovodu ředitele zařízení 
se návštěvníci podívali do všech 
budov. Foto: J. Šimková
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V Červeném Újezdu si připomněli Cyrila a Metoděje

Procházka starou Bílinou
Pokračování série fotografií ze sbírky Tomáše Matějky

Prázdninový  večer  Cyrila  
a Metoděje se stal pěknou tradicí 
nejen  pro  obyvatele  Červeného 
Újezdu,  ale  i  místní  chalupáře  
a jejich přátele. 
Již  třetím  rokem  proběhlo  

v naší obci toto letní setkání, při 
kterém jsme si společně s dětmi 
užili  spoustu  legrace.  Nejprve 
soutěžily  děti  za  dohledu  nás 
dospělých  a  pro  všeobecné  po-
bavení jsme si nakonec role vy-

měnili.  Užívali  jsme  si  i  večer 
při  zpěvu s kytarami a plápola-
jícím ohníčku.
Mimo  občerstvení,  malinovce, 
pivečku a jiných dobrot, přispě-
lo  k  výborné  náladě  i  sluníčko, 
které  rozehnalo  bouřkové  mra-

ky. A tak se už teď těšíme, jak se 
spolu  v  roce  2016  opět  všichni 
setkáme u nás v „Červeňáku“ na 
poloučku .
Děkujeme  všem,  kteří  nám  při 
akci pomáhali.

Za o.s. Soňa Jermanová

inzerce 0915/Bz

GARANTUJEME:
 Výplatu provizí v hotovosti každý týden!

 Záštitu stabilní nadnárodní společnosti.

 Naši zkušení odborníci Vám předají potřebné vstupní informace.

 Stanete se profesionálem v oblasti fi nancí s možností profesního růstu.

Rosteme a posilujeme na celém území České republiky 
a potřebujeme právě VÁS!

844 666 777
Zavolejte nám a dozvíte se víc

Působení v místě 

bydliště!

Vlastní
časový harmonogram   

Týdenní výplataprovize

Hledáme 
obchodní 
zástupce!

5266_pf_naborove_materialy_inzerce_90x60mm_CZ.indd   1 17/06/15   16:46

 Foto: O. s. Veselý venkov - Červený Újezd

Seifertova ulice dříve

Bývalá cukrárna U KRAUSE v Břežánské ulici Současná podoba téhož místa

Seifertova ulice dnes
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Motýl

Sluníčka pro nemocné na LDN

Děti si svůj pobyt v Pekle opravdu užívaly

Podívejte, milé děti, 
motýlek k vám právě letí,
posadil se na kytičku 
a tam počkal chviličku, 
pak křidélky zamával 
a pak zase letěl dál.

„Kdo  se  skrývá  v  trávě?“  ptaly 
se děti p. učitelky z MŠ Žižkovo 
údolí, která jim poutavým vyprá-
věním  přiblížila,  kdo  v  té  trávě 
bydlí.  Společně  si  prohlížely  ob-
rázky  hmyzu  a  potom  si  zkusily 
některé nakreslit a „dát“ do trávy. 
Myslím, že se jim to podařilo.
Eliška Růžičková

Děti z MŠ Žižkovo údolí vytvo-
řily  „sluníčka“  pro  nemocné, 
které jim předala ve čtvrtek 9. 7. 
paní učitelka Eliška Růžičková, 
aby jim bylo veselo, když musí 

být v nemocnici. Ten den se ko-
nalo na LDN A hudební odpole-
dne, které si pacienty připravila 
vedoucí  sestra  N.  Maurerová  
a  p.  J.  Brejníková.  Pacienti  si 

dali kávu a s chutí si zazpívali. 
Odpoledne  se  vydařilo,  již  se 
všichni  těší  na  další  společné 
setkání.

Eliška Růžičková

Již  po  sedmé  v  řadě  se  mohly 
bílinské  děti  zúčastnit  preven-
tivně-výchovného  pobytu  orga-
nizovaného  Městským  úřadem 
Bílina  –  odborem  sociálních 
věcí  a  zdravotnictví  (OSVaZ), 
financovaného  z  Programu  pre-
vence  kriminality  pro  rok  2015 
za  spoluúčasti  města  Bíliny.  Ve 
dnech 26.06.2015 až 28.06.2015 
zavítalo 18 dětí z evidence orgá-
nu  sociálně-právní  ochrany  dětí 
společně se zaměstnanci OSVaZ 
doplněnými  pracovníkem  Měst-
ské  policie  Bílina  a  jedním  za-
městnancem  Krajského  úřadu 
Ústeckého kraje do pro nás nové-
ho zařízení RS Máj u Plas, přes-
něji na adresu Peklo 393. 
Prostory uvedeného zařízení jsou 
přímo  specializované  na  dětské 
pobyty a  tomu odpovídá  i místní 
nabídka  služeb  a možnosti  vyži-
tí.  Děti  si  od  prvních  okamžiků 

víkendový  pobyt  užívaly,  byly 
pro  ně  připraveny  sportovní  hry, 
činnosti zaměřené na  rozvoj vše-
stranných  dovedností  a  prohlou-
bení  vědomostí,  od počátku byly 
děti  vedeny k  týmové  spolupráci 
a  dodržování  nastavených  pravi-
del. Ač  nám druhý  den  v  sobotu 

počasí příliš nepřálo, zvládli jsme 
s  dětmi  beze  zbytku  naplnit  při-
pravený program. Dopoledne děti 
absolvovaly  pěší  výlet  do  Plas 
u  Plzně,  po  obědě  pro  ně  byla 
připravena  „bojová  hra“  v  pří-
rodě  zaměřená  na  rozvoj  jejich 
vzdělání  zakončená  sportovní 
olympiádou a hledáním ukrytých 
pokladů.  I  přesto,  že  téměř  celý 
den  pršelo,  zvládli  jsme  s  dětmi  
i večerní táborový oheň a násled-
ně noční stezku odvahy. 
V den odjezdu byl dopolední čas 
vymezen pro výrobu vzpomínko-
vých triček, které si děti dle pře-
dem vytvořených šablon a podle 
své fantazie vyzdobily foukacími 
fixy. Ještě před obědem proběhlo 
vyhodnocení  víkendového  poby-
tu,  kdy děti  byly ohodnoceny  za 
své  chování  –  dodržování  pravi-
del,  aktivitu,  přístup  k  ostatním 

apod. a ještě zvlášť byla udělena 
první tři místa. Všechny děti byly 
průběžně odměňovány a  ty „nej-
lepší“ obdržely hodnotné ceny.
Z  naší  strany  hodnotíme  celý 
pobyt jako velmi vydařený a pro 
naši práci  jako přínosný. Z reak-
cí  dětí  usuzujeme,  že  tyto  domů 
odjížděly spokojené a plné zážit-
ků.  Rádi  bychom  zmínili  velmi 
vstřícný a ochotný personál zaří-
zení, zejména bychom chtěli po-
chválit místní výtečnou kuchyni. 
Další  letošní  pobyty  (týdenní  pro  
20 dětí a víkendový pro 18 dětí) jsou 
plánovány v tomtéž zařízení na ko-
nec srpna a první polovinu září.
Velké  poděkování  patří  všem, 
kteří  se  na  přípravě,  realizaci  
a financování víkendového poby-
tu jakkoliv podíleli!

Štěpán Türb
OSVaZ MÚ Bílina
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Kulturní servis

LETNÍ DIGITÁLNÍ KINO KYSELKA BÍLINA - TEL. 775 601 266
Prodej vstupenek pouze na místě! Kapacita míst na projekce ve 3D je 200 míst!

Sobota 1. srpen od 21:30 hodin

MIMONI- 3D
USA/Animovaný / Komedie / 
Rodinný/. Český dabing.
Film bude uveden v českém 
znění.
Vstupné: 110,-/děti 90,-Kč/97 min.

Sobota 1. srpen od 23:00 hodin

MISSION IMPOSIBLE: 
NÁROD GRÁZLŮ – 2D
USA/Akční / Dobrodružný / 
Thriller/. České titulky.
Hrají: Tom Cruise, Jeremy 
Renner, Ving Rhames, Simon 

Pegg, Alec Baldwin …
Vstupné: 120,- Kč/120 minut 

Pátek 7. srpen od 21:30 hodin

DOMÁCÍ  PÉČE – 2D
ČR/Komedie/Drama/. České znění.
Hrají: Bolek Polívka, Alena 
Mihulová, Tatiana Vilhelmová, 
Zuzana Kronerová …
Vstupné: 110,-Kč/92 minut 

Pátek 7. srpen od 23:00 hodin

INSIDOUS 3: POČÁTEK – 2D
Hrají: Lin Shaye, Leigh 
Whannell, Angus Sampson, 

Dermot Mulroney …
Vstupné: 100,-Kč/97 minut 

Sobota 8. srpen od 21:30 hodin

TERMINATOR  GENISYS – 3D
USA/Sci-Fi / Akční / Thriller / 
Dobrodružný/. České titulky.
Hrají: Arnold Schwarzenegger, 
Emilia Clarke, Jai Courtney, 
Jason Clarke…
Vstupné: 120,-Kč/126 minut 

Pátek 14. srpen od 21:30 hodin

MISSION IMPOSIBLE: 
NÁROD GRÁZLŮ – 2D

USA/Akční / Dobrodružný / 
Thriller/. České titulky.
Hrají: Tom Cruise, Jeremy 
Renner, Ving Rhames, Simon 
Pegg, Alec Baldwin …
Vstupné: 120,- Kč/120 minut 

Sobota 15. srpen od 21:30 hodin

FANTASTICKÁ ČTYŘKA – 2D
USA/ Akční / Fantasy / Sci-Fi/. 
Český dabing.
Hrají: Kate Mara, Toby Kebbell, 
Miles Teller, Jamie Bell, Michael 
B. Jordan…
Vstupné: 120,-Kč/112 minut

Posezení s dechovkou v bílinské HNsP
Na konci první červencové deká-
dy  se  několik  klientů  lůžkových 
oddělení  HNsP,  dobrovolníků 
z  organizace  Čtyřlístek  a  jiných 
posluchačů sešlo v útrobách nově 
zrekonstruovaných  prostor  poli-
kliniky. Odpoledne  si  přišli  zpří-
jemnit poslechem dechovek, které 
jim servírovala paní Jitka Brejní-

ková,  pro  kterou  jsou  dechovky 
velkým  koníčkem.  Pásmo  trvalo 
asi  hodinu  a  i  po  jeho  skončení 
si jistě kdekdo z posluchačů stále 
broukal  „tu  svou“. Akce  nebude 
ojedinělá a v blízké době se jistě 
můžeme těšit na její pokračování. 

Za tým koordinátorů Čtyřlístku 
Mgr. Martin Sýkora

8 | 31. červenec 2015



Z deníku Policie ČR

Z deníku Městské policie Bílina

ZMIZELY PLENY
Za přečin krádeže hrozí až dvouleté 
vězení  zatím  neznámému  zloděje, 
který  kradl  v Bílině.  Pachatel  roz-
bil  výlohu  prodejny  se  smíšeným 
zbožím  a  vzniklým  otvorem  od-
cizil  dvě  desítky  balení  toaletního 
papíru  a  několik  balení  dětských 
plen. Škoda na odcizených věcech 
byla vyčíslena na dva tisíce korun, 
poškozením výlohy  zloděj majiteli 
obchodu způsobil  škodu kolem 15 
tisíc korun. Policisté případ prově-
řují  jako přečiny krádeže  a poško-
zení cizí věci a po pachateli pátrají.

OBěTI SI hLEDAL 
NA INTERNETu
Policisté dopadli 26letého muže ze 
Slovenska,  který  je  podezřelý  ze 
spáchání několika podvodů. Své bu-
doucí oběti vyhledával na internetu 
a to především na inzertním portálu 
Bazoš,  kde  lidé  nabízeli  k  prodeji 
svá auta.
Muž podle dosud získaných důka-
zů v  letech 2013 a 2014 minimál-
ně  ve  třech  případech  kontaktoval 
inzerenty  a  dohodl  se  s  nimi,  že 
převezme leasingové splátky a poz-
ději od nich auto koupí. S majiteli 
vozidel  z  České Kamenice,  Liber-

ce  a  Bíliny  pak  uzavřel  písemné 
smlouvy, ve kterých se zavázal hra-
dit měsíční splátky a s auty v hodno-
tách sto osmdesát, sto a sto čtyřicet 
tisíc korun pak odjel. Splátky však 
nikdy platit nezačal a poškození už 
nespatřili ani peníze, ani svá auta.
Vozidla s největší pravděpodobností 
skončila v zahraničí a není vylouče-
né, že se na trestné činnosti podílel 
i otec obviněného muže. Podle kri-
minalistů  je  také  pravděpodobné, 
že muž  spáchal podobných  skutků 
po celé republice více. Byl obviněn 
z přečinu podvodu, za který mu hro-
zí až pětileté vězení, podnět k uva-
lení  vazby  soudce  neakceptoval 
a muže pustil na svobodu.

ČTvEřICE OBvINěNýCh 
PRODÁvALA PERvITIN
Kriminalisté  z  teplického  TOXI 
týmu nezahálejí a po úspěšném zá-
sahu proti Asiatům, kteří v motoru 
auta převáželi přes kilo pervitinu si 
„posvítili“ i na další dealery.
V Bílině  zadrželi  tři muže ve věku 
25, 35 a 38 let a 23letou ženu, kteří 
delší dobu prodávali drogově závis-
lým osobám pervitin. Nejstarší muž 
se svou družkou a jejím bratrem zá-
sobovali narkomany drogou převáž-

ně v místě svého bydliště, s distribucí 
v Bílině a okolí  jim pomáhal ženin 
35letý bratr. Do „party“ přibrali i nej-
mladšího muže, který už má s prode-
jem drog zkušenosti z minulosti a byl 
za něj pravomocně odsouzen.  
Kriminalisté zadokumentovali stov-
ky jednotlivých „transakcí“, všichni 
čtyři již byli obviněni z nedovolené 
výroby a jiného nakládání s omam-
nými  a  psychotropními  látkami 
a  s  jedy,  dvěma  starším  mužům 
a  ženě  hrozí  maximálně  pětileté 
vězení,  nejmladšímu  obviněnému, 
který bude na soud čekat ve vazbě, 
hrozí až deset let za mřížemi.

PRODAvAČKA hONILA 
ZLODějE
Neodolatelnou chuť na  sladké měl 
zřejmě 18letý mladík, který v pro-
dejně se smíšeným zbožím v Bílině 
ukradl osm desítek čokolád různých 
značek.  S  lupem  v  hodnotě  téměř 
1500  korun  utekl  bez  zaplacení 
ven, prodavačka ale vyběhla za ním 
a dala se do zlodějova pronásledo-
vání. Nakonec ho dostihla a čoko-
lády mu vzala, v minulosti  soudně 
trestaný  lapka  je  vyšetřován  pro 
přečin krádeže, za který mu hrozí až 
tříletý trest odnětí svobody.

KOLO uKRADENO, 
PRODÁNO A NAKONEC 
vRÁCENO
Občan  Bíliny  sdělil  motohlíd-
ce MP Bílina,  že  jeho  syn  půjčil 
kolo známému a  ten mu kolo  již 
nevrátil.  Uvedl  dále,  že  nejen 
nevrátil,  ale dokonce  jej někomu 
prodal.  Druhý  den  po  oznámení 
si  strážníci  všimli  osoby,  která 
na  ulici  opravovala  jízdní  kolo 
odpovídající popisu kola oznamo-
vatele. Muž, který měl kolo nyní 
při  sobě,  byl  nemile  překvapen, 
když byl strážníky informován, že 
o kolo, které podle jeho vyjádření 
koupil  od  osoby,  kterou  osobně 
zná,  pravděpodobně  přijde. Kolo 
bylo  nakonec  vráceno  majiteli. 
Muž, který v dobré víře kolo kou-
pil,  však  bude  muset  jemu  způ-
sobenou  finanční  škodu  uplatnit 
občanskoprávní cestou. 

PODOMNÍ „NABÍZEČI“ 
NOvýCh SMLuv LAPENI
Městská  policie  obdržela  telefo-
nické  oznámení,  že  dva  mladíci 
v  oblecích  obtěžují  obyvatele 
Pražského předměstí obcházením 
potencionálních  odběratelů  a  na-
bízením  nové  výhodné  smlouvy 

o odběru plynu a elektřiny. 
Hlídka  strážníků,  která  byla 
na  místo  vyslána,  zjistila  dva 
muže,  kteří  se  prokázali  jako 
pracovníci  jedné  z  alternativních 
distribučních  firem  elektřiny 
a  plynu. Na  dotaz  strážníků,  zda 
zde  prováděli  činnost  v  rozpo-
ru  s  tržním  řádem  města  Bíliny, 
oba  shodně  tvrdili,  že  nikoli,  že 
pouze  kontaktovali  své  stávají-
cí  zákazníky. S  touto  verzí,  však 
příliš dlouho nevystačili. Strážní-
ci  v  okolí  zjistili  svědky,  kterým 
muži nabízeli nové smlouvy o do-
dávkách energií. Na základě zjiš-
těných  skutečností  se  případem 
bude zabývat přestupková komise 
MěÚ Bílina. Za porušení nařízení 
města oběma mužům hrozí sank-
ce až do výše 30 000 Kč.

ŽENA SE NA vEřEjNOSTI 
OBNAŽOvALA
Městská  policie  obdržela  telefo-
nické oznámení o podivně se cho-
vající  ženě,  která  na  sídlišti  PP1 
v Bílině dělá nepořádek. 
Na  uvedené  místo  byla  vyslána 
motohlídka,  která  popsanou  oso-
bu  zjistila.  Dle  tvrzení  svědků  se 
žena krátce před příjezdem hlídky 

od  pasu  dolů  na  veřejnosti  obna-
žovala  a  na  kolemjdoucí  občany 
vulgárně  pokřikovala.  Strážníci 
vzhledem  k  osobní  a  místní  zna-
losti  věděli,  že  se  jedná  o  oso-
bu  opakovaně  hospitalizovanou 
na  psychiatrii.  Z  tohoto  důvodu 
byla  na  místo  přivolána  lékař-
ská  pomoc  a  žena  byla  odvezena 
na  specializované  lékařské  praco-
viště. Přestože  je žena opakovaně 
léčena, není zbavena svéprávnosti, 
a proto se ze svého počínání bude 
muset zpovídat před přestupkovou 
komisí.  Ta  jí  může  za  přestupek 
proti občanskému soužití udělit až 
dvacetitisícovou pokutu.

Technický 
stav kašny 
na Mírovém 
náměstí

Historická kašna na Mírovém ná-
městí projde kompletní revizí, tla-
kovými  zkouškami  a  zkouškami 
těsnosti systému. Jelikož množství 
spotřebované  vody  se  radikálně 
zvýšilo,  revize  případně  vylou-
čí  únik  vody.  Při  uvedení  kašny 
do  provozu  byla  zjištěna  závada 
na  automatickém  dopouštěcím 
ventilu  a  závada  na  šesticestném 
ventilu,  který  zajišťuje  cirkulaci 
a čištění vody. Příčinou byla voda, 
která  se  dostala  do  spodní  stav-
by.  Je  zřejmé,  že  stav  pískovce 
je velmi špatný a propouští vodu. 
V  roce  2010  prošla  kašna  kom-
pletní  rekonstrukcí,  která  zahrno-
vala  restaurátorské  práce  na  ka-
menném  tělese.  Zároveň  byla 
vybudována  spodní  stavba,  kde 
je  umístěna  kompletní  bazénová 
technologie s uzavřeným okruhem 
vody.  Součástí  rekonstrukce  byla 
i  nová  vodovodní  přípojka  s  vo-
doměrnou šachtou. Technologie je 
plně automatická a zajišťuje čiště-
ní vody, samotný výtrysk a dopou-
štění odpařené vody. 

inzerce 1115/Bz

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek 

opět prodává slepičky snáškových plemen 
Tetra hnědá a Dominant  ve všech barvách.

■ Stáří: 14 – 19 týdnů.
■  Cena: 149 – 180,- Kč/ks dle stáří. 

Prodej se uskuteční: 15. srpna 2015
Bílina – u krytého bazénu – v 10:30 hodin

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

inzerce 1115/Bz
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Rada města na své 17. schůzi konané 21. 7. mimo jiné:
Schválila:

■  Uzavření  veřejnoprávní  smlouvy 
o poskytnutí dotace mezi městem 
Bílina jako poskytovatelem a :

*  Historickým  spolkem  města 
Bílina,  jako  příjemcem  ve  výši 
20.000 Kč na účast na městských 
slavnostech nejen v ČR – materiál 
na výrobu štábního stanu a ústroj 
a výstroj členů Historického spol-
ku města Bíliny,

*  ZŠ praktická Bílina  jako  příjem-
cem ve výši  6.000 Kč na projekt 
„Osobní bezpečí aneb jak žít bez-
pečně v nebezpečném světě“,

*  Domovem  důchodců  Bystřany, 
jako příjemcem ve výši 20.000 Kč 
na zařizovací předměty smyslové 
zahrady, lavičky a zvonkohry z re-
zervy rady města,

*  Pure  Music  jako  příjemcem 
ve výši 10.000 Kč na vydání CD 
nosiče  bílinské  zpěvačky  Petry 
Börnerové

*  Jindřichem  Luňákem  jako  pří-
jemcem ve výši 50.000 Kč na po-
řádání  country  festivalu  „Babí 

léto  na  Kyselce“,  která  se  koná 
12.09.2015,

*  Karlem Bažantem jako příjemcem 
ve výši 10.000 Kč na pořádání 11. 
ročníku  nohejbalového  turnaje 
trojic o pohár města Bíliny,

■  Ukončení smlouvy o nájmu pro-
storu sloužícího  podnikání   uza-
vřené  mezi  městem  Bílina  jako 
pronajímatelem    a  paní  Ladou 
Fantovou, bytem Bílina a Pavlou 
Vrábelovou,  bytem  Bílina  jako 
nájemcem  prostor  na adrese Ko-
menského  38,  Bílina    o  celkové 
výměře 46,77 m2 s využitím jako 
prodej bižuterie a kosmetiky, so-
lárium a to ke dni 31.07.2015. 

■  Zveřejnění záměru pronájmu pro-
stor  na  adrese  Komenského  38, 
Bílina  o  celkové  výměře  46,77 
m2  pro    využití  jako  prodejna, 
kanceláře.

Rozhodla:
■  Vypsat  výběrové  řízení  na  ve-
řejnou  zakázku  malého  roz-
sahu  dle  Směrnice  č.04/2007 
–  Pravidla  pro  přípravu  a  zadá-

vání  veřejných  zakázek  malé-
ho  rozsahu  městem  Bílina  na: 
a)  Rekonstrukci  vzducho-
techniky  malé  tělocvič-
ny  v  ZŠ  Aléská  270,  Bílina, 
b) Oprava podlahy malé tělocvič-
ny v ZŠ Aléská 270, Bílina.                              

Zrušila:
■  Plánované  zasedání  rady  měs-
ta,  které  se  mělo  uskutečnit 
04.08.2015.

vzala na vědomí:
■  Přehled úhrad místního poplatku 
za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních 
odpadů, za období od 01.01.2013 
do 30.06.2015.

■  Informaci  o  podané  výpovědi 
ze  smlouvy  o  správě  pohřebi-
ště  zavřené  mezi  městem  Bíli-
na  a  paní  Hertou  Zvolánkovou 
k  30.09.2015  a  zároveň  uložila 
tajemníkovi  městského  úřadu 
připravit  předání  správy  pohře-
biště  včetně  nemovitostí  a  pro-
nájmu  hrobových míst  na Měst-

ské  technické služby Bílina, a  to 
od 01.10.2015.

■  Ukončení smlouvy o nájmu uza-
vřené  mezi  městem  Bílina  jako 
pronajímatelem  a  paní  Hertou 
Zvolánkovou bytem Bílina    jako 
nájemcem    objekt  nové  obřadní 
síně  –  ul. Mostecká  443,  objekt 
staré  obřadní  síně  ul.  Mostecká 
374,  objekt  provozního  a  obyt-
ného domu ul. B. Němcové 124, 
Bílina, a to ke dni 30.09.2015.

■  Stanovisko  stavebního  úřadu 
k žádosti paní Petry Ryklové Wal-
terové, o zajištění objektu bývalé-
ho zahradnictví „U Šrutů“.

■  Zápis z jednání komise pro rozvoj 
a cestovní ruch konané dne 22.06. 
a  komise  sociálně  zdravotní  ko-
mise z 24.06.2015.

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)

Poděkování od Terezky 
a její rodiny
Pokračování ze strany 1
Největším přínosem jedné absolvo-
vané léčebné kúry je, že Terezka má 
snahu  sama  se  najíst  levou  rukou, 
čehož dříve nebyla schopná, a byla 
jí uvolněna spasticita na pravé ruce, 
nohách a zádech. To vše za pouhých 
28 dní! Pro někoho banální a běžné 
úkony,  pro  Terezku  neskutečný 
úspěch. V takový posun jsme před 
lázněmi  ani  nedoufali  a  neuměli 
jsme si jej představit.
Jedna  léčba  v  kombinaci  s  pouka-
zem  od  VZP  stojí  50.000,-  (nebo 
13 tun umělohmotných víček) a bez 
poukazu VZP dvakrát tolik, na což 
bych  jako matka  samoživitelka ni-
kdy  neměla.  Proto  si  velmi  vážím 
a  cením  jakékoliv  podpory,  kterou 
Terezka  dostane,  ať  už  ve  formě 
sběru víček,  finančního daru, nebo 
z koupě berušek, které Terezka bě-
hem  pobytu  v  lázních Klimkovice 
začala malovat. 
V lednu 2016 by měla Terezka ab-
solvovat  druhý  léčebný  program, 
aby  mohlo  dojít  k  dalšímu  zdra-
votnímu a fyzickému pokroku. Lé-
kaři nám doporučili  ideálně 3 po-
byty ročně. Proto sbíráme plastová 
víčka a sháníme finance od dárců, 
neziskových  organizací  nebo  ve-
řejných  institucí  i  nadále.  Je  to 
nekonečný boj, ale nám za to stojí 
bojovat a pomoct Terezce k dalším 

úspěchům a  kvalitnějšímu  životu.
Děkujeme  všem,  kteří  nám  pomá-
hají, jak se sběrem víček, pořádáním 
charitativních  akcí,  tak  i  těm,  kteří 
poskytli nebo poskytnou jakoukoliv 
finanční částku formou daru či pro-
střednictvím koupě berušky pro štěs-
tí. Sběrná místa pro víčka jsou Dět-
ské oděvy v Seifertově ulici v Bílině 
a  zdravotní  středisko Za Chlumem 
(ordinace  gynekologie MUDr.  Ka-
sala  - GYNEKA s.r.o., praktického 
lékaře pro dospělé MUDr. Karnou-
ba  a  lékárna).  Berušky  z  kamínků 
a kamenů jsou ke koupi zatím pouze 
v ordinaci gynekologie MUDr. Ka-
sala  - GYNEKA  s.r.o.  nebo  přímo 
od  nás.  Bankovní  účet  Terezky  je 
2490434133/0800.
Více  informací  lze  najít  na  Face-
booku - Sbírka pro Terezku. 

Dana Kretschmanová, 
maminka Terezky

Naše radnice
Jednou z dominant současné Bíli-
ny je budova radnice. Byla posta-
vena v secesním stylu v roce 1911 
a svědčí o velkorysých záměrech 
tehdejší  městské  rady.  Radniční 
věž byla navržena vídeňským ar-
chitektem Schmiedem. 
Je nakloněná od  svislé osy při-
bližně  o  20 cm  směrem  na  jih 
a její odchylka se stále zvětšuje. 
Věž je 50 m vysoká, nahoru vede 
146  schodů  a  dále  spirálovitě 
stoupající vnitřní ochoz ve válci 
věže.  Z  věže  se  nám  naskytne 
krásný pohled na historické jád-
ro Bíliny i okolní krajinu. 
Při výstupu si můžeme všimnout 
vzácného hodinového stroje s me-
chanickým pohonem, který je ho-
dináři ceněn jako historická rarita. 
V tzv. „lucerně“ jsou dva zvony – 
čtvrthodinový a hodinový.

O stavbě
Reprezentativní  budovou  rad-
nice,  která  nahradila  několik 
starších  domů,  vykročila  Bí-
lina  do  nového  století.  Stavba 
ale  není  přímočaře moderní,  je 
pozoruhodnou  směsí  v  té  době 
populární vídeňské secese, doží-
vajícího  historismu  a  začínající 
architektonické moderny.
Radnice  byla  navržena  jako 
polyfunkční  budova  -  kromě 
obecního  úřadu  zde  sídlila 
celá  řada  dalších  institucí, 
mimojiné  policie,  důchodový 
úřad,  spořitelna  či  městská 
knihovna.  1.  patro  bylo  pro-
vedeno jako piano nobile - ho-
nosné reprezentační patro, kte-
ré mělo symbolizovat majestát 
rozvíjejícího  se  průmyslově-
-lázeňského města a správního 
střediska. 
Nejdůležitějším  prostorem  je 
zasedací  síň,  dnes  využívaná 
jako  obřadní,  vysoká  přes  dvě 
patra  a  zdobená  štuky a  reliéf-
ním  deštěním.  Tato  síň  je  vel-
mi  dobře  rozpoznatelná  i  při 
pohledu  z  nábřeží  díky  výraz-
nému  rizalitu  a  třem  vysokým 
oknům. Mezi  další  reprezenta-
tivní prostory patřila i kancelář 
starosty s nástěnnými malbami. 
Novou dominantu města vytvo-
řila  radnice  svou věží vysokou 
68 metrů.
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O tenisovou školičku LTK Bílina je zájem
V bílinském  tenisovém klubu LTK 
Bílina na Kyselce hrají i ti nejmenší. 
Tenisové školička od  tří  let  tu opět 
funguje od loňského září a je o ni zá-
jem. Hlavní trenérkou je Mgr. Lucie 
Lugsová  (na  fotce  s  dětmi    z  teni-
sové školičky), která sama začínala 
s  tenisem  až  ve  12  letech  v Tepli-
cích. Tenisu dávala hodně a ostatní 
brzy dotáhla. V 19 letech pak začala 
trénovat právě děti. V rozhovoru po-
psala průběh tréninků i nároky, které 
s sebou tento bílý sport nese.

Jste tu od loňského září, ale ško-
lička tu byla již dříve. Jak před-
tím vypadala a fungovala?
Před čtyřmi lety jsem tu jako tehdy 
ještě  trenérka  teplického  TK  Via-
mont udělala nábor ve snaze pomoci 
Bílině  opět  pozvednout  tenis.  Byl 
sem však  dosazen  poté  jiný  trenér, 
který  po  necelých  2  letech  odešel 
a hráči a hráčky zůstali osamoceni. 
A  bohužel  další  nábory  již  nebyly 
provedeny, což byla určitě škoda. 
Když jsem tady pak loni začala, pře-
vzala jsem celkem deset dětí a udě-
lala  opět  nový  nábor.  Kvůli  výše 
uvedené prodlevě je tu ovšem věko-
vá propast – chodí sem 11leté a pak 
až šestileté děti, případně mladší.

Takže když se přihlásí osmileté 
dítě, nemáte ho momentálně kam 
zařadit?
Máme teď jedinou možnost, a to za-
řadit ho na ty úplné základy k mlad-
ším hráčům a hráčkám. Ale protože 
je starší, rychleji se je naučí a přejde 
následně mezi starší. Lepší je samo-
zřejmě, když dítě přijde ve čtyřech 
letech. Ale ani osmileté děti neod-
mítneme. Děti  jsou  naše  základna 
a i základna pro budoucnost.

Kolik se hlásí dětí do tenisové 
školičky?
Během  náboru  přes  zimu  přišlo 
do  nového  tréninkového  procesu 
mezi šestileté děti asi 30 nováčků, 
což je opravdu úspěch.
Na jaře jsem pak otevřela školičku 
pro 3–4leté děti. Těchto dětí mám 
zatím sedm a pořád je zájem a chtě-
jí si to přijít vyzkoušet i další.
V  LTK  Bílina  bereme  všechny 
zájemce,  kteří  přijdou,  protože 
dnešní  trend  není,  že  bychom  si 
vybírali talenty. A moje trenérské 
krédo je, že je hlavně důležité na-
učit děti lásce ke sportu, ke spor-
tovní a pohybové aktivitě celkově 
a  eliminovat  současný  fenomén 
trávení času dětí u tabletů, mobil-
ních telefonů či bohužel i návyků 
k  požívání  alkoholu  či  návyko-
vých látek.

Kolik stojí váš tenisový „kroužek“?
Toto  je  velice  individuální.  Děti 
musí mít zaplacenu na kurtech per-
manentku od RSZ Bílina a dále pak 
nezbytný členský poplatek 100 Kč. 
Co se týče přímo tréninků, tak malé 
děti  platí mezi  500  a  1000 Kč po-
dle  toho, kolikrát  týdně hrají. Vět-
ší děti, které hrajou 3x týdně, platí 
samozřejmě  více.  K  tenisovým 
tréninkům děláme i nezbytnou kon-
diční  přípravu,  a  dokud  nezavřeli 
plaveckou halu (rekonstrukce, která 
byla spuštěna od února – pozn. au-
tora), dělali jsme i plavecký trénink.

Jaké máte nároky na výbavu?
U malých dětí plně stačí, když mají 
sportovní oblečení. Raketu jim půj-
číme, v tomto jsme zde dostatečně 
vybaveni.  A  až  když  chodí  něja-
ký čas,  tak teprve řekneme, že má 
smysl  koupit  si  vlastní.  Velikosti 
raket se dost mění, jak děti rostou, 
proto  ze  začátku  nemá  cenu  jim 
hned kupovat malou raketu, kterou 
by  pak  třeba  nevyužily.  V  tomto 
směru  umíme  kvalifikovaně  pora-
dit, což je taktéž naším cílem.

Jak probíhají tréninky?
V LTK Bílina máme  vypracovaný 
bezvadný  systém  tréninku,  kde  je 
to  všechno  především  zábavnou 
formou.  Trénink  přizpůsobujeme 
možnostem a šikovnosti dětí. Z hle-
diska technické výbavy máme mini-
sítě, měkké barevné míčky a spoustu 
dalších pomůcek, navržených právě 
s ohledem na nejmenší děti a jejich 
možnou  fyzickou  zátěž. Vedle  této 
stránky usilujeme i o to, aby po ce-
lou dobu byly děti zaměstnané a ne-
koukaly okolo. Proto na jednom tré-
ninku máme maximálně 4 – 5 dětí.

Čím v tréninku začínáte?
Když děti přijdou, tak je naučíme 
hlavně  nejdříve  to,  jak  trénink 
funguje. Tedy že se začíná nezbyt-
ným rozcvičením, pak pokračuje-
me prací s míčem, se švihadlem, 

učíme je pohyby, běhání, skákání, 
reakce, házení, chytání, přidáváme 
dribling a základy forhandu.
Obecně  je  základem  pohybová 
příprava se základy tenisu a raketa 
je zpočátku spíše jen doplněk.

Po jaké době naučíte děti „hrát 
tenis“ – hrát míč přes síť, podání, 
returny...?
Co  se  týče  minitenisu,  což  jsou 
děti  5–6  let,  tak  za  jednu  zimu 
je  50 %  dětí  schopných  hrát  přes 
síť. Tím,  že  ty  rakety  jsou menší 
a míče měkčí, je to pro děti jedno-
dušší. Když je dítě alespoň trochu 
šikovné, tak přibližně během půl-
roku je schopné naučit se hrát.
Ale co se  týče  tenisu celkově,  je  to 
běh na hodně dlouhou trať. Není to 
tak, že dítě přijde a začne hrát. To by 
musel být vyloženě talent a takových 
je málo. Mám tady tři dost šikovné 
děti, tak doufám, že u toho vydrží.

Máte ambice, že by z vašich ši-
kovných malých tenistů vyrostli 
známí profesionální hráči?
Ambice  a  cíle  máme  vždy,  bez 
toho  bychom  nemohli  fungovat, 
ale co se  týče podmínek, které  tu 
máme, není to opravdu lehké. Po-
kud se povede si trochu podmínky 
přizpůsobit, tak se budu snažit děti 
vést  k  tomu,  aby  hrály  závodně, 
i  když  spíše výkonnostně než vr-
cholově.

V kolika letech u vás děti končí?
To  se  nedá  říct  jednoznačně. 
U starších dětí je tu skupina, která 
si  chodí  párkrát  týdně  rekreačně 
zahrát,  a  dále  pak  skupina  šikov-
ných  hráčů,  kteří  se  chtějí  ještě 
dále  posouvat. S  těmi pracuji  tak 
do jejich 19 let.
Ale  také  záleží  na  šikovnosti 
a  štěstí dítěte. Pokud si ho někde 
na turnaji všimnou, můžou mu na-
bídnout, že může odteď hrát třeba 
na Spartě (Praha). Pak začne jezdit 
tam  s  předpokladem  dalšího  vý-

konnostního  posunu  již  v  jiných 
podmínkách. Pro nás je dnes nej-
bližší středisko v Mostě a i tam si 
děti vyloženě jen takto vybírají.

Je tenis drahý sport?
Ano,  tenis  jako  takový  celko-
vě  závisí  na  finančních  a  časo-
vých  podmínkách,  které  dětem 
dají  především  rodiče.  Je  o  čase 
a  penězích.  Pokud  je  dítě  šikov-
né, samo chce a má rodiče, které 
ho v  tom podporují,  je  to  ideální 
kombinace.
Když dítě opravdu hraje,  stojí  to 
kolem  dvou  až  tří  tisíc  měsíčně 
plus  jezdí  na  turnaje,  musí  tam 
někde přespat atd. Dále je to také 
nezbytná  zimní  sezóna  a  tam  se 
platí  náklady  na  halu  a  částka 
se  zde  zdvojnásobí.  Rodiče  pak 
zaplatí  za  děti  až  10  či  15  tisíc 
měsíčně, pokud už hrají na vyšší 
úrovni a mají singlové (individu-
ální)  hodiny. My  v  té  fázi  zatím 
nejsme a snažíme se shánět přede-
vším sponzorské dary, aby to pro 
rodiče bílinských dětí bylo vůbec 
finančně únosné.
Kromě  toho  se  snažíme  bojovat 
o  nafukovací  halu  pro  2  kur-
ty,  protože  jsme  bohužel  jediný 
tenisový  klub,  který  svou  halu 
nemá.  Máme  na  toto  připraven 
již  i projekt, avšak na  jeho  reali-
zaci  bychom  potřebovali  podpo-
ru  od  města  či  nějakého  většího 
sponzora.  Toto  je  dnes  náš  mo-
mentální velký boj – získat nafu-
kovací  halu,  neboť  zatím  vůbec 
nevíme,  kde  budeme  mít  letošní 
zimní přípravu. Nově zrekonstru-
ovaná zelená hala, která měla být 
pro  toto  využívána  (před  rekon-
strukcí  byla  příliš  krátká),  tak  je 
dle dostupných  informací  již  ob-
sazena a pro nadějné a  i úspěšné 
tenisty LTK Bílina není místo.

Vyžaduje tenis hodně talentu?
Ano, hodně. Dítě bez  talentu má 
ale také šanci, když se spojí další 
faktory. Záleží, co dítě dá trénin-
ku, jakou má podporu rodičů atd. 
Kdo  se  tenisu  hodně  věnuje,  ten 
se ho naučí. Dokonce se dá vydřít 
až na vrcholovou úroveň. Ale čím 
víc talentu,  tím je to samozřejmě 
jednodušší.

Rodiče se zájmem o tenisovou 
miniškoličku se mohou se svými 
dětmi přijít podívat na tréninky 
každé úterý a středu od 17:00. Lze 
přijít i bez ohlášení, i když je lep-
ší předem zavolat přímo trenérce 
Lucii Lugsové (tel.: 774 811 413). 
Oficiální nábor bude zase v září.

31. červenec 2015 | 11



Muži AK Bílina míří do boje o extraligu

BABY TENIS a MINI TENIS - LTK Bílina

Ke  třetímu  kolu  naši  borci  vyra-
zili  do  Berouna,  města  známého 
spíš svou polohou než atletickým 
děním.  Město  leží  na  soutoku 
Berounky  a  Litavky  nedaleko 
nejznámějšího  českého  hradu 
Karlštejn, Druhé dějství v Třebíči 
bylo  trochu  podmračené  –  dru-
hé  místo  za  silnou  Plzní. A  tak, 

LTK  Bílina  (pořadatelé 
Mgr. L. Lugsová a Mgr. E. Dobro-
vičová)  uspořádal  dne  13. – 14.  6. 
první  neoficiální  turnaj  pro  teni-
sové naděje v kategorii baby tenis 
a mini tenis pod hlavičkou SKU-
PINY ČEZ a města BÍLINA. 
Vysoký  počet  hráčů  a  hráček 
ukázal,  že  je  o  tuto  sportov-

ní  akci  skutečně  velký  zájem. 
Vzhledem  k  věku  jednotlivých 
hráčů  (6 – 9  let)  došlo  občas 
i  na  slzičky  z  prohry,  nicméně 
každý  hráč  či  hráčka  dostali 
ocenění,  což  nakonec  ukázalo 
úsměv  u  všech  malých  tenistů 
a tenistek.
V kategorii BABY  tenis  /  hlavní 

soutěž vybojoval vítězství D. No-
vák z LTC Panorama před T. Pro-
cházkovou  a  S.  Davignonovou 
(obě LTK Bílina).
V  kategorii MINI  tenis  /  hlav-
ní  soutěž  vybojoval  vítězství 
D.  Košťák    před  V.  Veselou 
a  O.  Bílkem  (všichni  LTK  Bí-
lina). 

Jednotlivá  utkání  byla  pod  do-
hledem  rozhodčích  z  řad  kate-
gorie mladších žáků LTK Bílina, 
kteří  byli  nápomocni  s  počítá-
ním  jednotlivých  her,  doved-
li  vždy  dvojici  hráčů  na  kurt 
a  zpět,  dohlíželi  na  nezbytný 
pitný  režim  a  hlásili  dosažené 
výsledky.

jak  se  podařil  vstup  do  ligového 
ročníku  2015,  tak  ve  třetím  kole 
bílinský  celek  navázal  na  ví-
těznou  atletickou  šňůru  a  stává 
se  suverénním  lídrem  soutěže. 
Znovu  se  nám  vrací  vzpomínky 
na  vítězné  tažení  ligovou  soutě-
ží v letech 1997,1999, 2001, kdy 
družstvo mužů, pod vedením za-

Tabulka soutěže třetího kola:
  hlavní body  pom. body
1. AK Bílina  7  192,5
2. Spartak Třebíč  6  179,5
3. AC Domažlice  5  178,5
4. AK Škoda Plzeň  4  172,5
5. Spartak Praha 4  3  152
6. Slavoj Stará Boleslav  2  131
7. SC Start Karlovy Vary  1  37

Tabulka soutěže po třech kolech:
  hlavní body  pom. body
1. AK Bílina  20  580,5
2. Spartak Třebíč  17  524,83
3. AK Škoda Plzeň  14  531,83
4. AC Domažlice  11  482,5
5. Slavoj Stará Boleslav  10  438,33
6. Spartak Praha 4  9  444
7. SC Start Karlovy Vary  3  109

kladatele novodobé bílinské atle-
tiky ing. Čestmíra Dudy bojovalo 
v barážích o postup do extraligy. 
Za  krásného  slunečného  počasí 
dokázal tým dominovat a zvítězit. 
Vynikající  základ  pro  vítězství 
postavili  sprinteři,  kteří  získali 
hned na úvod soutěže výrazný ná-
skok, který podpořili mílaři, sko-
kani, chodci a suverénní vítězství 
završili vrhači.
Výsledky bílinských atletů 3. kola 
v  Berouně:  100 m:  1.  Benda 
10,83,  2.  Jonáš  10,93,  3.  Křížek 
11,04,  8. Nejedlý 11,40,  200 m:. 
1. Benda 21,92, 5. Křížek 22,30, 

7.  Jonáš  22,40,  400 m:  3.  Saleh 
49,06,  800 m:  3.  Hradil  1:59,07, 
10.  Žižka  2:04,75,  1500 m: 
2. Luč 4:04,84, 5. Žižka 4:07,14, 
10  000 m:  3.  Coufal  34:22,80, 
disk:  6.  Holovský  40,38 m  dál-
ka:  2.  Strnad  6,59 m,  3.  Košťál 
6,49 m,  5.  Šroubek  6,41 m,  troj-
skok:  1.  Košťál  13,64 m,  2.  Str-
nad 13,38 m, 7. Šroubek 12,47 m, 
výška: 8. Doležal 1,74m kladivo: 
7. Sekerák 43,11 m, koule: 9. Bař-
tipán  13,29 m,  oštěp:  4.  Bařtipán 
48,80 m  10.  Sekerák  45,12 m, 
4x100m: 7. Bílina 44,98, 4x400m 
7. Bílina 3:33,18

Baby tenis Mini tenis
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