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Dalším dílem pokračoval ve čtvrtek 10. března cyklus soutěží Bo-
řeňská čarodějnice pořádaný KC Kaskáda. Na pořadu byla ten-
tokrát pěvecká část.

Na Bořeňské čarodějNici se zpívalo

Ve čtyřech věkových kategoriích 
mohli návštěvníci vidět téměř 
stovku vystoupení. Jednotlivé vý-
kony hodnotila čtyřčlenná porota  
složená z korepetitorky bílinského 
pěveckého sdružení Schola viva 
bilinensis Aleny Pýchové, peda-
gožky Jany Boháčkové, bývalé 
pedagožky Ivany Pitkové a herce 
zpěváka, textaře a moderátora Ši-
mona Pečenky. Soutěžící uváděl 
na jeviště již tradiční moderátor 
Jiří Fait.
Porota vyhodnotila vždy první tři 
místa, přičemž měla možnost ně-
které z míst zdvojit, nebo naopak 
neudělit. Tentokrát tuto možnost 
využila hned několikrát. Porota 
zhodnotila výkony na slušné pě-
vecké úrovni. Především u ZŠ 
některé výkony překvapily dob-
rou přípravou.Velkým přínosem 

je i pořádání školních kol, ze kte-
rých vítězové postupují na pěvec-
kou soutěž.
Vítězové ve svých kategoriích 
zazpívají své vítězné písně ještě 
jednou, a to na slavnostním od-
poledni 19. května v městském 
divadle, kde jim bude zároveň 
předáno ocenění Bořeňská čaro-
dějnice 2011.
Soutěžící kromě samotných Bíli-
ňanů přijeli z Duchcova, Litvíno-
va, Mostu, z Hrobu, z Hrobčic nebo 
z Teplic. Každé dítě vystoupilo se 
dvěma písněmi. Podmínkou byla 
jedna lidovka zpívaná bez podkla-
du na CD. Porota i návštěvníci si 
mohli vychutnat například písně 
Cib cib cibulenka, Okolo Třebo-
ně, Čerešničky, čerešně, Kdybys 
měla, má panenko, Měsíček svítí, 
Šla Nanynka do zelí, Čí to husič-

● Bílina má slavnostní vlajku ● Pohotovost funguje jako loni ● Pro Bílinu funguje Linka duševní tísně ● Blíží se sčítání lidu ● 
Proběhlo první letošní vítání občánků ● V knihovně proběhne beseda o Číně ● Střelci byli úspěšní na Velké ceně České Lípy ●

Pěvecký sbor Piškvorky z MŠ Švabinského. Foto: Václav Weber

ky na tej vodě nebo Ó, řebíčku 
zahradnický. Z nelidových písní 
zaznělo například Ještěže tě, lás-
ko, mám, Pro mámu, Lásko má, 
já stůňu, Spomal´, Přejdi Jordán 
či Dvě malá křídla.

Příznivci Bořeňské čarodějnice se 
mohou již těšit na další část, která 
proběhne v dubnu a bude tento-
krát taneční. JaK

Fotoreportáž z akce je na str. 7
Výsledková listina je na str. 2

Město Bílina má slavnostní vlajkudefibrilátor jako nový pomocník 
bílinské městské policie

Defibrilátorem se může pyšnit bílinská městská policie. Jeho po-
řízením, které schválila rada města, se zapojila do celorepubliko-
vého projektu Dáme srdci šanci, v němž je už více než sto měst 
z celé republiky a jehož účelem je možnost poskytnutí neodkladné 
první pomoci ještě před příjezdem zdravotnických pracovníků.

Ve služebním autě vozí tak auto-
matizovaný externí defibrilátor, 
který přesně dává hlasové 
pokyny, co se v danou 
chvíli má udělat, navádí 
zachránce ke správnému 
provádění masáže srd-
ce a umělého dýchání, 
sám vyhodnocuje sr-
deční aktivitu a stano-
vuje, jestli postižený 
člověk potřebuje elek-
trické impulsy.
Pokračování na s. 4

Levý roh nahoře 
auta městské policie 

označuje bezpečné 
místo. Foto:

Václav Weber

Městu chyběla oficiální 
slavnostní vlajka, v níž by 
mohl být vyobrazen znak 
města a jejíž užití by bylo 
regulováno a určeno pouze 
k striktně vyjmenovaným 
potřebám a účelům – k ozna-
čení městského úřadu a k uži-
tí starostou města.

Znak je ve vlajce stěžejní. Sa-
motnou vlajku může užít kdo-
koliv i bez souhlasu města. Znak 
je však plnohodnotně chráněn 
zákonem ve prospěch vlastníka 
a jeho užívání je regulovatel-
né obecně závaznou vyhláškou 
č. 02/2011, kterou zastupitelé na 
svém zasedání 3. března schvá-
lili.
Na červenobílé vlajce je nyní 
znak umístěn uprostřed a zpolo-
viny zasahuje do červeného pru-
hu. Takovou vlajku vyvěšuje jen 

město při různých společenských 
příležitostech.
Vlajka samotná byla schválena 
v roce 1998. Ten rok projednal 
podvýbor pro heraldiku žádost 
a vlajku schválil. Vlajka byla 
městu udělena předáním dekretu 
4. června 1998.
Znak města byl schválen 9. listopa-
du 2010 po projednání ve výboru 
pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 
a tělovýchovu, podvýboru pro heral-
diku a vexilologii tohoto výboru PS 
rozhodnutím předsedkyně PS. JaK

Oficiální slavnostní vlajkaOficiální slavnostní vlajka
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Z deníku Policie ČR

recidivista už je za mřížemi
Tak dlouho se chodí se džbánem 
pro vodu, až se ucho utrhne. Toto 
přísloví jako by bylo na míru šité 
35letému recidivistovi, který opako-
vaně kradl na Teplicku. Policisté mu 
prokázali, že v průběhu ledna a úno-
ra letošního roku ve třech případech 
provrtal nádrže u osobních vozidel 
a následně z nich odcizil pohonné 
hmoty, dále se vloupal do objektu 
fotbalového klubu v Hostomicích, 
kde odcizil ruční nářadí za téměř 
40 tisíc korun a nakonec v prostoru 
železniční stanice ve Světci ukradl 
několik osvětlovacích těles, měděné 
kabely a dvířka od kabelových skří-
ní, čímž způsobil škodu téměř 50 

tisíc korun. Při vyšetřování krádeží 
policisté zjistili, že zloděj měl v led-
nu nastoupit do výkonu trestu odnětí 
svobody, kterému se však úmyslně 
vyhýbal. Proto byl rovnou od výsle-
chu, kde mu bylo sděleno podezření 
z přečinů krádeže a maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázání, es-
kortován do věznice, kde mu může 
soudce kromě již vyřčeného trestu 
prodloužit „pobyt“ až o tři roky.

přišly o kočárky
O kočárky pro své děti přišly dvě 
ženy z Bíliny. Do sklepních prostor 
domu, kde maminky bydlí, se totiž 
vloupal neznámý pachatel a odcizil 
zde dva dětské kočárky v celkové 
hodnotě téměř deset tisíc korun. 
Policisté ve věci zahájili úkony trest-
ního řízení pro podezření z přečinu 
krádeže, za který hrozí pachateli 
v případě dopadení až dvouletý trest 
odnětí svobody.

pozor na kapsáře!
Policisté pátrají po neznámém pa-
chateli, který v Bílině u obchodního 

centra využil nestřeženého okamži-
ku a okradl poškozeného muže. 
Z uzavřené kapsy batohu, který měl 
okradený na zádech, mu kapsář od-
cizil peněženku s osobními doklady, 
finanční hotovostí a platebními kar-
tami. Přestože škoda byla vyčíslena 
jen na 400 korun, pachateli hrozí 
v případě dopadení za přečiny krá-
deže a neoprávněné opatření, padě-
lání a pozměnění platebního pro-
středku může putovat až na dva roky 
za mříže.
 
vykrádal domy v Bílině
Policisté dopadli zloděje, který 
v uplynulých dvou měsících vykrá-
dal v Bílině rodinné domy. Svou po-
zornost zaměřil především na šperky 
a peníze, celková škoda, kterou lapka 
způsobil, byla vyčíslena téměř na 67 
tisíc korun. Kriminalisté prokázali 
46letému lapkovi celkem pět vlou-
pání a pokusů vloupání do rodinných 
domů a obvinili jej z přečinů kráde-
že, porušování domovní svobody 
a poškození cizí věci, za které může 
putovat až na tři roky za mříže.

vloupání do restaurace
Do restaurace v centru Bíliny se vlou-
pal neznámý pachatel. Z provozovny 
odcizil počítače, televizor, DVD pře-
hrávač a další elektroniku, k tomu při-
bral ještě cigarety, alkohol a drogistic-
ké zboží v hodnotě několika desítek 
tisíc korun. Policisté ve věci zahájili 
úkony trestního řízení ve věci přečinu 
krádeže, pachatel může v případě do-
padení strávit až pět let ve vězení.

výsledky páteční dopravní akce
Koncem února proběhla na Teplicku 
dopravně bezpečnostní akce zamě-
řená na kontrolu požívání alkoholu 
před jízdou. Během několika hodin 
policisté zkontrolovali 123 vozidel. 
Alkohol byl zjištěn u dvou řidičů. 
Další dva řidiči řídili auto, ačkoliv 
neměli příslušné řidičské oprávně-
ní. Jeden řidič zapomněl řidičský 
průkaz doma. Dále pak byli zjištěni 
tři pachatelé trestných činů, kdy dva 
z nich měli vysloven zákaz řízení 
motorových vozidel a jeden měl blo-
kaci řidičského průkazu. Tři vozidla 
byla ve špatném technickém stavu.

1. kategorie (mateřské školy) 
- sólisté

1. místo – Adéla Hlaváčiková- MŠ Most
2. místo – Jana Kundertová - MŠ Most
3. místo – Adéla Lukešová - MŠ Most

1. kategorie (mateřské školy) 
- pěvecké skupiny

1. místo  –  MŠ Hrobčice (2 děti),  
vedoucí: Šárka Šťastná

2. místo  –  MŠ Hrobčice (3 děti),  
vedoucí: Šárka Šťastná

ČU –  MŠ  Švabinského, Bílina (5 dětí),  
vedoucí: Petra Junková

ČU – MRŇATA – MŠ Švabinského, Bílina, 
                 vedoucí: Eliška Růžičková

1. kategorie (mateřské školy) 
- pěvecké sbory

2. místo –  PIŠKVORKY – MŠ Švabinského, 
Bílina, vedoucí: Petra Junková

2. místo –  KOŤATA – MŠ Švabinského, Bílina, 
vedoucí: Michaela Šťastná

2. kategorie (1. tř. – 5. tř. ZŠ) 
- sólisté

1. místo – Natálie Kozáková - ZŠ Hrob
2. místo – Filip Ježek - ZŠ Aléská, Bílina
3. místo – Vojtěch Bělohlávek - ZŠ Hrob
ČU – Barbora Faitová - ZŠ Aléská, Bílina

2. kategorie (1. tř. – 5. tř. ZŠ) 
- pěvecké skupiny

3. místo –  Pavla Kazdová a Jan Zamykal  
- ZŠ Aléská, Bílina

ČU –  Anna Seifertová a Alena Hubáčková 
- ZŠ Aléská, Bílina

ČU –  skupina ZŠ Aléská, Bílina (L. Dvořáková, 
B. Faitová, T. Láchová, N. Štolbová) 

2. kategorie (1. tř. – 5. tř. ZŠ) 
- pěvecké sbory

2. místo –  pěvecký sbor HVĚZDIČKY  (18 dětí) 
- ZŠ Lidická, Bílina

ČU – SLUNCE SVÍTÍ VŠEM  
                  - ZŠ praktická, Most  (9 dětí)

3. kategorie (6. tř. – 9. tř. ZŠ, SŠ) 
- sólisté

1. místo – Jana Štefanská - ZŠ Hrob
2. místo –    Iveta Vávrová 

- SOU Kostomlaty p. Milešovkou
3. místo –  Simona Tulejová  

- SOU Kostomlaty p. Milešovkou
ČU – Lukáš Berky - ZŠ praktická, Bílina
ČU – Nikola Zamykalová - ZŠ praktická, Bílina

3. kategorie (6. tř. – 9. tř. ZŠ, SŠ) 
- pěvecké skupiny

1. místo –  T. Skořepová, M. Kozáková  
- ZŠ Hrob ved: J. Salátová

2. místo –  T. Skořepová, M. Kozáková, J. 
Štefanská - ZŠ Hrob, ved: J. Salátová

3. místo –  skupina SOU Kostomlaty p. 
Milešovkou (7 vystup.), ved: Timoše

ČU –  skupina ZŠ Aléská, Bílina, 
ved: p. Kouřilová, Vokurková 
(J. Nims, L. Křenková, N. Prochová, 
M. Sehnoutková, M. Kernerová, 
B. Jandová)

3. kategorie (6. tř. – 9. tř. ZŠ, SŠ) 
- pěvecké sbory

ČU –  sbor ZŠ praktická, Bílina (11 dětí),  
sborm: Mgr. Jana Batzová

4. kategorie (základní umělecké školy) 
- sólisté do 12 let

1. místo – Tereza Scheithauerová - ZUŠ Most
1. místo – Nicola Karasová - ZUŠ Duchcov
2. místo – Anežka Knnorová - ZUŠ Duchcov
2. místo – Michal Málik - ZUŠ Most
2. místo – Bára Kubešová - ZUŠ Bílina
3. místo – Michaela Fartáková - ZUŠ Most
3. místo – Kateřina Jedrísková - ZUŠ Postoloprty
ČU – Nicola Poljanská - ZUŠ Most

4. kategorie (základní umělecké školy) 
- sólisté 13 –19 let

1. místo –  Petra Papežová - ZUŠ Most
2. místo – Markéta Gregorová - ZUŠ Most
3. místo – Kamil Brett - ZUŠ Postoloprty
3. místo – Karolína Wagnerová - ZUŠ Most
ČU – Markéta Klimendová - ZUŠ Postoloprty
Cena poroty – Radek Votruba - ZUŠ Most

4. kategorie (základní umělecké školy) 
- pěvecké skupiny

1. místo –  „TERKY“ – Tereza Poljanská, Terezie 
Adamová - ZUŠ Postoloprty

Vítězové na 1. místech ve svých kategoriích bílinské 
soutěže ze dne 10. 3. 2011 budou pořadatelskou 
organizací (KC Kaskáda) dopisem pozváni na slavnostní 
odpoledne do Městského divadla v Bílině (čtvrtek 19. 5. 
2011 od 16.00 hodin).

Za KC Kaskáda Bílina Petra Zaťková

vYHodNoceNí 14. ročníku
pěvecké soutěže sólistů, pěv. skupin a sborů „Bořeňská čarodějnice 2011“

O čem se chcete
ve zpravOdaji dOčíst?
Zajímá vás něco konkré-
tního? „Pálí“ vás něco?

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

Zeptáme se Za vás.

Napište svůj námět nebo dotaz 
na e-mail: bz-namety@seznam.cz
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Zastupitelstvo jednalo, jestli by 
se dala částka snížit například 
snížením provozní doby nebo 
odměn lékařů, protože v jiných 
městech, jako například v Tep-
licích, je pohotovost dotována 
méně. To však odmítl ekono-
mický náměstek Ing. Richard 
Hazdra: „Pohotovst je v Bílině 
omezena na nejmenší možnou 
míru a slouží na ní kapacity ve 

svém oboru, například primář 
ortopedie z Teplic.“ Kromě toho 
jsou v Teplicích příjmové ambu-
lance, které pohotovost mnohdy 
nahrazují, proto nemusí fungo-
vat tolik hodin a nespolyká tolik 
peněz.
Ani návrh, že by se zrušila po-
hotovost v hodiny, kdy ji podle 
statistik nikdo nepotřebuje, ne-
prošel, protože by se asi jen těž-

ko sháněl lékař, který by ordi-
noval do dvanácti hodin, potom 
několik hodin počkal a nastoupil 
opět od tří.
Pohotovost tak letos bude fun-
govat jako loni a město na ni 
uvolnilo příspěvek od Krajské-
ho úřadu v Ústí nad Labem ve 
výši 620 tisíc. Svůj podíl jedno-
ho milionu ovšem snížilo o dvě 
stě tisíc s tím, že se případný 

nedostatek dá doplnit v průběhu 
roku: „Kdyby peníze nestačily, 
může je zastupitelstvo opět na-
výšit, v současnosti je rozpočet 
schválen takto,“ uvedl starosta 
Josef Horáček.
Ve všední dny v případě nutnos-
ti mohou lidé využít pohotovost 
od 17 do 22 hodin a v sobotu, 
v neděli a ve státní svátky od 8 
do 20 hodin. JaK

Vážené „Město Bílina“,
jenž navrhuješ a prosazuješ 
variantu A, mohu se zeptat, 
jaký právem si troufáš kon-
frontovat svých cca 16000 
obyvatel s takto jistým tvrze-
ním?Nebo jsem pochopil závěr 
v textu článku pana Pulcharta 

špatně a pojem „Město Bílina“ 
v tomto případě vyjadřuje hrst-
ku zvolených zastupitelů a rad-
ních?
 Samozřejmě vím, že se i mezi 
veřejností najdou zastánci vari-
anty A, avšak vezmeme-li v po-
taz, jaká část Bíliňanů bude 

případnou další silnicí dotče-
na, nepochybuji o převážném 
nesouhlasu většiny místních 
obyvatel.Obchvat, který oddělí 
Bořeň od města, povede přes 
zahrádkářskou oblast nad Praž-
ským Předměstím 1 a 2 a kolem 
polikliniky zamíří tichou příro-

dou k výsypkám, totiž nevěstí 
nic dobrého.Stávající silnici 
I/13 odlehčí jen dočasně (viz.
dopravní indukce), výfukové 
emise se rozšíří do dalšího 
území a jednou pro vždy při-
jdou Bíliňáci o další tiché pří-
rodní zákoutí. Pavel Rais

Je to nesporně skvělý cíl, jehož splnění si stále 
krásnější Bílina zaslouží. 
Zamyslel jsem se nad tím, kudy budou v pří-
padě splnění plánu zprovoznění chodit hosté 
a pacienti lázní obdivovat centrum Bíliny. 
Prošel jsem asi nejpravděpodobnější tra-
su po levém břehu řeky Bílina. Je to krásná 
procházka kolem vzorně udržovaných a plně 
využívaných sportovišť – tenisový areál, mo-
derní a plně funkční stadion bílinských atletů 
a v neposlední řadě fotbalový komplex s dvě-
ma hracími travnatými plochami.
Tímto výčtem bohužel popis doporučované 
trasy do centra města končí. U můstku přes 
řeku Bílinu lze odbočit doleva ke schodišti, je-
hož 52 schodů zkrátí cestu do Kyselské ulice.
Toto donedávna rozpadlé schodiště ze starých 
cihel bylo v minulém roce zrekonstruováno. 
Vzniklo nové masivní schodiště z velkých 
a pevných dlaždic. Má však jednu, nikoliv jen 
kosmetickou vadu. Zábradlí bylo ponecháno 
staré, zcela zničené, rezavé a nepoužitelné. 
Jeho výška dosahuje v některých místech 
pouhých 45 cm nad schody. Při rozhovoru na 
toto téma se mi dostalo vysvětlení, spíše vý-
mluvy, že uvedená strž není v majetku měs-

ta, a proto nemůže být městem opravována! 
Myslím, že opravována být nejen může, ale 
dokonce musí, má-li sloužit občanům našeho 
města.
Další kuriozitou je zřícenina novostavby nebo 
snad novostavba zříceniy, která stojí a už snad 
i padá téměř pod okny naší krásné radnice. 
Mám na mysli údajný pokus o hotel na dol-
ním konci Školní ulice naproti centrální školní 
jídelně. Tato ruina se během několika posled-
ních let stala odpudivým brlohem, kolem kte-
rého bohužel musí denně chodit stovky dětí do 
školy a jídelny. Čekání na to, až tato ozdoba 
města sama spadne, je nejen nevkusné, ale 
především nebezpečné.
Na krásné a poslední dobou stále více hýčkané 
náměstí se dá z Pražského Předměstí a Újezda 
dojít ještě Tyršovou ulicí, okolo fary a kos-
tela sv. Petra a Pavla. Ani na této trase není 
návštěvník ušetřen smutných dojmů. Hned na 
začátku Tyršovy ulice stojí budova kdysi ve-
lice oblíbené restaurace London, která snad 
byla také svými majiteli odepsána a nechána 
napospas vandalům.
Stejně smutný dojem vyvolává budova na dru-
hém konci ulice, kdysi nesoucí honosný název 

Katolický dům. Budově, v níž se ještě po válce 
hrálo divadlo a konaly plesy, chybí nyní velký 
kus střechy. Část budovy díky vytrvalé péči 
otce a syna Sehnoutkových a jejich přátel vy-
užívají střelci ze vzduchových zbraní k trénin-
kům a pořádání závodů. Dominantou Tyršovy 
ulice je sportovní areál SK Bílina v Tyršově 
zahradě, kde mají domov tradiční sporty vo-
lejbal, hokejbal a házená.
Bílinská veřejnost bude jistě s velkým zájmem 
sledovat další osud výše popsaných vad na 
kráse svého města. Jaromír Jirásek

kdy odstraníme vady na kráse?
V těchto dnech uběhne již sedmnáctý týden od loňských voleb do městského zastupi-
telstva. Sedmnáct týdnů sice ještě zdaleka není vhodná doba pro jakékoliv hodnocení 
práce nově vzniklého vedoucího orgánu města, ale jistě nebude zbytečné připome-
nout některé resty, které novému zastupitelstvu odkázalo zastupitelstvo minulé i ta 
předminulá. Velmi často se dívám do volební přílohy k BZ č. 20, která se zabývala 
volbami do zastupitelstva, a se zájmem sleduji a porovnávám volební program kan-
didujících stran. Jako zlatá nit se téměř všemi předvolebními programy táhne stále 
zelený motiv obnovení a zprovoznění lázní Kyselka.

pohotovost zatím funguje jako loni
Diskuze ohledně financování pohotovosti v Bílině se rozhořela na posledním zasedání zastupitelstva města. V loňském roce stála dva 
miliony, letos, pokud se má vše zachovat, to bude stejná částka. Město z toho přispělo jeden milion, od Krajského úřadu získala Hor-
nická nemocnice s poliklinikou na tuto službu 620 tisíc korun a zbytek od pojišťoven a regulačních poplatků.

reakce na článek z Bz č. 5 (ročník XXi)  
„silnice i/13, obchvat, nebo průtah“
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Tenhle hovor je ilustrační, smyšlený. 
Co ve vás vyvolal? Jaké pocity mí-
váte, když potkáte rodinu s dítětem, 
které je nějak „jiné“? Nejspíš asi 
soucit, rozpaky, stud, možná i strach 
(co se stalo jiným, to by se mohlo 
stát i nám), jindy odpor.  Je to složité, 
vždyť my se vlastně vedle lidí mají-
cích nějaké postižení teprve učíme 
žít. Dřív bylo běžnou praxí zavírat je 
do ústavů, takže skoro vzácností bylo 
potkat člověka na vozíčku, natož pak 
nějak viditelně poznamenané dítě. 
Pokud se mu ale přiblížíme, můžeme 
tím nečekaně získat: nejistota a oba-
vy se totiž pojí s věcmi neznámými, 
zatímco s postupným poznáváním 
může přijít naše obohacení.
Pro začátek zkuste „zapomenout“, 
kolik je takovému dítěti let. Vždyť 
všichni, malí i velcí, prožíváme 
stejné emoce: bojíme se, žertuje-
me, máme strach… A přestaneme-li 
mudrovat, že dospělý člověk s men-
tálním postižením se upřímně směje 
tomu, co máme ze zkušenosti spo-
jeno spíš s prvňáčkem, tak jsme na 
správné cestě. Stačí se vcítit, vstou-
pit do jeho světa a orientovat se 
srdcem místo rozumem. „Zapnout 
anténky“, abychom se mohli spolu 
smát, obejmout se. A možná pak za-
čneme až žasnout, jaký svět se nám 
otevře: bez přetvářky a falše, všech-
ny emoce jsou tu čistší a čitelnější, 
radost ani zlost se tu nebrzdí a neha-
lí se o konvencí.

Co asi zažívají rodiče dětí, které se 
narodily s nějakým handicapem? 
Mají za sebou spoustu práce. Rodi-
ny prošly fázemi, během kterých se 
adaptovaly na novou situaci – šok 
z diagnózy, hledání viníka, někdo 
může propadnout depresi, jiný sáh-
nout po alkoholu, někdy se rodina 
i rozpadne…Obrovskou roli hraje jak 
osobnost dotyčných lidí, tak i podpora 
jejich okolí. Po překonání první fáze 
rodiče začnou postupně realitu přijí-
mat a hledají cesty, jak svému dítěti 
pomoci. Hledají informace, shánějí 
odborníky, užitečné je zkontaktovat 
se s rodinami, které mají podobnou 
zkušenost. Tam mohou nalézt prak-
tické rady typu kam na rehabilitační 
plavání, jaké jsou osvědčené brýlové 
obruby nebo který zubař vlídně ošet-
řuje postižené děti.
A co takoví rodiče uvítají a potřebu-
jí od nás všech? Abychom se k nim 
chovali normálně.  Stejně jako my 
mají přece chuť vyměnit si recept na 
štrúdl, probrat veselé historky, zana-
dávat si na politiku nebo na protivné-
ho souseda, dělat si legraci. Žít nor-
mální život. Nezapomenu na slova 
jedné maminky: „Nesnáším, když mi 
lidi říkají, že mne obdivujou. Mám 
pak hrozný vztek. Co obdivujou? 
To, že mám ráda své dítě?! Že pro ně 
dělám, co umím? To snad dělají pro 
své děti taky, ne? Já jen musím dělat 
ještě něco navíc.“  A k tomu litování 
ještě jeden důležitý aspekt: dítě samo 

zpravidla nijak netrpí svou odlišností, 
to jen my si do něj leckdy promítá-
me své lítostivé pocity (a tím ho ob-
čas nadmíru ochraňujeme a brzdíme 
v rozvoji).
S jakým handicapem se u dětí nejčas-
těji setkáváme? Spektrum je široké, 
od smyslových vad přes tělesné až 
po mentální a kombinované. Těch je 
nejvíc a právě s těmi my laici umí-
me nejméně zacházet. Zhruba 3% 
lidí v populaci představují osoby 
s mentální retardací, tedy s IQ pod 
70. Mentální retardace může mít více 
příčin. Downův syndrom (porucha 
21.chromozomu) poznáme podle 
typických tělesných znaků (šikmé 
oči dál od sebe, malý nos a brada, 
rovné vlasy, paličkovité prsty) a mi-
lého, klidného a přítulného chování. 
Od těchto citově vřelých a přímých 
bytostí bychom se všichni mohli učit 
a svět by byl rázem vlídnější…
Potkáte-li děťátko, které na kočárku 
sedí ochable, nebo je naopak zatuhlé 
a jakoby v křeči, bude skoro jistě po-
stiženo dětskou mozkovou obrnou. 
K poškození mozku dochází nejčas-
těji při porodu nebo těsně po něm, 
zpravidla je tu přítomno i mentální 
postižení. 
Třetí diagnóza čitelná svými projevy 
je autismus. Autistické dítě žije ve 
vlastním světě a není schopno nava-
zovat obvyklý vztah s okolím. Náš 
svět je pro ně příliš složitý, nečitelný, 
přijatelné jsou jednoduché a opaku-

jící se mechanismy a činnosti, které 
si dítě zautomatizuje. Autista necítí 
potřebu komunikovat, navázat vztah, 
což je těžké zejména pro rodiče. Pro 
tyto děti existuje speciální výuková 
metoda. A jako u všech postižení 
i zde platí, že je nesmírně důležité, 
aby se dítěti dostalo odborné péče co 
nejdřív, tak se výrazně zvyšuje šance 
na úspěch.
Kam se pro takovou péči obrátit? Ro-
diče obvykle nasměruje dětský lékař, 
podle typu postižení zpravidla do tzv.
středisek rané péče. Předškolákům 
a školákům se věnují speciálně pe-
dagogická centra, ve kterých pracují 
speciální pedagogové, psychologové 
a sociální pracovníci. Rodina tu tedy 
dostává komplexní péči a podporu. 
Každému děťátku je tu na míru vy-
tvářen plán rozvoje, aby všichni jeho 
pečovatelé věděli, jak mu nejlépe 
pomáhat.
Milí čtenáři, na závěr svého povídání 
o dětech, jimž to život zašmodrchal, 
vás prosím: naslouchejme takovým 
dětem a jejich rodinám srdcem, buď-
me jim pomocníky na jejich cestě 
„k normálnosti“. Když se nebudeme 
postiženého děťátka ostýchat, když 
se na ně usmějeme a něco hezkého 
řekneme, ledy se prolomí a většina 
rodičů na naši vstřícnost pozitivně 
zareaguje. Nepřehlížejme je. Mají 
starosti i radosti jako my sami. Jsou 
jako my. Jen musejí dělat něco na-
víc… Sylva Vozábová

Pokračování ze str. 1
Všichni strážníci městské policie prošli školením o za-
cházení s tímto zařízením. Kromě toho už na podzim 
absolvovali školení první pomoci, které jim poskytla 
přímo záchranná služba a kde se dozvěděli veškeré nové 
poučky jako například, že klasická stabilizovaná poloha 
se v současnosti již nedělá apod.
Defibrilátor je v pohotovosti připraven ve služebním autě 
městské policie: „Tím je umožněno jeho okamžité pou-
žití a neztrácí se čas tím, že by pro něj strážníci museli 
dojet na služebnu. Efektivita a šance na záchranu se pak 
samozřejmě zvyšuje,“ uvedl tiskový mluvčí městské po-
licie František Krejčí.
Strážníci jsou mnohdy na místě, kde je postižený, dříve 
než záchranná služba, nebo postiženého dokonce přímo 
sami najdou. S defibrilátorem zvyšují jeho šance na pře-
žití, protože podle křivky přežití se každou minutou bez 
pomoci tato šance snižuje o 10 %. Poskytnutí včasného 
defibrilačního výboje a okamžité zahájení resuscitace je 
tak klíčové.
Jeho pořízení rozhodně stálo za to, i kdyby Bílina nako-
nec měla to štěstí, že by nikdy nebyl zapotřebí. JaK

Součástí Školního vzděláva-
cího plánu MŠ Čapkova je 
zapojení hudebního nástroje 
– flétny do vzdělávací a vý-
chovné činnosti, jejímž cílem 
je seznámení s nástrojem, 
s hudební abecedou, základní 
hudební terminologií, procvi-
čení jemné motoriky a přede-
vším dechové cvičení, na které 
je posléze navázáno v před-
školní a logopedické třídě.

S flétničkou se začíná praco-
vat ve II. pololetí v prostřední 
třídě a jako motivaci a správ-
né naladění jsme zařadili na 
toto období téma „Já jsem 
muzikant…“. Byl to týden 
plný hudby, tónů, zvuků, zpěvu a tance 
s báječným zakončením, kterým byla 
beseda v ZUŠ v Bílině, kde se děti se-
známily s různými hudebními nástroji, 
náplní činnosti ZUŠ a dalšími zajíma-
vými věcmi. Poděkování náleží panu 

řediteli  Bc. J.Kopovi, který nám be-
sedu umožnil a zprostředkoval a pře-
devším paní učitelce V. Duchoslavové 
a panu učiteli J. Bidrmanovi, kteří se 
dětem věnovali a připravili si pro ně 
zajímavý program. LQV

pohotovost pro bolavou duši – 476 701 444, nonstop
Linka duševní tísně, dobrý den…Ve sluchátku se ozývá ženský pláč. Postupně se pracovnici podaří klientku zklidnit. Dozvídá se, že jí 
náhle zemřela desetiletá dcerka postižená Downovým syndromem. Na svůj smutek je žena sama, každý jí říká „máš přece ještě zdra-
vého syna, pro vaši rodinu je to vlastně vysvobození, konečně budete moct žít“. A ženě je to moc líto. Vypráví do sluchátka o dcerčině 
laskavém srdci, o její citovosti, o mnoha krásných společně prožitých chvílích…

defibrilátor jako nový pomocník 
bílinské městské policie

Týden plný hudby v MŠ čapkova
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Za několik dní vypukne 
v České republice sčítá-
ní lidu. Letos proběhne 
i v ostatních zemích Evrop-
ské unie. Díky stejné metodi-
ce pak data budou vzájemně 
porovnatelná.

V ČR začne 26. března a potrvá 
do 14. dubna, kdy bude posled-
ní den pro odevzdání sčítacího 
formuláře. Komisaři se sčíta-
cími formuláři již od minulého 
pondělí chodí po domácnostech 
a sčítací formuláře rozdávají. 
Nově budou moci lidé vyplně-
ný formulář poslat přes internet 
nebo pomocí datové schrán-
ky. Jinak se sčítací formuláře 
odesílají na poštu nebo se na 
ni osobně odevzdají. Celkový 
rozpočet akce je 2,48 miliardy 
korun.
V době sčítání bude lidem k dis-
pozici bezplatné telefonní cen-
trum s operátory, kteří budou 
připraveni lidem odpovědět na 
jakékoliv dotazy týkající se sčí-
tání.
Oproti minulému sčítání se stát 
nebude ptát na vlastnictví auta, 
telefonu nebo chaty, na druhou 
stranu bude pátrat po počítači 
a možnosti připojení k interne-
tu. Lidé také budou vyplňovat 
pořadí manželství, datum sňat-
ku, kolik lidí zaměstnává za-
městnavatel či druhé a třetí za-
městnání. Dobrovolné je uvede-
ní národnosti. Poprvé v historii 
se také bude brát ohled na tzv. 
faktické bydliště, tedy místo, 
kde lidé skutečně žijí. Trvalé 
bydliště nebude tak důležité, 
každá osoba bude sečtena tam, 
kde fakticky bydlí.
Všechny data zjištěné při sčítání 
podléhají ochraně. Mezi hlavní 

zásady ochrany osobních úda-
jů patří povinnost mlčenlivosti 
všech osob, které se v souvis-
losti se sčítáním seznámí s indi-
viduálními údaji. Osobní údaje 
může využít pouze Český statis-
tický úřad výhradně ke statistic-
kým účelům. Vše, co obsahuje 
identifikační údaje, bude ve 
stanovené lhůtě po zpracování 
skartováno.
Podstoupit sčítání je ze záko-
na povinné a při porušení této 
povinnosti může dotyčný člo-
věk dostat pokutu až deset tisíc 
korun. Sčítání je však přínosné 
nejen pro statistiky, ale i pro sa-
motné občany. Plánuje se podle 
něj například budování silnic, 
obslužnost veřejnou dopravou, 
budování dětských hřišť, škol-
ství atd.

O sčítání informovala  
městská policie

Preventista městské policie 
František Krejčí informoval 
hned zkraje rozdávání sčítacích 
formulářů o praktických záleži-
tostech seniory ze Senior klubu. 
Přišel za nimi na popud starosty 
města Josefa Horáčka v rámci 
Senior poradny, kterou městská 
policie vede od začátku roku.
Upozorňoval je například na to, 
podle čeho poznají sčítacího komi-
saře, že komisař nemá právo vstu-
povat do bytu, že se musí prokázat 
občanským průkazemi průkazkou 
sčítacího komisaře, co jim komisař 
předá za formuláře apod. V přípa-
dě pochybností o pravosti komi-
saře pak lidé mohli zavolat raději 
městskou policii. Lepší ji zavolat 
zbytečně než být okraden. JaK

informace FÚ v Bílině
Finanční úřad v Bílině oznamuje, 
že ke konci lhůty pro podání při-
znání k dani z příjmu za r. 2010 
se i letos rozšiřují úřední hodiny 
pro veřejnost. V posledních čtr-
nácti dnech, tj. od    21. 3. do 1. 4. 
2011 bude finanční úřad otevřen 
v pracovních dnech od 8:00 do 
18:00 hod. Pokladna finančního 
úřadu bude pro poplatníky ote-
vřena v obvyklých pokladních 
hodinách tj. pondělí a středa: 9:00 
– 11:00 a 12:45 – 14:45 hod. 

Ing. Pavel Kadlec, ředitel
Finančního úřadu v Bílině

Upozorňujeme  na novelizaci zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanove-
ní  § 38 odst. 6).  Kdo  akumuluje odpadní vody 
v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich 
zneškod-ňování  tak, aby nebyla ohrožena jakost 
povrchových  ebo podzemních vod, a na výzvu vo-
doprávního úřadu nebo České inspekce životního 
prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu 
s tímto zákonem, který nabyl účinnosti dne 1. srpna 
2010.
Zájmem vlastníků a provozovatelů veřejných čis-
tíren odpadních vod v obcích je, aby byli napojeni 
všichni producenti odpadních vod v souladu se 

zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanali-
zacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve  
znění  pozdějších předpisů, ustanovení § 3 odst. 
8). Obecní  úřad  může v přenesené  působnosti 
rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního po-
zemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo 
mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit 
se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky  
možné.
Bližší informace podá Městský úřad Bílina, kance-
lář č. 111 – vodní hospodářství. Jana Paterová,

referent vodního hospodářství,
odbor životního prostředí

likvidace odpadních vod

Budoucnost se počítá
Tato slova zaznívají denně kolem nás. 
Jedná z otázek na sčítacím archu se 
týká příslušnosti k církvi a já se obe-
acím na vás, své spoluobčany, slovy 
představitelů jedné z církví, k níž pat-
řím a v níž jsem řadu let sloužila jako 
farářka.
Dovoluji si citovat z oslovení, jímž se 
vedení Církve československé husit-
ské obrací ke svým příznivcům:
Některé údaje v dotazníku jsou snad-
nější k zodpovězení, u jiných je nutná 
úvaha. Mezi ne patří otázka o nábo-
ženské víře. Vyplněním tohoto údaje 
se nezavazujete k žádné finanční nebo 
právní povinosti. Údaj je důvěrný 
a vaše osobnost je při jeho uvedení 
chráněna zákonem. Jeho význam je 
statistický a má dopad i na financo-
vání církví.
Pro některé z vás je vyplnění tohoto 
údaje jednoduché, jiní o něm budou 
uvažovat. Podle zkušeností z minulé-
ho sčítání si mnozí nebyli jisti, a proto 
údaj nevyplnili. Neostýchejte se ozna-
čit své přesvědčení, které mnozí z vás 
pokládají za hluboce intimní a jiní 
pak za veřejné vyznání. Někteří z vás 
budou hledat ve své paměti a vzpomí-
nat, zda a kde byli pokřtěni a kam se 
hlásili jejich rodiče. Někteří se tímto 
údajem přihlásí ke stanovisku svých 
rodičů nebo prarodičů či prostě ozna-
čí sounáležitost se svými předky. Mů-
žete na ně ve svobodné společnosti 
navázat – bez ohledu na to, zda jste do 
sboru chodili, platili příspěvkt nebo 
pod tlakem okolností jste se církvi 
vzdálili. Rozhodující je váš dnešní 
postoj a vnitřní přesvědčení, kam se 
hlásíte a koho podporujete.
Obracím se na vás touto cestou, pro-
tože v našem městě není v současné 
době možnost shromáždění, ale i ti, 
kteří někdy navštěvují jiné kostely, 
možná potřebují povzbuzení. Možná, 
že si v úvaze nad jednou otázkou do-
tazníku uvědomíte, že naše společnost 
kromě prosperity hospodářské potře-
buje i mravní hodnoty, kterými se řídí 
církve. Jana Flašková, farářka

Blíží se sčítání lidu
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Humorně i dramaticky příběh vy-
právěl o jejím setkání a zážitcích 
s obhroublým lodníkem, který se 
celý život plaví na své Africké krá-
lovně, který si rád přihnul z láhve 
a s nímž prchala na lodi po řece 
z válkou zmítaného území. Těžko 
by se našel nesourodější pár. Dvě 
tak rozdílné povahy osobností po-
cházející z úplně odlišného spole-
čenského prostředí rozvíjely vtipné 
dialogy, hádky i rozhovory k za-
myšlení. Mají naprosto rozdílný 
názor na pití alkoholu, náboženské 
písně, na to, jak se postavit němec-

ké válečné hrozbě. A zatímco lod-
ník Charlie Allnut prožil mnohá 
dobrodružství a nyní již chtěl žít 
v klidu a v závětří užívat svého 
života, Rose Sayerová prožila 
v závětří celý svůj život a touží po 
dobrodružství a odvážných činech. 
I mezi tak protikladným párem, 
který se většinu času jen hádá, to 
jiskří, až vznikne skutečný cit.
Africká královna je známé dílo Ce-
cila Scotta Forestera, které proslavil 
stejnojmenný oscarový film z roku 
1951 s Katharine Hepburnovou 
a Humphreym Bogartem. JaK

Jeden z výtvarníků skupiny 
SPOLU. Foto: Václav Weber

Foto: Václav Weber

Jak v Galerii pod Věží, tak ve výstavní síni u Kostela 
mohou zájemci do 25. března zhlédnout obrazy ma-
lované různými malířskými technikami. Vystavuje 
je ústecká výtvarná skupina SPOLU, která vznik-
la v roce 1993. Byla založena absolventy „Lidové 
konzervatoře v Ústí nad Labem jako Severočeské 
sdružení výtvarníků „SPOLU“. V současné době 

zahrnuje 27 výtvarníků z Ústeckého kraje a někte-
rých dalších měst. Většina členů skupiny se zabývá 
výtvarnou tvorbou profesionálně, zbylí členové tvoří 
spontálně a svoji tvorbu prezentují spíše na společ-
ných výstavách sdružení „SPOLU“.
Na výstavu se můžete podívat za pouhých 20 korun, 
studenti, senioři a děti zaplatí jen 10 korun.

různé malířské techniky na výstavě

v divadle se objevila africká královna
Přijela jako divadelní hra ve středu 23. února s Divadlem Palace 
Theatre Praha. Měla podobu anglické poněkud upjaté a farářské 
ženy na misi v Africe za první světové války.

Dne 11. 2. 2011 oslavili 
zlatou svatbu manželé

Pavel a Helena 
UrBánKOVI
z Bíliny 
Do dalších let společného 
života jim mnoho
zdraví, štěstí, lásky 
a porozumění přejí
synové, dcery,
vnoučata
a pravnoučata

Blahopřání

Oslava proběhla v úterý 8. břez-
na v sídle Klubu důchodců č. 2 
v Havířské ulici. Naše pozvání 
přijali i někteří představitelé 
Bíliny, místostarosta města, Bc. 
Zdeněk Rendl ml., tajemník 
MěÚ Ing. Ladislav Kvěch a člen-
ka zastupitelstva paní Ludmila 
Vážná. Hosté všem přítomným 
ženám  předali květiny a popřá-
li jim hodně zdraví a životního 
elánu do dalších let.

Při malém pohoštění ženy využily 
této návštěvy, vznášely různé dota-
zy týkající se dění v našem městě 
a v následné  besedě se rozproudila 
družná debata, ve které byli všichni 

oslava MdŽ v klubu důchodců č.2

představitelé města zahrnuti spous-
tou otázek. Ženy se zajímaly o růz-
ná témata, a tak se probralo všechno 
možné… péče o seniory, městská 
doprava, oprava chodníků, kultura, 

ale dostali jsme se i do oblastí, které 
jsou aktuální pro celou republiku, 
např. zdražování potravin, léků, 
benzínu….
Závěrem bych chtěla poděkovat 

nejen jim, ale i všem přítomným 
ženám za hezký a příjemně strávený 
den u příležitosti oslav MDŽ.

Venuše Vachalcová, 
vedoucí Klubu důchodců 2
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Na radnici byli do života za pěk-
ných, už skoro jarních dnů, přiví-
táni 8. března noví občánci Bíli-
ny. Tentokrát se jich sešlo sedm, 
z nichž byla jen dvě děvčátka.
Na úvod přednesly novým občán-

kům básně děti z MŠ Žižkovo údolí 
o malých děťátkách, o tom, jak se 
narodili nebo také o tom, jak se 
rodiče mají rádi. Po nich se slova 
ujal starosta města Josef Horáček 
s proslovem. Přivítal nově narozené 
děti, popřál rodičům, aby jim dali 
nejen hmotné zajištění, ale také lás-
ku a porozumění, aby uměli dětem 
naslouchat, komunikovat s nimi 
a ochránit je v dnešním složitém 

Vítání občánků
světě před negativními vlivy, kte-
ré v současné době číhají skoro na 
každém kroku a především později 
jim děti mohou snáze podléhat.
Rodiče i další příbuzní se také jako 
tradičně podepisovali do pamětní 
knihy a maminky dostaly kytičku, 
diplom a dárek. Přivítání bylo mi-
lou událostí pro všechny přítomné 
a noví občánci se jistě jednou rádi 
podívají na fotografie z této hezké 
společenské události. JaK

Milí spoluobčané, 
budu se těšit na naše další společ-
ná setkání v obřadní síni Městské-
ho úřadu Bílina, vždy od 14:30 h, 
kdy se bude konat vítání občánků 
našeho města. 
Termíny na letošní rok jsou 
vždy v úterý: 10. května, 6. září 
a 20. prosince. Rodiče, kteří bu-
dou mít zájem, mohou přijít na ma-
triku č. dveří 212 I. poschodí, kde 
předloží rodný list dítěte a svůj ob-
čanský průkaz - nejpozději týden 
před konáním slavnostní akce.

na všechny se moc těší 
matrikářka Miloslava Uhrová

Foto:
Václav Weber

Návštěva
z velké Británie

na gymnáziu v Bílině
Pátek 11. února byl posledním 
dnem před jarními prázdninami, 
ale i jiným způsobem se lišil od 
běžného dne. Navštívil nás učitel 
z Velké Británie Mike Emmett, 
který žije nedaleko Newcastlu 
na severovýchodě Anglie.

Nebyla to jeho první návštěva 
této školy. Poprvé se zde obje-
vil jako organizátor výměnného 
programu v roce 1993 spolu se 
skupinou svých studentů. Náš 
host hovořil ve třídách o své ro-
dině a místě, ve kterém žije. Na 
otázku, zda si všiml nějakých 
změn od doby, kdy tu byl po-
prvé, uvedl, že je zde k dostání 
podstatně více zboží a že životní 
styl Čechů je dnes v tomto smě-
ru velmi podobný britskému. 
Řekl: „Rozdíly mezi mladými 
lidmi v těchto dvou státech mů-
žeme vidět. V Británii nosí téměř 
všichni studenti do šestnácti let 
školní uniformy. Obvykle jsou 
to tmavé kalhoty  pro chlapce 
i děvčata, košile, vázanka a tma-
vá mikina s vyšitým znakem 
školy. Myslím si, že by studenti 
neměli nosit uniformy. Mladí 
lidé jsou však v mnoha směrech 
stejní na celém světě. Mají rádi 
fotbal a další sporty a samozřej-
mě hudbu a módu. Svým způso-
bem je to úplně stejné pro mladé 
v celé Evropě.“
Také učební osnovy ve srovná-
vaných zemích se mu zdají vel-
mi podobné. Ovšem co nejvíce 
na něj zapůsobilo, bylo zdvořilé 
chování bílinských studentů, je-
jich pozornost a zájem. Doufá, 
že mnozí z nich navštíví v bu-
doucnu Velkou Británii nebo 
tam dokonce budou studovat.
 Mgr. Helena Pátková

Jakub Seifert
Štěpán Divíšek

Martin Rabas
Václav Poikar
Jiří Beránek

Kateřina Moflárová
Nela Jirásková

Do života byly přivítány tyto děti

Fotoreportáž z pěvecké části
Bořeňské čarodějnice Foto: Václav Weber
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Kulturníservis
MĚSTSKÉ DIVADLO 
20. březen – 15 hodin
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Loutková pohádka s princeznou, 
Kašpárkem a písničkovými 
soutěžemi pro nejmenší děti 

s rodiči. Vstupné: 50 Kč; 
děti do 3 let zdarma

23. březen – 8.30 hodin
ŠKOLA LEGRACE aneb ZPÍVEJ, 

ČARUJ, DOVÁDĚJ
Zábavná, kontaktní hudební 

show je určena dětem od 5 do 10 
let. Zazpívat si pro radost může 

každý, i když si myslí, že to neumí. 
„Budeme se učit zpívat a čarovat, 
budeme si hrát, soutěžit, uvaříme 

si krupicovou kaši a hlavně se 
naučíme mít stále dobrou náladu“ 

slibují účinkující.
Účinkují: JIŘÍ HELEKAL, autor 
mnoha populárních písní pro 

děti i dospělé a v současné době 
známý muzikálový zpěvák 

a herec. Dále vystoupí JAN SUSA, 
autor mnoha úspěšných pořadů 

pro děti, a další.
Vstupné: 60 Kč

25. březen – 19 hodin
„LÁSKA – NENÁVIST - KRÁSA“

Jarní koncert festivalového 
symfonického orchestru města 

Bíliny. Klavír: Marie Al-Ashabová. 
Dirigent: Jiří Knotte.

Vstupné: 1. a 5. ř. přízemí 200 Kč; 
ostatní přízemí 160 Kč; 

balkón 120 Kč
29. březen – 19 hodin
Franco D‘Alessandro

ŘÍMSKÉ NOCI
Divadlo v Řeznické Praha

Hrají: Simona Stašová, Oldřich 
Vízner. Režie: Abels Gregory.

Vstupné: 240, 180, 130, 100, Kč

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
20. březen – 15 hodin

DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 
dechovky na pravidelné 

odpolední setkání s dobrou 
dechovou muzikou. Dnes k tanci 

i poslechu hraje Mostečanka. 
Vstupné: 30 Kč

KINO HVĚZDA
24. březen – 19.00 hodin

TACHO
ČR/černá komedie, české znění, 

102 minut, P–12
Černá komedie Mirjam Landy 
o automobilovém závodníkovi 
a jeho životním závodu. Hrají: 
Daniel Landa, Olga Lounová, 

George Nicolas, Rudolf 
Hrušínský… Vstupné: 75,- Kč
25. – 26. březen – 19.00 hodin

DÍVKA, KTERÁ KOPLA 
DO VOSÍHO HNÍZDA

Švédsko/kriminální thriller, české 
titulky, 146 minut. Vstupné:60 Kč

DIGITÁLNÍ KINO
Od 28. 3. do 2. 4. 2011

Festival JEDEN SVĚT 2011

Na chvíli se ocitnout v číně
To budou moci návštěvníci městské knihovny, kteří přijdou 23. břez-
na od 18 hodin do její klubovny. Cestopisnou přednášku o vzdálené 
a tolik jiné zemi zde bude mít reportér českého rozhlasu Jiří Hubička, 
který v Číně strávil dva roky. Bude to tak nepochybně poutavé vyprá-
vění, které bude stát za to.

MěsTské divadlo 
DIVADELnÍ PŘEDSTAVEnÍ „DrUHÝ 

BŘEH“ ZrUŠEnO Z OrGAnIZAČnÍCH 
DŮVODŮ. náHrADnÍ PŘEDSTAVEnÍ 

„HErCI“ UVEDEME V ÚTErÝ 5. 4. 2011. 
DĚKUJEME ZA POCHOPEnÍ.

Úterý 5. duben – 19.00 hodin
Michael Frayn

HERCI
Studio Dva Praha

Rafinovaná hra s identitou postav i jejich před-
stavitelů. Herci podstupují "v přímém přenosu" 
nemilosrdnou zkoušku své invence i vitality. 
Okolnosti je nutí vymýšlet neskutečné převleky 
i krkolomné improvizace... A při tom všem ještě 
řeší své pracovní i milostné vztahy.
Hrají: Zuzana Bydžovská, Bohumil Klepl
Režie: Petr Zelenka
Vstupné: 280,- 230,- 180,- 100,- Kč

Z pobytu Jiřího Hubičky v Číně 
vznikla v roce 2008 kniha s ná-
zvem Hledání čínského draka. Au-
tor se v ní snaží poopravit obraz, 
jaký o Číně vytvářejí mnozí no-
vináři a svými postřehy a líčením 
příhod a okolností svého pobytu 

dává nahlédnout do života lidí na 
druhém konci světa. Přednáška 
o této momentálně rychle se rozví-
jející zemi, která dobývá západní 
trhy, bude jistě přínosná a ukáže 
Čínu z jiného pohledu, než který je 
všeobecně známý.

Studentky bílinské-
ho gymnázia mají 
prostor do konce 
března na chodbách 
městské knihovny. 
Markéta Machová 
a Lada Musilová tu 
vystavují své foto-
grafie. Zájemci se 
mohou přijít podí-
vat jak vnímají svět 
dnešní osmnáctiletí 
a přesvědčit se, že 
jejich pohled je ne-
jen neotřelý a poe-
tický, ale také vtip-
ný a zábavný.
Na výstavě mohou 
návštěvníci spatřit 
rozmanité ukázky 
jejich fotografické-
ho umění od zví-
řátek přes lidi po 
předměty. A vůbec 
fotí vše, co je za-
ujme. Je určitě, na 
co se dívat.

Kulturní centrum Kaskáda ve spolupráci 
s Uměleckou agenturou Jakuba Fischera uvádí 

Jarní koncert
Festivalového symfonického orchestru města 
Bíliny v rámci projektu „Rok klasiky v Bílině“ 

s podtitulem

„LÁSKA – NENÁVIST – KRÁSA“
program:

Wolfgang Amadeus Mozart: předehra k opeře 
Don Giovanni, Georges Bizet: Farandola (ze suity 

z Carmen), Maurice Ravel: Pavana za mrtvou infantku
Manuel de Falla: Ohňový tanec (z baletu Čarodějná 
láska), George Gershwin: Rhapsody in blue, Sergej 
Prokofjev: Montekové a Kapuleti (z baletu Romeo 

a Julie), Leonard Bernstein: West Side Story (suita).
klavír: Marie Al-Ashabová           dirigent: Jiří Knotte

Vstupné: 120–200 Kč, předprodej vstupenek 
v Infocentru nebo na www.kckaskada.cz

Městské divadlo v Bílině,
pátek 25. března 2011 od 19.00 hodin

Projekt „Rok klasiky v Bílině“ se koná 
za finanční podpory Města Bíliny, 

Severočeských dolů, a.s. a Nadace Život umělce

Na výstavu do knihovny
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Termín Cíl zájezdu Cena místenky

26. 3. 2011 Praha – Dejvice 100,00 Kč

14. 5. 2011 Telč – zámek, zámecká zahrada + park 200,00 Kč

18. 6. 2011 Drážďany 100,00 Kč

25. 6. 2011 Dvůr Králové – Safari 180,00 Kč

27. 8. 2011 Liberec - Aquapark, Valdštejnské domy, ZOO, 
Botanická zahrada, Oblastní galerie, Synagoga 130,00 Kč

10. 9. 2011 Česká Skalice – zámek Ratibořice, Babiččino údolí, Mlýn, Mandl 200,00 Kč

17. 9. 2011 Litoměřice – Zahrada Čech 50,00 Kč

12. 11. 2011 Praha – Dejvice 100,00 Kč

10. 12. 2011 Drážďany – předvánoční trhy, 2 autobusy 100,00 Kč

17. 12. 2011 Praha – Dejvice 100,00 Kč

MěsTo BíliNa

Zá
je

Zd
y  

20
11

Jedním z cílů letošního festivalu 
v Bílině je poukázat na špatný stav 
některých historických památek 
v centru města, konkrétně bývalého 
pivovaru a hotelu London. Ve středu 
30. března se proto přesuneme do 
sladovny bílinského pivovaru, kde 
nabídneme pohled na probíhající 
humanitární operaci Haiti – země-
třesení zblízka. Pátek 1. dubna bude 
patřit ekologii, v sále hotelu London 
budou promítnuty filmy Poručí-
me větru, dešti o odvrácené straně 
čínského ekonomického zázraku 
a Koupil jsem deštný prales, mapu-
jící pozoruhodný projekt záchrany 

„zelených plic planety.“ Obě pro-
jekce budou doplněny o diskuse se 
zajímavými hosty.
Vyvrcholením pátého ročníku fes-
tivalu o lidských právech Jeden 
svět Bílina 2011 bude vystoupení 
skupiny Vypsaná fiXa 2. dubna 
v Kulturním domě Fontána, který 
bude následovat po promítnutí fil-
mu o skupině veleaktivních staříků 
chystajících se na seniorské mis-
trovství světa v atletice Stupně vítě-
zů. Následující hudební část uvedou 
Babči mažoretky z Mostu, následo-
vány soubory Kurva od vedle, Del 
Moe a zmíněnou Vypsanou fiXou, 

letitou jistotou všech tuzemských 
festivalů, kterou není třeba zvláště 
představovat. Do ranních hodin Vás 
doprovodí Saigon project DJ´s a sa-
mozřejmě nabitý bar.
Všechny projekce začínají v 18 
hodin, aktuality můžete sledo-

vat na facebooku Člověk v tísni 
Bílina, www.jedensvet.cz/2011, 
kde v sekci Program a akce na-
jdete katalog filmů a v sekci  
Regiony novinky od nás ,a na 
stránkách KC Kaskáda.

Jaroslav Talácko

V souvislosti se svým zájmem se za-
čal angažovat ve sdružení Antikom-
plex, kde vydal několik knih o Sude-
tech, jež si návštěvníci setkání mohli 
prohlédnout i koupit. Sdružení ve 
spolupráci s Petrem Mikšíčkem vy-
myslelo různé projekty a zaměřilo se 
na školy. Natočil i vzdělávací pořad 
Vzduchoplavec Kráčmera, do něhož 
se zapojilo i například bohosudov-
ské gymnázium. Studentky, které se 
na tom podílely, byly také hostem 

večera. Jeden díl z tohoto naučného 
seriálu diváci přímo v sále zhlédli. 
„Důležitý je zde i v knížkách popis, 
jak se tu žilo a jak vypadala krajina. 
Proto jsou knihy koncipovány hlav-
ně jako fotografie z tehdejší doby 
v porovnání s dneškem. Není mým 
cílem hodnocení té doby,“ vysvětlil 
Petr Mikšíček.
I hodnoticí diskuze se však na chvíli 
stala dominantním tématem besedy. 
Lidé diskutovali o tom, co odešlo se 

sudetskými Němci, čím zdejší kraji-
ně naopak Němci uškodili apod.
A co Petra Mikšíčka na současných 
místních obyvatelích nejvíce pře-
kvapilo? „Hodně jsem byl překva-
pen z toho, že prý lidé mají strach, 
aby nepřišli Němci a nenárokovali 
si domy, z nichž museli kdysi odejít. 
Já jsem zažil úplně opačnou situaci, 
kdy se Němci přišli na své bývalé 
bydliště podívat a zavzpomínat si. 
Byli moc rádi, že je současní ma-

jitelé pustili dovnitř. Byl to krásný 
zážitek pro obě strany.“
Setkání s Petrem Mikšíčkem vy-
volalo velký zájem a přivedlo po-
četnou skupinu návštěvníků, který 
se zájmem poslouchali vyprávění 
hosta. JaK

Foto: Václav Weber

vypsaná fiXa podpoří jeden svět v Bílině, jeden svět oživuje bílinské centrum
Vážení přátelé, je to tady! Jeden svět v Bílině Vám letos nabízí celkem 
čtyři projekce,  zahájení proběhne v Městském divadle v pondělí 28. 
března, připraveny jsou filmy Pozemšťané, koho budete volit? o před-
volební kampani roku 2010 a vhled do mafiánského podsvětí součas-
ného Ruska Zločinci podle zákona, debata se senátorem Jaromírem 
Štětinou a prodej výrobků chráněných dílen o.s. Arkádie a o.s. Fokus.

Vypsaná fiXa

Na setkání u křídla se mluvilo o sudetech
Dalším hostem Setkání u Křídla, které pořádá Občanské sdružení Bílina 2006, byl přesně před měsícem Petr 
Mikšíček. Poté, co procestoval v roce 2000 celou Českou republiku, ho zaujalo Krušnohoří. „Měl jsem tu rodin-
né kontakty, ale hlavně se mi Krušné hory staly blízkými tím, že byly všeobecně dost opomíjené, a to mě moti-
vovalo. Zjistil jsem, že v sobě mají spoustu příběhů nejen z období Sudet, ale také z dob ekologické devastace, 
kdy hodně lidí přišlo, ale zároveň odešlo,“ popsal rozvoj vztahu právě k místnímu kraji rodilý Pražan.

Vážení občané, Radou města  byly 
schváleny zájezdy na letošní rok. 
Předkládáme termíny jednotlivých 
zájezdů. Na první zájezd, který se 
koná dne 26. 3. 2011 do Prahy, si 
můžete místenky zakoupit již 18. 3. 
2011 od 7:00 hodin na městském 
úřadě, přízemí, č. dveří 103. Veš-
keré informace Vám poskytne paní 
Houdková Jana, tel.: 417 810 811, 
e-mail: houdkova@bilina.cz.
Na jednotlivé zájezdy budete včas 
upozorněni prostřednictvím úřed-
ní desky. Pro malý počet zájemců 
může být i zájezd zrušen. O tom bu-
dete vždy včas informováni.
Věříme, že v letošním roce budou 
uskutečněny všechny plánované zá-
jezdy a že se Vám bude na cestách 
s námi líbit. Děkujeme za účast a tě-
šíme se na společné zážitky s Vámi.
Ing. Krejčová Petra, vedoucí OSaVV
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Schválilo:
■ Uzavření smlouvy mezi měs-
tem Bílina a Hornickou nemoc-
nicí s poliklinikou Bílina, s. r. 
o., jejímž předmětem je poskyt-
nutí účelového finančního pří-
spěvku v celkové výši 360.000 
Kč s tím, že finanční prostředky 
jsou určeny na údržbu zeleně 
v areálu nemocnice a ostrahu 
objektu. 
■ Přijetí neúčelové dotace ze 
státního rozpočtu na výkon stát-
ní správy a příspěvek na školství 
v celkové výši 18.854.000 Kč.
■ Záměr KC Kaskáda podat 
žádost o grant Státního fondu 
ČR pro podporu a rozvoj české 
kinematografie na dokončení 
digitalizace kina v Městském 
divadle v Bílině.
■ Poskytnutí grantů z Progra-
mu podpory sportu – Grant na 
trenéra sportovní organizace 
a uzavření smluv o poskytnu-
tí dotace mezi městem Bílina 
a Atletickým klubem Bílina ve 
výši 96.000 Kč, mezi městem 
Bílina a Draci Bílina ve výši 
72.000 Kč, mezi městem Bílina 
a LAWEN TENIS CLUB Bílina 
ve výši 60.000 Kč, mezi městem 
Bílina a Fotbalovým klubem ve 
výši 96.000 Kč a mezi městem 
Bílina a SHOTOKAN KARATE 
MASOPUST BÍLINA ve výši 
72.000 Kč. 
■ Uzavření smlouvy o podmín-
kách provozování ambulantní 
pohotovostní péče v Bílině na 
rok 2011 s městem Bílina a Hor-

nickou nemocnicí s poliklinikou 
Bílina, s. r. o., dle návrhu před-
loženého vedoucí odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví. 
■ Plán činnosti kontrolního 
výboru dle předloženého návr-
hu a pověřuje kontrolní výbor 
k provedení těchto kontrol.
■ Činnost rady města v samo-
statné působnosti za období od 
12. ledna do 9. února 2011.
■ Obecně závaznou vyhlášku 
města č. 2/2011 o městských 
symbolech.

Určilo:
■ Ing. Františka Poživila, člena 
Rady města Bíliny, pro spolu-
práci s pořizovatelem na poří-
zení nového Územního plánu 
města Bíliny. 

Vzalo na vědomí:
■ Rezignaci pana Milana Pe-
cháčka, zvoleného za Českou 
stranu sociálně demokratickou, 
na jeho mandát člena Zastupi-
telstva města Bíliny, kde dni 2. 
3.2011.
■ Prohlášení pana Jaromíra 
Sochora členem Zastupitelstva 
města Bíliny, dnem 3.3. 2011 
s náležitostmi složení slibu ten-
týž den.
■ Dotazy a připomínky člena 
zastupitelstva města, pana Ing. 
Petra Rosenkranze, s tím, že na 
jednotlivé dotazy byla podána pí-
semná, případně ústní odpověď.
■ Informaci RNDr. Lubomíra 
Parohy a Ing. Vladimíra Budín-

ského o pokračování iniciativy 
STOP PRACH a zároveň sou-
hlasí s účastí města Bíliny v této 
iniciativě a pověřuje starostu 
města členstvím v monitorova-
cím výboru.
■ Splnění usnesení č. 24 
z 20.1.2011, kterým bylo tajem-
níkovi městského úřadu uloženo 
dořešit majetkoprávní vypořá-
dání na pozemkové parcele č. 
2214/2 dle zjištěných skuteč-
ností právního zástupce a ma-
jetkoprávního oddělení a in-
formovat zastupitelstvo města 
o výsledcích jednání stavebního 
úřadu v rámci údržby řadových 
garáží „pod Kostrlíkem“ a záro-
veň zastupitelstvo města uložilo 
tajemníkovi městského úřadu 
zajistit vytyčení a zpřístupnění 
pozemku ve vlastnictví města 
Bíliny p. č. 2214/2 k. ú. Bílina. 
■ Informaci vedoucí finančního 
odboru ohledně žádostí o půjč-
ku z Fondu rozvoje bydlení pro 
rok 2011.

■ Odpověď na žádost Spole-
čenství vlastníků jednotek Za 
Chlumem 762–766 týkající se 
opravy chodníků v okolí jejich 
domu.
■ Žádost pana Františka Jiráka, 
týkající se rozšíření parkoviště 
v Pražské ulici, naproti polikli-
nice.
■ Informace vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
o zabezpečení, provozu a nákla-
dech ordinace ambulanční po-
hotovostní péče za rok 2010.
■ Řádnou účetní závěrku a roz-
dělení zisku za rok 2010 spo-
lečnosti Rekreační a sportovní 
zařízení Bílina, s. r. o. 
■ Informace ohledně vypsání 
výběrového řízení na jednatele 
společnosti Rekreační a spor-
tovní zařízení Bílina, s. r. o.
■ Dopis společnosti ČBS SE-
VER, s. r. o., Sulejovice, týka-
jící se ostrahy areálu lázní Bí-
lina Kyselka a areálu bývalých 
kasáren.
■ Zápis z jednání finanční-
ho  a kontrolního výboru z 21. 
2.2011.

Ladislav Kvěch,
tajemník MěÚ Bílina

S úplným zněním usnesení 
se lze seznámit na úřední 
desce MěÚ Bílina nebo v se-
kretariátu starosty a dále na 
webových stránkách www.
bilina.cz.

zastupitelstvo města Bíliny na svém 2. zasedání,
které se uskutečnilo 3. 3. 2011 mimo jiné:

jak jsme 
pekli chleba
V úterý 1. března se sešli v domě 
dětí malí pekaři a pekařky z ma-
teřské školy Švabinského. Byl 
tu pro ně připraven tvořivý pro-
gram o výrobě chleba. Děti se 
dozvěděly, jaké jsou druhy obilí, 
jak se sklízí, jak se vyrábí mou-
ka, z čeho a jak se zadělává těsto 
na chleba a pak si také každý 
svůj malý chlebík uválel a upe-
kl. Dílo se všem povedlo a děti 
měly ze svého prvního chleba 
velikou radost. Děkujeme všem 
mateřským školám, jmenovitě 
slečně Junkové, paní Ondráko-
vé, Hybáškové a Šebkové, které 
s námi spolupracují na tvořivých 
programech pro mateřské školy.

jak se peče chleba
První březnový den byly děti 
z předškolní třídy MŠ Šva-
binského na akci Jak se peče 
chleba.

Akci pořádal DDM Bílina. Děti se 
zde dozvěděly základní informace 
o surovinách, ze kterých se chleba 
připravuje, teoreticky si povídaly 
o postupu přípravy chleba, podle 
obrázků rozeznávaly druhy obilí. 
Jako vyvrcholení této akce si děti 
samy upekly chléb. Nejdív si při-
pravily těsto, vytvořily z něj malý 
chléb a daly upéct. Hotový chléb 
si děti odnesly domů. Jako doplň-
ková činnost byly omalovánky 
k dané tématice a vytvoření puzz-
lí, které si též děti odnesly domů.
Akce byla moc pěkná,dětem se 
velmi líbila. MŠ Švabinského
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V pátek 29. dubna 2011 se 
v Městském divadle od 18 ho-
din uskuteční koncert Základní 
umělecké školy a houslového 
virtuosa Jaroslava Svěceného 
u příležitosti přejmenování ško-
ly dle rodáka a bílinského čest-
ného občana, sólisty Státní ope-
ry ve Vídni, Gustava Waltera.

Koncertu bude předcházet udělení 
čestných občanství bývalému sta-
rostovi města Ing. Čestmíru Dudo-
vi, cestovateli a spisovateli Dr. Mi-
loslavu Stinglovi a lékaři profesoru 
Karlu-Heinz Plattigovi. Celou akci 
pořádá město Bílina ve spoluprá-
ci s Kulturním centrem Kaskáda 
a Základní uměleckou školou za 
podpory Česko-německého fondu 
budoucnosti. Vstupenky je možné 
rezervovat již nyní v Infocentru 
a nebo prostřednictvím webových 
stránek Kaskády.

Následující den, v sobotu 30. dub-
na, se v lázeňském parku na Ky-
selce uskuteční tradiční Jarní Jar-
mark, při kterém dojde na budově 
Inhalatoria k odhalení pamětní 
desky Johanna Wolfganga von Go-
ethe. Původní pamětní deska zho-
tovená akademickým sochařem 
Ottomarem Laube byla na Bořni 
odhalena dne 19. června 1932 
jako upomínka na časté Goethe-
ho návštěvy města Bíliny a jako 

upomínka na jeho tři výstupy na 
Bořeň. Kolikrát přesně Goethe 
navštívil Bílinu a její lázně, není 
jasné, ovšem je známo, že mini-
málně třikrát vystoupil na Bořeň. 
Poprvé tomu bylo roku 1810, kdy 
také vzniknul jím malovaný obraz 
Bořně, podruhé v roce 1812, kdy 
na Bořeň vystoupil s Ludwigem 
van Beethovenem, potřetí a údaj-
ně naposledy pak v roce 1813. 
Přesnou kopii v současnosti zho-

tovuje pan Mráček, autor pamětní 
desky Gustava Waltera odhalené 
loňského roku na budově Základ-
ní umělecké školy na Mírovém 
náměstí.
Koncert ZUŠ s Jaroslavem Svěce-
ným se stejně jako v Bílině usku-
teční také v rakouském
hlavním městě na konci letoš-
ních letních prázdnin. Dne 30. 
srpna vystoupí ZUŠ se svým 
hostem v centru Vídně, v koste-
le Minoritenkirchen. Koncert ve 
Vídni je spolupořádán s rodinou 
Gustava Waltera, především pak 
s jeho pravnukem Wilfriedem 
von Dessovićem. V rámci tří-
denního pobytu ve Vídni bude 
žákům ZUŠ představeno hlavní 
město, obzvláště pak Státní ope-
ra, Muzeum Státní opery, Cí-
sařská kapucínská hrobka nebo 
letní sídlo Habsburků, zámek 
Schönbrunn. Michal Mlej

Dog Eat Dog ovlivnili několik 
generací vyznavačů tohoto sty-
lu a muzikantů po celém světě. 
Tvorba Dog Eat Dog v sobě kom-
binuje základy rockové muziky 
s průrazným soundem saxofonu 
a výrazným rapem, zkrátka tako-
vý výživný hudební mix pro fa-
noušky rocku, ska, punku, hip-ho-
pu nebo crossoveru. Videoklipy 
Dog Eat Dog bylo a lze vidět na 
všech hudebních stanicích. 
Dog Eat Dog se za dobu své 
existence několikrát představili 
s velkým úspěchem v ČR a díky 
tomu si u nás vytvořili silnou po-
sluchačskou základnu. Hity jako 

např. „Who´s The King“, „No 
Fronts“, „Rocky“ nebo „Isms“ se 
rychle zabydlely v přehrávačích 
českých fanoušků. Dog Eat Dog 
vystoupili jako hlavní hvězda 
velkých českých letních festivalů 
Trutnov Open Air 2005, Noc Plná 
Hvězd 2006 nebo JAM festival 
1995. 
Kapela vznikla v roce 1993 z bý-
valých členů legendárních Mucky 
Pup a následovali úspěch Anthrax, 
kteří jako první zkombinovali tvr-
dý rock s hip-hopem. V roce 1993 
vydali mini-LP „Warrant“, které 
nastartovalo jejich hvězdnou kari-
éru. V roce 1994 vydali své první 

Walter a Goethe do Bíliny, zUŠ do vídně

americká legenda doG eaT doG do Bíliny

velké album „All Boro Kings“, 
které se okamžitě stalo trhákem 
na světové hudební scéně. Hu-
dební stanice MTV označila Dog 
Eat Dog za nejlepší novou kapelu 
roku 1995.
Vstupenky na festival bude mož-
né zakoupit již od 21. března v In-
focentru v Bílině, prostřednictvím 

stránek Kaskády nebo v předpro-
dejích sítě Ticketportál po celé 
republice. První vstupenky bu-
dou k dostání za 350 Kč, přičemž 
množství těchto vstupenek bude 
omezené. Klasické předprodejní 
vstupenky budou stát 420 Kč a na 
místě pak 499 Kč.
romana Hrivňáková, KC Kaskáda

Legendární kapela Dog Eat Dog z New 
Jersey vystoupí jako hlavní hvězda letního hudebního festivalu 
Bořeň Mysteria v sobotu 18. června 2011 v Bílině. Společnost 
jim bude dělat zhruba 20 kapel z ČR, USA, Holandska a Němec-
ka, které se v průběhu dne vystřídají na dvou scénách.   

Legendární kapela Dog Eat Dog z
Jersey vystoupí jako hlavní hvězda letního hudebního festivalu 
Bořeň Mysteria v sobotu 18. června 2011 v
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Na předních místech v celkovém 
součtu se bílinští střelci pohybují 
v dlouhodobé Okresní střelecké 
soutěži Teplicka, a to jak v jed-
notlivcích, tak v družstvech. Do 
konce navíc zbývá už jen pár kol.
V současné době také vrcholí pří-
prava na účast na mistrovství Čes-
ké republiky, které se uskuteční 
tento víkend v Plzni. Z bílinských 
střelců jsou nominováni Filipov-

ský, Hubáček, Zábranský a doros-
tenec Fíla, který bude obhajovat 
loňskou bronzovou medaili.
Na přelomu března a dubna se 
naplno rozběhnou tréninky na 
venkovní střelnici a bílinští střelci 
budou bojovat v disciplínách his-
torické zbraně, kde získal mistrov-
ský titul Václav Šimek, sportovní 
velkorážní i malorážní pistole, li-
bovolná a standardní pistole. JaK

Stanislav Bartůšek má za sebou 
náročné a adrenalinové výkony 
a rozhodně bude o čem si poví-
dat. Zkusil si Havajský triatlon, 
dobyl Severní pól, přeplaval ka-
nál La Manche, zdolal Ironmana 

v Do-
lomitech. 
To jsou asi 
jeho největší úspěchy. „Rozhodli 
jsme se ho pozvat, protože je to 
ústecký rodák a patří do našeho 

regionu. A také jsme chtěli při-
vést do Bíliny někoho, kdo je 
sportovcem, protože Bílina má 
sama řadu sportovců od fotba-
listů po střelce atd. A myslím, 
že právě pro mládež a lidi, kteří 
mají rádi sport, by tato beseda 
mohla být přínosem,“ řekl před-
seda sdružení Jan Beneš.
Na setkání se bude mluvit o tom, 
jaké to je zdolávat náročné závo-
dy, o jeho pocitech i zážitcích atd. 
Hudební vsuvky zajistí jako vždy 
bílinská ZUŠ. JaK

Naučná literatura
BRABENEC, Vratislav, 1943

Evangelium podle Brabence / 
rozhovor Renaty Kalenské.

Knižní rozhovor známé novinářky 
a spisovatelky s básníkem, textařem 
a saxofonistou skupiny The Plastic 
People of the Universe Vratislavem 
Brabencem. Brabenec se v knize 
představuje jako mimořádná, výrazná, 
originální osobnost. Nejde jen o ži-
votopisné vyprávění, ale též o cenný 
soubor pohledů na svět, lidský život, 
poválečné české dějiny a politiku, pří-
rodu i Kanadu, kde Brabenec dlouhá 
léta žil. Součástí textu je řada nových 
Brabencových básní, dosud nepubli-
kovaných. Kniha je doprovozena vel-
kým množstvím unikátních snímků 
z rodinného archivu Vratislava Bra-
bence i od řady významných českých 
fotografů.

KMENTA, Jaroslav, 1969
Svědek na zabití. 4.: volné 

pokračování trilogie Kmotr Mrázek 
Tento příběh je o bývalém vekslá-
kovi Michaelu Klimentovi, který se 
stal členem podsvětí a také poradcem 

čečenské mafie. A po mnoha letech 
pak vstoupil do programu na ochranu 
svědků a pomohl policii objasnit mno-
há tajemství organizovaného zločinu. 
Stýkal se i se zavražděným kmotrem 
Františkem Mrázkem. Co se mezi 
nimi odehrávalo a jaký vliv to mohlo 
mít na jejich osudy?

Beletrie
Jan Hnízdil

Mým marodům: jak vyrobit pacienta 
Knižní výběr z článků a úvah MUDr. 
Jana Hnízdila lze vřele doporučit 
všem, kteří si považují zdraví vlastního 
i zdraví společnosti a jsou ochotni pro 
ně něco udělat. Mohou si být jisti, že 
je četba nejen poučí, nýbrž i povzbu-
dí a pobaví. Jan Hnízdil má totiž dar 
psát přístupně a srozumitelně a navíc 
i s vtipem, elegancí a humorem, ať už 
je řeč o záludnostech úzce odborných, 
nebo o věcech obecnějšího dosahu, 
o lékařství, o sportu či o politice. A jak 
se sluší na vyznavače psychosomatiky 
a celostního pohledu na člověka, nikdy 
nezapomíná uvádět zcela konkrétní 
příklady a pronikat do všech zákoutí 
životních příběhů.

BURK, Joan Itoh
Být Japonkou Poutavý příběh z japon-
ského prostředí, kde dochází ke střetu 
tradičních hodnot s vymožeností mo-
derní doby.

KRATOCHVÍL, Jiří, 1940-
Femme fatale: (román) 

Román Femme fatale má dvě části: 
první je příběhem mimořádně úspěš-
né spisovatelky, která se po roce 1989 
stane z člověka na okraji společnos-
ti, málem houmlesáka, primadonou, 
ale mimořádný společenský úspěch 
ji postupně vede do etické propasti, 
katastrofy. Závěrečné kapitoly první 
části jsou blízké antické tragédii, kte-
rá vše zničí, rozmetá. Druhá, katarz-
ní část (stejně obsáhlá jak ta první) 
je vlastně obráceným zrcadlem prv-
ní části, hrdinka v ní prochází snad 
peklem a očistcem a řečeno jinými 
slovy, možná černým tunelem, na 
jehož konci je snad světlo. První část 
je drsně realistická, druhá fantaskně 
imaginativní. Odehrává se v první 
polovině devadesátých let v Brně. 
Závěrečná kapitola první části pak 
v současnosti, v roce 2009.

Knihy pro mládež
NOVOTNÁ, Anna, 1951

Balet nás baví 
Dvacet nejznámějších, nejhraněj-
ších a pro návštěvníky nejmilejších 
světových i českých baletů, přiblíží 
dětem i rodičům prostředí tohoto 
krásného umění. Kromě baletních 
příběhů se čtenáři seznámí s baletní 
řečí a také se slavnými jmény světo-
vého baletu.

NOSOV, Igor
Neználek v Kamenném městě 

Po dlouhé odmlce znovu přichází 
neposedný Neználek i všichni jeho 
kamarádi - Šroubek s Vroubkem, 
Čiperka, Všeználek, doktor Pilulkin 
i malenka Knoflenka. Tentokrát se 
vydávají na dobrodružnou výpra-
vu na vorech po Okurkové řece. 
Po dlouhé plavbě se před nimi ve 
vyprahlé pustině objeví Kamenné 
město. Jejich obyvatelé návštěvní-
ky zprvu považují za mimozemš-
ťany, ale když se ukáže, že to jsou 
prachobyčejní malíčkové, přátelsky 
je přivítají a pozvou je, aby strávili 
nějaký čas u nich.

KNIŽNÍ TIPy

co se děje mezi střelci
Přestože se teď mnoho závodů nekoná, zaznamenal Sportovní 
střelecký klub Bílina významný úspěch. 19. února se konala Velká 
cena České Lípy na střelnici v Děčíně. Zvítězil tam výborným ná-
střelem 564 kruhů bílinský Pavel Hubáček a nechal tak za sebou 
střelce zvučných jmen jako Packan, Dočkal nebo Jech.

sportovní redaktor na setkání u křídla

v Do-
lomitech. 

portovní redaktor na 
Hostem březnového Setkání u Křídla 
bude sportovní redaktor České te-
levize Stanislav Bartůšek, který se 
narodil v Ústí nad Labem. Setkání 
s touto zajímavou osobností proběh-
ne ve čtvrtek 24. března od 19 hodin 
jako tradičně v koncertním sále ZUŠ.

FK Bílina pořádá 
celoroční nábor 
mladých fotbalistů 
ročníku 2005. 
Přihlásit se můžete 
každé pondělí v 16,45 
hod před základní 
školou v Lidické 
ulici a každý čtvrtek 
v 15,45 hod před 
základní školou na 
Pražském předměstí. 
Přijďte posílit naše 
řady, budeme se těšit! Ví
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Pavel Hubáček (uprostřed)




