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V posledních 
týdnech patří 
v Bílině k nej-
diskutovaněj-
ším tématům 
místní Hornic-
ká nemocnice 
s poliklinkou 
s.r.o. (HNsP). 
Městem kolují nejrůznější, 
často protichůdné, informa-
ce, ve kterých je obtížné se 
orientovat. Dali jsme prostor 
k vyjádření současnému a bý-
valému místostarostovi města, 
protože zdravotnictví patří 
v bílině již tradičně mezi kom-
petence místostarosty.

● Městští strážníci zachraňují životy ● Autobusové nádraží je hotové ● Do Bíliny zavítal vrchní zemský rabín ● Kaskáda žádá 
o grant na digitalizaci kina ● Bílina přivítala nové občánky ● Baltíci uspěli ● Na běžeckém mistrovství ČR padaly osobní rekordy ●

Roman Šebek, bývalý místostarosta (2002–2010) 
Hornická nemocnice s poliklinikou s.r.o. (HNsP),
v kuloárech města momentálně hodně diskutované 
téma. Dovoluji si i můj subjektivní pohled. 
Dostal  jsem  zdravotnictví  na  starost  po  volbách 
v r. 2002 a za těch osm let neskromně podotýkám, 
že se v této problematice dostatečně orientuji. Co 

se týká fungování HNsP, troufám si tvrdit, že šlo na bílinské „malé“ 
poměry v rámci českého zdravotnictví o maximum možného! Ve-
dení  nemocnice,  především autorita  prim. MuDr.  Josefa Chudáčka, 
jeho zkušenosti, nadhled, nevídaná serióznost se neoddiskutovatelně 
zasloužila na zachování této nemocnice! Neustálá kritika, výpady, 
pramení převážně z osobních zájmů některých privatizátorů a u ostat-
ních z neznalosti věci. Chci  tímto  trochu otevřít bílinské veřejnosti 
oči. 
Už  tím,  že  bílinská  nemocnice  je  zařazena  do  systému  zdravotnic-
tví ÚK, a byla zde ponechána alespoň lůžka následné péče (LDN) je 
manažerský a politický úspěch vedení HNsP s.r.o. a zástupců města. 
Bez soustavného patřičného tlaku a především práce již výše zmiňo-
vaných, by bylo po Bílině roztroušeno jen pár soukromých ordinací 
a zdravotní středisko pana Hájka Za Chlumem. 
Samotný  vznik HNsP  s.r.o.  (1.  4.  95)  „Dudovo“  rychlé,  historicky 
už prokázané správné rozhodnutí,  (učiněné v  tísni, prakticky přes 
noc, při řešení krize Hornické nemocnice (předešlá organizace řízená 
Hornickou zdr. poj.) související s krachem Hornické zdravotní pojiš-
ťovny), dotažený bezúplatný převod na město (r. 2004), (zde nemohu 
nezmínit zásluhu poslance V. Aubrechta a jeho ženy, kteří nám v Pra-
ze pomáhali otevírat dveře u důležitých lidí na ÚZSVM, ministerstvu 
financí a Fondu národního majetku) a dobrá smlouva ze zdravotními 
pojišťovnami,  především VZP,  byly  pro  bílinskou  nemocnici  exis-
tenčními mezníky. 
Ústecký kraj se potýká s nedostatkem ústavních lékařů. Myslím těch, 
kteří  jsou ochotni pracovat  jako zaměstnanci v nemocnicích  (chybí 
jich  více  jak  sto).  Potom  tedy  v  hierarchii  nemocnic:  č.  1  ústecká 
Masarykova nemocnice, dále č. 2 teplická, mostecká, chomutovská, 
děčínská, ty jsou sdruženy v Ústeckou zdravotní a.s. (asi jediné do-
statečně krajem financované) potom následují č. 3 např. Litoměřice, 

Bc. Zdeněk Rendl ml., současný místostarosta 
Vyjádřit pravdivě můj pohled na situaci v bílinské nemoc-
nici je pro mne lidsky nesmírně obtížné, neboť mám jako 
člověk o generaci mladší přirozenou úctu k jednateli HNsP 
i řadě dalších lékařů v důchodovém věku, kteří v bílinské 
nemocnici ve velké míře pracují, a kritická slova směrem 
ke starším lidem se mi tudíž nepronášejí lehce. Realitu v bí-

linské nemocnici ale vnímám jako natolik nepříznivou, že považuji za svoji 
povinnost ji bez přikrášlování pojmenovat a usilovat o její nápravu. Vyhnout 
se tomu by bylo alibistickým útěkem od hájení zájmů občanů. Nehledě na své 
osobní pocity proto v následujících řádcích popíši stav HNsP přesně tak, jak 
ho vidím.  
Za vedením bílinské nemocnice i většinou jejích lékařů je bezpochyby veliké 
množství práce, za níž právem zaslouží upřímný dík a trvalou úctu. Při veš-
kerém respektu ke všem minulým zásluhám je ale nutné vnímat a přiznat si 
i současný neutěšený stav HNsP a začít urychleně pracovat na jeho zlepšení. 
Organizace provozu nemocnice, vnitřní prostory a vybavení působí dojmem, že 
se zde zastavil čas. Řada lékařů se již netěší důvěře pacientů a k jejich návštěvě 
se nemocní lidé často dostavují jen v situaci, kdy nemají možnost dojet jinam. 
Občané s akutním zdravotním problémem před návštěvou bílinské pohotovosti 
běžně nejprve zjišťují, kdo v dané chvíli slouží, a až podle toho se rozhodují, 
zda této služby využijí nebo přes svůj stav podstoupí raději cestu do jiného za-
řízení. Z důvodu malé schopnosti ekonomického vedení HNsP pružně reagovat 
na příležitosti ke zvýšení příjmů či snížení nákladů se platy v bílinské nemoc-
nici pohybují na nejnižší úrovni v rámci celé ČR, náročná práce personálu není 
adekvátně ohodnocena a mnoho zaměstnanců je proto pod dlouhodobým eko-
nomickým tlakem. 
Krátce po mém nástupu do funkce, v listopadu roku 2010, jsem navštívil vede-
ní HNsP s vyjádřením poděkování a hlubokého respektu za všechna předešlá 
léta, kdy HNsP zajišťovala zdravotní péči v Bílině. Zároveň jsem si ale dovolil 
upozornit i na současný neuspokojivý stav a nutnost jej ve vzájemné spolupráci 
co nejrychleji řešit. Přes veškerou snahu se však mně ani mým kolegům z rady 
či zastupitelstva bohužel nepodařilo nalézt u vedení nemocnice pochopení pro 
potřebný posun v řízení HNsP. Místo zaznamenání reálné snahy o realizaci ně-
jakých konkrétních kroků jsme při vzájemných jednáních většinou jen poslou-
chali vysvětlení důvodů, proč není možné a bezpečné stávající stav měnit, že je 

Pokračování obou názorů na straně 3
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Z deníku Policie ČR

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

Chcete se na něco zeptat
odpovědných lidí?

Zeptáme se Za vás.

Napište svůj námět nebo dotaz 
na e-mail: bz-namety@seznam.cz

Krádež na osobě
Peněženku  ukradl  61  leté  ženě 
25letý  muž  z  Bíliny.  K  události 
došlo na jednom z bílinských síd-
lišť, kdy žena nesla v ruce tašku, 
ve které měla peněženku. Muž k ní 
přistoupil  zezadu  a během chůze 
šáhl do její tašky a peněženku z ní 
vytáhl. Poté i s obnosem 300,-Kč 
utekl.  Tohoto  jednání  se  dopus-
til přesto, že již byl v posledních 
třech letech za krádeže odsouzen.  
Na konto mu tak přibylo další ob-
vinění z krádeže.

Neuzamkl auto
Jen moment, než vrátil nakupují-
cí  vozík  do  přístřešku,  stačil  ne-
známému zloději k ukradení věcí 
z vozidla. K události došlo včera 
odpoledne  u  bílinského  Lidlu. 
Muž si přeložil nákup z vozíku do 
auta, to však nezamkl a šel vozík 

vrátit. Během chvíle,než se vrátil 
k  autu,  vnikl  neznámý  pachatel  
neuzamknutými  dveřmi  do  vozu 
a odtud odcizil ze zadního sedadla 
pánskou koženou tašku s doklady 
a penězi. Během krátké chvíle stá-
lo nakupujícího neuzamknutí auta 
10 tisíc korun.
 
Prořízl pneumatiky
Neznámý  zloděj  a  vandal  řádil 
v Hostomicích. Nejdříve vnikl do 
osobního auta Fiat, ze kterého od-
cizil autorádio a poté  nezjištěným 
předmětem prořízl pravou přední 
a pravou zadní pneumatiku, čímž 
vznikla škoda 1600,-Kč.  Dále pa-
chatel stejným předmětem a stej-
ným  způsobem  prořízl  celkem  4 
pneumatiky u dalších dvou zde za-
parkovaných aut. Celkem vznikla 
majitelům škoda 4900,-Kč. Po ni-
čiteli aut policisté pátrají.

Auto není trezor
Že auto není trezor si neuvědomil 
majitel  vozu  Škoda  Favorit.  Ten 
si během nakupování v bílinském 
supermarketu  ponechal  v  autě 
fotoaparát,  objektiv,  kapesní  nůž 
a mobilní telefon. Tyto věci nalá-
kali kolemjdoucího zloděje, který 
rozbil  zámek  u  zavazadlového 
prostoru  a  všechny  věci  odcizil. 

Nakupování  tak  přišlo  majitele 
vozu  pěkně  draho.  Škoda  se  vy-
šplhala na 25 tisíc korun. Policisté 
nabádají,aby si lidé ve vozidle nic 
nenechávali.  Mohou  tak  nalákat 
případného zloděje.

Kdo viděl dopravní nehodu?
Dne 5.5. 2011 v době od 15:35 do 
15:50 došlo údajně k dopravní ne-
hodě v Bílině na parkovišti u poli-
kliniky. Nezjištěný řidič motorové-
ho vozidla měl poškodit zaparkova-
né vozidlo Chevrolet Aveo červené 
barvy, rz 5U8 0796, a z místa odjel, 
aniž by věc oznámil policii.  Na vo-
zidle došlo k poškození přední části 
(kapota, RZ+ držák, nárazník). Mís-
to nehody, které označil poškozený 
nebude pravděpodobně skutečným 
místem nehody.

Marihuanu prodal  
nejméně 750 krát
Z  nedovolené  výroby  a  jiného 
nakládání  s  omamnými  a  psy-
chotropními  látkami  a  jedy  byl 
obviněn  20ti  letý Tepličan.  Ten 
od roku 2008 prodával marihua-
nu  a  pervitin  drogově  závislým 
osobám. Marihuanu  prodal  nej-
méně v 750 případech, kdy gram 
prodával  za  200,-Kč.  Dále  mu 
bylo  prokázáno  ,  že  nejméně 
270krát  prodal  dalším  osobám 
drogu  pervitin,  a  to  0,1  gramu 
za  částky  od  100  do  200,-Kč. 
Při domovní prohlídce pak byly 
zabaveny sáčky s bílým práškem 
i  se  sušinou  marihuany.  Vzhle-
dem ke značnému rozsahu hrozí 
delarovi až 10ti        letý  trest od-
nětí svobody.

Bílinští strážníci byli v sobotu 14. května v podvečer přivoláni 
k jednomu z tamních supermarketů, kde podle oznamovatele ně-
kdo spadl do řeky Bíliny. Hlídka MP, která se na místo dostavila, 
zjistila, že pod strmým srázem v korytě řeky se nacházejí dvě oso-
by, které vynesly z vody muže v bezvědomí a snaží se jej oživit. 

Dramatická záchrana
života muže, 

který spadl
do řeky Bíliny 

Strážníci u muže, jenž byl před 
jejich  příjezdem  v  bezvědomí 
již nejméně deset minut, měl kr-
vácející poranění hlavy a u kte-
rého nebyl hmatný puls, začali 
s  okamžitou  resuscitací.  Jeden 
z hlídky prováděl nepřímou sr-
deční masáž a druhý připravo-
val přenosný automatický defi-
brilátor,  který  před  nedávnem 
bílinská městská  policie  právě 
pro  takovéto  případy  zakou-
pila.  Defibrilátor  nakonec  ne-
bylo potřeba použít,  jelikož se 

masáží  srdce  podařilo  obnovit 
mužovu srdeční činnost. Podle 
sdělení  operačního pracovníka 
Městské  policie  Bílina,  se  na 
místo dostavila rychlá záchran-
ná služba, která po vyhodnoce-
ní stavu pacienta přivolala i zá-
chranářský  vrtulník.  Strážníci 
poté  provedli  úkony  nezbytné 
ke zjištění  svědků, kteří viděli 
jak muž do koryta řeky Bíliny 
spadl. Událost je nyní v dalším 
šetření Policie ČR. 

František Krejčí

Foto: Pavel Krása

Zlodějka se z lupu 
těšila jen pět minut 

Hlídce strážníků Městské policie Bílina stačilo ve středu 18. květ-
na dopoledne pouhých pět minut od nahlášení krádeže k tomu, 
aby vypátrali a zadrželi pachatelku i s ukradenými věcmi. 

Strážníkům,  kteří  prováděli 
hlídkovou  činnost  u  jednoho 
z bílinských supermarketů, bylo 
oznámeno, že před malou chvílí 
došlo  na  parkovišti  ke  krádeži 
kabelky  ze  zavazadlového  pro-
storu  auta.  Jeho majitelka  si  do 
vozidla  ukládala  nákup,  a  přes-
tože si kabelku položila do kufru 
auta, tak v okamžiku, kdy se od 
vozidla na několik vteřin otoči-
la k nákupnímu vozíku, využila 
této chvilkové nepozornosti zlo-
dějka. 
Strážníci zjistili, že okradená má 
v kabelce i zapnutý mobil, vyžá-
dali si proto jeho číslo. Po chvíli, 
když  na  jiném  místě  vytipovali 
možnou  pachatelku,  jednoduše 
číslo  odcizeného  telefonu  na-

mačkali.  Zlodějka,  která  neměla 
ani tušení, že ji hlídka z povzdálí 
sleduje, v klidu vyndala z kapsy 
vyzvánějící  odcizený  telefon. 
Zadržení pachatelky pak již bylo 
pro strážníky dílem okamžiku. 
Dle  sdělení  velitele  zasahující 
hlídky  se  žena  ke  krádeži  na 
místě přiznala a posléze ukázala 
i místo kde ukryla zbytek odci-
zených věcí. Majitelce  tak díky 
bleskovému zásahu strážníků bí-
linské městské policie byly od-
cizené osobní věci včetně vyšší 
finanční  hotovosti  v  pořádku 
vráceny. Pachatelka skončila na 
místním  oddělení  Policie  ČR. 
Za  přečin  krádeže  hrozí  pacha-
telce  až  dva  roky  trestu  odnětí 
svobody.  František Krejčí
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Varnsdorf,  dále  č.  4  třeba  Kadaň, 
Duchcov,  kde  ještě  udrželi  akutní 
lůžka další st. č. 5 např. Louny, Ža-
tec, Roudnice a končí  to  typem č.6 
jako je bílinská nemocnice. Tím chci 
říci, že při nedostatku lékařů i v Ústí 
a dalším postupném rozebírání v naznačeném pořadí - co na nás může 
zbývat? Jen Bílinští patrioti, i když řada už v důchodovém věku. Mně 
tedy lékaři důchodci nevadí. I oni mají kontakty na špičkové zdravot-
ní pracoviště třeba i v Praze a vím, že to i standardně funguje a umí 
Vám  tam  domluvit  vyšetření.  Jinak,  každý má možnost  a  právo  si 
zvolit zdravotní zařízení jaké chce. 
Ano vím,  že  je o Bílinu  i zájem z  řad  lékařů v produktivním věku 
z  Teplic,  Mostu,  Ústí,  ale  nechtějí  do  zaměstnaneckého  poměru 
v HNsP s.r.o., ale jde jim o převzetí té, či oné odborné ambulance do 
soukroma. To je možná nezastavitelný vývoj, ale zprivatizování nebo 
tedy přesně řečeno vyjmutí těchto všech odborných ambulancí ze spo-
lečnosti, znamená obrovský propad příjmů a tím neufinancování es er 
očka. Propad příjmů se nedá vyrovnat zvýšením zdr.výkonů a vyká-
zat je u zdr.pojišťoven, ale asi jen vnějšími dotacemi. Tedy z města. 
Dále radikálním zvýšením nájmů privátním ambulancím a dalších ná-
jemních prostor. Asi i nějakým propouštěním středního a pomocného 
personálu, kde ale dle mého názoru je již stav pro zajištění správného 
chodu na hraně. Potom možná, něco hodně málo na provozních vý-
dajích. Na  sponzorské  dary  klíčových průmyslových podniků bych 
v současné době taky nesázel. To co je městu přislíbeno, je již naplá-
nováno do investic a menší část na podporu sportu a kultury. 
Je  to prostě o  tom, že buďto budeme mít  takto  fungující nemocnici, 
možná, že se to zdá někomu málo - nebo také nic. Nechci strašit nebo 
tvrdit, že se nedá nic zlepšit, ale snažil bych se být zde velmi opatrný. 
Okolní nemocnice si jistě rádi rozeberou úvazky zdravotních pojišťo-
ven těžko vybojované, zatím pro Bílinu. Smiřme se s tím, že v Bílině asi 
nikdy nebude „Chicago-Hope.“. I já byl ve funkci několikrát lobován 
do  různých  projektů.  Zmíním  například  společný  projekt  nemocnice 
Sv.Alžběty v Praze, nemocnice v Lounech a Bíliny a dalších. V Bílině 
jsme se nenechali přesvědčit a udělali jsme dobře. Někteří z Vás vědí, 
že Lounská nemocnice a zmíněná společnost zkrachovala. A nedopadly 
dobře žádné z řady dalších projektů do kterých nás lákali… 
Můj přístup, jakož to pověřeného funkcionáře města k HNsP byl hod-
ně, i především o tom, že se jedná o významného zaměstnavatele ve 
městě. Nemocnice zaměstnává cca 140 lidí, a řada z nich by jen velmi 
obtížně hledala práci jinde, zvláště v dnešní době! Je tedy záhodno, 
alespoň ze sociálního hlediska mít toto v potaz. „Když nemám v ru-
kávu nic lepšího, nebudu bourat to, co funguje“.
Pokud budou partaje a volební seskupení chtít dodržet svůj volební 
slib, že zvýší kvalitu zdravotní péče v Hornické nemocnici, bude mu-
set Zastupitelstvo města uvolnit další peníze a to nejenom do investic 
a pohotovosti (APP), jako doposavad, ale i nově do provozu a mezd! 
Nevěřím,  že  to  dokáže  nový,  připravovaný  management,  bez vý-
znamných dotací města. 
Můj názor. Hodně štěstí. 

3. května 2011, Roman Šebek, bývalý místostarosta (2002-2010)

BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ
Dokončení názoru  
Romana Šebka ze strany 1

Dokončení názoru Bc. Zdeňka Rendla ml. ze strany 1

Bíliňany zajímá, co se opravuje na domě bývalého knihkupectví na náměstí
Jedná se o opravu čelní fasády 
domu č. p. 87 na Mírovém ná-
městí.

Tento  objekt  je  zapsanou  kulturní 
památkou, je tedy nutné respektovat 
stanovisko Národního památkového 
ústavu a to zejména v použití mate-
riálů na opravu. Tyto musí být svým 
složením  co  nejbližší  původním 
historickým  materiálům, byť objekt 
byl v devadesátých letech již opra-
vován a právě původní omítky byly 
nahrazeny  nevhodnými  novodobý-

mi směsmi. Opravou tohoto objektu 
bude dokončena celá východní stra-
na Mírového náměstí, kterou právě 
v devadesátých letech rekonstruoval 
tehdejší Okresní bytový podnik. Je 
zřejmé, že rekonstrukce tehdy neby-
la provedena kvalitně, avšak jakáko-
liv reklamace není možná z důvodu 
zániku OBP. 
Ještě pro informaci: V loňském roce 
musela  být  kompletně  nahrazena 
střešní krytina téhož objektu.

Tomáš Pavel, odbor nemovitostí 
a investic MěÚ BílinaFoto: Václav Weber

těžké získat do Bíliny jiné lékaře, jak HNsP dobře hospodaří, atp. Nehledě na 
fakt, že HNsP prakticky neinvestuje a musí si dlouhodobě půjčovat od města 
na vyplácení mezd. Když jsme naše naléhání na přípravu návrhů na zkvalitnění 
poskytované péče a modernizaci HNsP stupňovali, dočkali jsme se pouze opa-
kování důvodů, proč nejsou podstatnější změny možné. K naší lítosti se následně 
nejvýraznější aktivitou vedení i některých pracovníků nemocnice stalo pořádání 
nátlakových akcí vůči vedení města vytvářením a šířením nejrůznějších poplaš-
ných zpráv. Zaměstnanci HNsP i občané města byli znepokojováni smyšlenými 
informacemi o snaze radnice zavřít, prodat, privatizovat či vytunelovat nemoc-
nici, v důsledku čehož se Bílinou začaly šířit logické obavy. Pobouření veřej-
nosti mělo pravděpodobně přinést rezignaci představitelů města na modernizaci 
stávajícího provozu HNsP. Ustupovat již ale prakticky nebylo kam. Odklad léta 
neřešených problémů by mohl způsobit jen jejich další prohloubení. 
Město Bílina proto v rámci svého podílu v HNsP ještě zvýšilo svou aktivitu. 
Pověřilo jednatele svoláním valné hromady, iniciovalo nárůst pracovních schů-
zek  s  vedením  nemocnice,  jež  zároveň  požádalo  o  předložení  srozumitelné 
vize pro následující období, a především intenzivně pracovalo na představě své 
alternativní koncepce. Během jejího vytváření jsme absolvovali desítky hodin 
jednání a sešli se s řadou lékařů, ekonomů a manažerů. Na Radu města Bíliny 
dne 18.5.2011 jsme následně pozvali jednatele se společníky HNsP a požádali 
je o nástin jejich představy dalšího fungování nemocnice. Místo jasného plánu 
jsme si ale od vedení HNsP prakticky vyslechli jen velmi nekonkrétní přísliby 
a žádost o další, několikaměsíční, odložení řešení situace. Poté dostali prostor 
ke společné prezentaci před radou města bývalý jednatel Krušnohorské polikli-
niky RNDr. Jaroslav Herzinger a primář Podkrušnohorské nemocnice MUDr. 
Petr Myšák, MBA,  s  nimiž  členové  rady v  posledních  týdnech  absolvovali 
řadu pracovních jednání, včetně seznámení se s výsledky jejich práce přímo 
v  litvínovské nemocnici a poliklinice. Zde nás zaujala především schopnost 
vedení reagovat pružně na nové trendy ve zdravotnictví, soustavná moderni-
zace provozu a rozšiřování nabídky služeb. Ministerstvo zdravotnictví chystá 
v nejbližších měsících mnoho zásadních úprav v oblasti poskytování zdravotní 
péče v nemocnicích (včetně rozsáhlé restrukturalizace počtu a určení nemoc-
ničních lůžek) a většina připravovaných změn není pro nemocnice, jako je naše, 
nikterak příznivá. Hrozí omezování jejich provozu a zánik mnoha pracovních 
míst. Je proto nanejvýš nutné se co nejdříve připravit na boj o své místo na trhu, 
kde bude hrát zásadní roli schopnost intenzivně sledovat vývoj situace, průběž-
ně ji vyhodnocovat, operativně jednat se zdravotními pojišťovnami a rychle se 
rozhodovat a konat. Právě tyto kompetence však u současného vedení HNsP 
v posledních několika letech postrádáme a zásadně nesouhlasíme s jeho názo-
rem, že na efektivní řízení nemocnice v této době stačí 2–3 hodiny práce denně. 
Po zvážení všech faktů i dojmů z uplynulých několikaměsíčních jednání se rada 
města rozhodla udělit svému zástupci na příští valné hromadě HNsP mandát 
k prosazování návrhu na odvolání jednatele MUDr. Josefa Chudáčka a jmeno-
vání RNDr. Jaroslava Herzingera novým jednatelem společnosti.    
Nehledě na průběh posledních měsíců, kdy jsme se při vzájemných jednáních 
s MUDr. Josefem Chudáčkem většinou názorově rozcházeli v představě o dal-
ším fungování nemocnice, ještě jednou vyjadřuji svou maximální úctu, kterou 
k němu chovám. Jako výraz poděkování za dlouholetou práci pro bílinské ob-
čany hodlám na příští radě města poprvé využít svého práva iniciovat udělení 
ceny Rady města Bíliny a nominovat MUDr. Josefa Chudáčka na její převzetí. 
Nepochybuji o tom, že se toto ocenění setká s příznivým ohlasem u celé bílin-
ské veřejnosti, pro niž MUDr. Josef Chudáček představuje po mnoho let vysoce 
respektovanou autoritu.  Bc. Zdeněk Rendl ml., místostarosta   
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Autobusové nádraží je připravené, 
obchodní centrum otevře v zimě

Kaskáda podala žádost o grant na digitalizaci

Komu tyto 
stromy vadí, 

nebo dokonce 
překážejí?

Místo – Sídliště Za Chlu-
mem, dětské hřiště nad gará-
žemi, poškozeny čtyři lípy!

Na  snímku  vidíme,  jak  si  některý 
z našich občanů krátí ve volném čase 
dlouhou chvíli. Na tyto hrátky použil 
svého  psa,  pravděpodobně  některé 
bojové  plemeno  (pitbulteriér,  rot-
twailer  apod..) A  jaký  je  výsledek? 
Poškozené stromy, na kterých může-
me vidět stopy psích zubů, kůra je se-
dřená až na dřevo. Možná, že někdo 
namítne, že  s takovou maličkostí se 
příroda  vyrovná. Ano,  vyrovná,  ale 
stále hůře a na jak dlouho? 
Podívejme  se  kolem  sebe.  Každé 
ráno  vidíme  chodníky,  trávníky,  les 
poseté  všemožnými  odpady  (pet 
lahvemi, igelitovými taškami, mikro-
tenovými sáčky aj.). Jakoby neexis-
tovaly odpadkové koše a kontejnery. 
Životní  prostředí  je  věcí  nás  všech 
a měli bychom se zamyslet, zda chce-
me žít v pěkném a zdravém prostředí 
a to předávat dalším generacím, nebo 
vše  ignorovat  a  bezohledně  znečiš-
ťovat  a  ničit  to,  co  jiní  za  nás  pak 
pracně  napravují.  Příroda  nás  stále 
častěji varuje, tak nebuďme lhostejní 
i k těmto zdánlivě nevelkým škodám, 
a upozorňujme na tyto negativní věci. 
Postupný úbytek rostlin a živočichů 
na naší planetě je alarmující, mizející 
deštné  pralesy,  zaneřáděné  oceány, 
stále se rozšiřující území pouští a kli-
matické  změny,  to  jsou  skutečnosti, 
které maličkostmi  rozhodně  nejsou. 
Všímejme  si  proto  svého  bezpro-
středního okolí a pokusme se každý 
sám za sebe přispět k tomu, abychom 
mohli krásy přírody využívat co nej-
déle.  Ladislav Macák

Kulturní centrum Kaskáda podala žádost o dotaci na dokončení procesu digitalizace Městského 
divadla / Digitálního kina. Žádost byla směrována na Státní fond České republiky pro podporu 
a rozvoj české kinematografie, tedy do fondu pod patronací Ministerstva kultury ČR.  

Město Bílina v roce 2008 učini-
lo  v  digitalizaci  již  první  krok. 
S investicí cca 2 mil. Kč pořídi-
lo  do  divadla  digitální  systém, 
který  ovšem  umožňuje  projekce 
převážně dokumentárních  filmů. 
Využívá  se  převážně  pro  filmo-
vé festivaly. Je ovšem nevhodný 
pro  projekci  snímků,  které  jdou 
do  kin  klasickým  způsobem. 
Současný  systém  neumožňuje 
kvalitní  zabezpečení  proti  nele-
gálním kopiím a z tohoto důvodu 
se filmové novinky do bílinského 
digitálního kina dostanou zhruba 
s půlročním zpožděním. 
Proces  dokončení  digitalizace 
Městského divadla spočívá v tom, 
že se současný systém zamění za 
systém  s  lepším  zabezpečením 
proti kopii. Bude potřeba vymě-
nit projektor, plátno a částečně se 

obmění  hardware  a  ozvučení,  což 
představuje  investici  zhruba 3 mil. 
Kč.  Po  instalaci  nového  systému 
do  Městského  divadla  bude  mož-
né  filmové  snímky promítat  v den 
premiéry. V tomto případě by došlo 
k ukončení projekcí v kině Hvězda 
a z divadla by vzniklo multifunkční 
centrum s každodenním provozem. 
Investice  v  rozsahu  3  mil.  Kč  je 
v plánu financovat ve výši 1,2 mil. 
Kč z dotací, 1 mil. Kč ze sponzor-
ských příspěvků a zbytek z rezerv-
ního  investičního  fondu  Kaskády. 
Zda  Kaskáda  grant  získá,  bude 
zřejmé někdy v průběhu první polo-
viny června. K digitalizaci by došlo 
v průběhu letních měsíců a od září 
by začal běžný provoz. Nejpozději 
počátkem  roku  2012  by  digitální 
kino promítalo i ve 3D technologii.     
„Digitalizace kin je skutečnost, dotý-

kající se celé Evropy, USA i třetích 
zemí. Ve  většině  členských  států 
EU byla nebo je v současné době 
zpracovávána  národními  filmo-
vými instituty strategie, koncepce 
nebo dotační  program pro  řešení 
digitalizace  kin.  Digitalizace  kin 
znamená nahrazení 35mm filmo-
vých  projektorů  digitální  techno-
logií a zároveň změnu zavedených 
způsobů  distribuce.  Kvalita  digi-
tálního  promítání  je  srovnatelná 
s  promítáním  z  35mm,  digitální 
kopie navíc nepodléhá mechanic-
kému opotřebení a její kvalita tedy 
zůstává  konstantní.  Pokud  nedo-
jde  k  digitalizaci  kin,  může  být 
v blízké budoucnosti  znemožněn 
přístup diváků k novým  filmům, 
které  budou  distribuovány  pouze 
na  digitálním  nosiči.“  (MKČR)
 Michal Mlej

Prostor u vlakového nádraží 
se Bíliňanům mění před oči-
ma, autobusové nádraží je při-
pravené k provozu a obchodní 
centrum má být podle předpo-
kladu otevřeno do konce letoš-
ního roku.

Lidé jsou zvědaví na Retail Park, 
jak projekt nazývá  investor  JTH 
Group, a.s. I když obchodní cen-
trum  ještě  nestojí,  většina  ob-
chodních ploch v něm má již své 
budoucí  nájemníky.  „  Začínáme 
s výstavbou každého obchodního 
centra, až když máme sedmdesá-
tiprocentní obsazenost. Jinak by-
chom  nedostali  úvěr  od  banky,“ 
vysvětlila  Gabriela  Hlavsová, 
jednatelka společnosti. Je tak jas-
né,  že minimálně 70 % obchod-
ních ploch je již obsazených. Ve 
skutečnosti  to  bude  jistě  více, 
konkrétní  číslo  však  Hlavsová 
neřekla  s  tím,  že  tento  údaj  by 
bylo  nutné  zjistit  u  příslušného 
pracovníka.
Investor  na  svých  webových 
stránkách  jasně popisuje předsta-
vu parku. Ten by měl být rozdělen 
podle požadavků nájemců na jed-
notlivé prodejní  jednotky. Celko-
vá prodejní plocha Retail Parku je 
cca 3500 m2.

Jako  hlavní  výhody  budovaného 
parku vidí investor:  
-   jen  2  minuty  jízdy  od  centra 
města přímo u  rychlostní  silni-
ce I/13 (Bílinská ulice) -   směr 
Teplice-Chomutov-Karlovy Va-
ry-Cheb/  Teplice-Louny-Praha

-  obousměrné  dopravní  napojení 
pro osobní i nákladní vozidla 

-  hraniční  přechod  se  SRN  Cí-
novec  je  20  km  a  Petrovice  ve 
vzdálenosti 30 km od lokality

-  bezprostřední blízkost největ-
šího bílinského sídliště, želez-
ničního a autobusového ná-
draží (včetně nádraží MHD) 
zaručí četnou navštěvnost ob-
chodního centra

V prostoru mezi Intersparem a au-
tobusovým nádražím budou nadá-

le  probíhat  stavební  práce.  Gab-
riela  Hlavsová  uvedla,  že  stavba 
si  samozřejmě  vyžádá  dopravní 
omezení,  která  se  budou  měnit 
podle rozsahu a místa stavebních 
prací. Odměnou za trpělivost pak 
bude Bíliňanům vlastní obchodní 
centrum, kde by měli najít široký 
sortiment  zboží  pod  jednou  stře-
chou.
Vizualizaci Retail Parku Bílina je 
možné  najít  na  webových  strán-
kách investora.
Výzva:  Vážení  čtenáři,  zajíma-
jí  nás  Vaše  názory.  Vyjádřete  se 
k myšlence  a  stavbě  obchodního 
centra  v  Bílině.  Pište  na  adresu 
bilinsky-zpravodaj@seznam.cz. 
Podnětné  názory  rádi  otiskneme.
 Jana Šimková

Foto: Václav Weber
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Do Bíliny zavítal vrchní zemský rabín 

Karol Sidon

Na divadle probíhá oprava římsy
Městské divadlo probíhá částečnou rekonstrukcí. Letošní zima a pře-
devším led v okapech způsobil poškození římsy, kterou je nutné zabez-
pečit proti zřícení a předejít tak možným újmám na zdraví kolemjdou-
cích občanů. Martin Kačírek, KC Kaskáda, foto: Václav Weber

Milí občané!
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a jeho dopad na 

konání občanských akcí: Vítání občánků do života, gratulace starším 
občanům města k životnímu jubileu nám nedovoluje zvát maminky na 

vítání a jít za staršími lidmi jako gratulanti.

Vítání občánků
Dovolili  bychom  si  tímto milé 
maminky  a  tatínkové  požádat 
o  nahlášení  svého miminka  na 
matrice při MěÚ Bílina, č. dve-
ří  212  I.  poschodí,  s  rodným 
listem  miminka  a  občanským 
průkazem  jednoho  z  rodičů. 
Termín  vítání  se  koná  vždy 
v  úterý  a  v  těchto  zbývajících 
dnech:  6.  září  a  20.  prosince. 
Uzávěrka  nahlášených  dětí  je 
týden před konáním akce.

Svatby
Svatební obřady pro výročí 25 let 
sňatku  (stříbrná  svatba),  50  let 
sňatku (zlatá svatba) a 60 let sňat-
ku  (diamantová  svatba)  je  nutné 
nahlásit na matrice č. dveří 212, I. 
poschodí. Je třeba doložit oddací 
list  manželů.    Tuto  událost  mo-
hou přijít oznámit přímí příbuzní 
rodiny. 

Životní jubilea
Zároveň  žádáme  občany,  kteří 
by  chtěli  oslavit  životní  jubileum 
osobní gratulací pracovníků měst-
ského úřadu, tj. 70 let, 75 let, 80 let 
a  poté  každý  následující  rok,  má 
možnost nejdéle 14 dní před usku-
tečněním  akce.  Nahlásit  jubilanta 
je možné přímým členem rodiny. 

Změna 
Životní jubilea je nutné nahlásit na 
matrice  při  MěÚ  Bílina,  č.  dveří 
212, I. poschodí u pí Uhrové. 
Vzhledem  k  výše  uvedenému  zá-
konu,  je  třeba souhlasu zákonného 
zástupce,  jak  při  vítání  dětí,  tak 
v ostatních případech s uveřejněním 
v Bílinském zpravodaji.

Za odbor správní a vnitřních věcí 
- matrika: Miloslava  Uhrová,  

tel. č. 417 810 848,  
e-mail: uhrova@bilina.cz

Židovský hřbitov v Bílině je jedním z mnoha židovských hřbitovů, které čekají na své 
„vzkříšení“. Starají se o něj dobrovolníci, díky kterým nyní vynikla krása starých ná-
hrobků a kouzlo židovské památky vůbec.

Do  Bíliny,  na  návštěvu  místního  hřbitova, 
zavítal  vrchní  zemský  rabín  Karol  Sidon. 
Setkání  na  obnoveném  hřbitově  zorganizo-
valo  občanské  sdružení  Bílina  2006.  Jeho 
předseda  Jan Beneš  prozradil,  jak  se  poda-
řilo  tak  vzácnou  návštěvu  do Bíliny  vůbec 
dostat.  Oba  se  totiž  viděli  zhruba  před  ro-
kem, kdy rabín přislíbil, že do Bíliny zavítá. 
Nešlo však jen o zdvořilostí planý slib. Člen 
Židovské obce Teplice Tomáš Pulc rabínovi 
zájem připomněl a znovu ho pozval. I přes-
tože místní  židovský  hřbitov  byl  od  dubna 
v péči dobrovolníků – žáků z bílinské ZŠ Za 
Chlumem a  je na něm vidět opravdu velký 
kus  práce,  čas  se  na  něm  neúprosně  pode-
psal  a  jeho  stav  rozhodně není  uspokojivý, 
ba naopak. Vysoce postavený český Žid byl 
tragickým  stavem  pohřebiště  natolik  zasa-
žen,  že  se  ihned nemohl ujmou  slova.. Pak 
se  však  rozmluvil  a  přislíbil  pomoc. Ta  by 
měla  spočívat  v  pravidelných  návštěvách 
členů Unie židovské mládeže. Každému ži-
dovskému hřbitovu, který navštívil, prý do-
kázal pomoci. Byl překvapen také existencí 
staré  židovské modlitebny.  Slíbil,  že  se  do 
Bíliny vrátí. 
Celý program na hřbitově doprovázela hudba 
v podání ZUŠ v Bílině. Účastnily se samozřej-
mě děti, které se na obnově hřbitova podílely, 
tedy žáci 7. – 9. tříd ze zmíněné ZŠ Za Chlu-
mem s pedagogickým dohledem manželů Ku-
linových. Podívat se přijeli také lidé z „dálky“, 
z okolních okresů, kteří jezdí na pravidelné ná-
vštěvy s rodáky.

Jan  Beneš  považuje  akci  za  velmi  zdařilou 
a věří, že osud místního židovského hřbitova 
nezůstane příslušným lidem lhostejný.

Snahy o rozsáhlou obnovu ztroskotaly 
na velké finanční nákladovosti

Jedním z problémů, které bude nutné do bu-
doucna řešit, jsou majetkové vztahy s pozem-
ky.  Židovské  hroby  leží  na  pozemku  města 
a naopak městské hroby ve velké části hřbito-
va zabírají pozemek Židovské obce Teplice.
Město Bílina chtělo v roce 2009 žádat na re-
konstrukci  hřbitova  dotaci  z  Nadace  obětem 
holocaustu.    Rada města  doporučila  zastupi-
telstvu podání žádosti  schválit,  zastupitelé se 
však rozhodli jinak a s nápadem nesouhlasili. 
Cenová nabídka na  rekonstrukci  činila  tehdy 
více než 1 milion korun a město by se muselo 
na této částce podílet 30 %. Od té doby „Akce 
židovský hřbitov“ spí.  Jana Šimková

Co vše je potřeba na hřbitově 
v rámci rekonstrukce udělat? 

- demolici hřbitovní stavby a odvoz suti
- ruční přesun suti do vzdálenosti 50 m
- dostavbu zdi 20 m krát 1,8 m o síle 15 cm
-  ruční  přesun  hmot  do  vzdálenosti  50  až 
100 m

-  odstranění  vegetace  a  úprava  prostoru, 
posekání,  vyhrabání,  vykopání  náletovin 
včetně odvezení suti na skládku

-  oprava  a  usazení  náhrobních  kamenů 
včetně podezdívek
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V nízkoprahovém centru se scházejí 
i maminky, navštívil je pan starosta

Přímo z tréninku mezi děti zavítali 
Pavel Verbíř, Antonín Rosa a Al-
din Čajič. Spolu s marketingovým 
ředitelem FK Teplice  Petrem He-
idenreichem vytvořili v sále kině 
Hvězda  příjemnou  a  přátelskou 
atmosféru. Žáci se ptali na různé 
otázky z oblasti  fotbalu, ale  také 
postojů hráčů  k různým  proble-
matickým jevům, jako je kouření 
nebo agresivita fanoušků. Myslím 
si, že svým vystupováním zauja-
li většinu žáků a mnozí z nich si 
kromě společných fotografií a au-
togramů  odnášeli  cenné  životní 
rady. Jak již bylo na počátku uve-
deno,  beseda  probíhala  v  rámci 
projektu  FK Teplice „V Teplicích 
je budoucnost“, který je zaměřen 
na    několik  klíčových  cílů,  jako 

např.  podpora  vnímání  fotbalu 
jako sjednocujícího celospolečen-
ského  fenoménu  ,  rozvoj  aktivit 
pro komplexní podporu výchovy 
dětí a mládeže v regionu nebo  být 
vzorem a sdílet  pozitivní  hodnoty  
sportu s občany a další dílčí cíle.
Zejména  ten  poslední  zmíněný  
cíl byl více než naplněn. Děkuje-
me FK Teplice za možnost účasti 
v jejich projektu. Tato beseda  není 
jedinou aktivitou, které se v jeho 
rámci    zúčastníme.  Děkujeme 
také  KC  Kaskáda  za  poskytnutí 
sálu   kina Hvězda pro  tuto akci. 
Hráčům  i  realizačnímu  týmu  se 
v Bílině velmi líbilo  a my se již  
těšíme na další spolupráci.

Mgr. Marie Sechovcová, 
ZŠ Bílina, Lidická

V rámci projektu „V Teplicích je budoucnost!“ proběhla v pátek 
6. 5. 2011  beseda hráčů FK Teplice se žáky ZŠ Bílina, Lidická.

Beseda s hráči FK Teplice

Klub matek, který provozuje bílinská pobočky společnosti 
 Člověk v tísni v Nízkoprahovém centru na Teplickém předměstí, 
navštěvují maminky ze sídliště i okolí již téměř rok.

Protože  se  snažíme  dlouhodobě 
vytvářet  nabídku  pro  celé  rodi-
ny, máme radost, že většina ma-
minek zároveň chodí v doprovo-
du  svých  dětí,  které  pravidelně 
využívají naší službu předškolní 
přípravy pro děti  od 4 do 6  let. 
V  době,  kdy  se  děti  společně 
s  paní  učitelkami  připravují  na 
úspěšné zvládnutí začátku škol-
ní  docházky,  mohou  maminky 
trávit čas v klubu, kde je možné 
si odpočinout, dozvědět se nebo 
naučit  se  něco  nového nebo  re-
alizovat  své  zájmy.  V  průběhu 
uplynulého  roku  jsme  v  klubu 
pro  maminky  připravili  mnoho 
užitečných  a  zajímavých  besed 
a seminářů, rozhovorů a milých 

setkání.  Velmi  nás  potěšilo,  že 
pozvání maminek do klubu přijal 
i  starosta města  Bíliny,  pan  Jo-
sef Horáček, který odpovídal na 
všechny otázky,  které maminky 
nejvíce  zajímaly.  Rády  bychom 
proto  touto  cestou  panu  staros-
tovi  poděkovali  za  jeho  milou 
návštěvu  a  popřáli  mu  mnoho 
úspěchů  v  další  práci.  Zároveň 
se již velmi těšíme na další při-
pravovaná setkání se zaměstnan-
ci různých institucí, úřadů, škol, 
neziskových  organizací,  ale 
i obyčejných lidí, jako jsme my. 
Milé maminky, v případě zájmu 
nás neváhejte navštívit, rády vás 
mezi námi přivítáme.

Maminky z Klubu matek

Bílinští Baltíci opět zlatí!
O víkendu 13.-15. května proběhlo v Českých Budějovicích ná-
rodní finále mezinárodní soutěže v programování  Baltík 2011. Bí-
linu zastupovalo 7 soutěžních týmů, které zároveň reprezentovaly 
Ústecký kraj spolu s jedním týmem ze Žatce. 

Bílinští Baltíci opět zlatí!

Sobotní dopoledne bylo vyhraze-
no samotné soutěži – děti měly za 
úkol vyřešit úlohy přiměřené své-
mu věku. Na každou úlohu měly 
zhruba hodinu. 
Zatímco porota měla plné ruce prá-
ce - pro děti byla připravena zajíma-
vá hra, která je provedla po nejzná-
mějších a nejzajímavějších místech 
Českých Budějovic a dovedla je až  
k pokladu.  Kromě hezkého zážitku 
se  děti  naučily  pracovat  s  turistic-
kou navigací a v neposlední řadě si 
otestovaly svou fyzickou kondici. 
Slavnostní  vyhlášení  výsledků 
bylo očekáváno s velkým napě-

tím.   Kdo postoupí do finále na 
Slovensko?    Kdo  si  odveze  ja-
kou  cenu  a  případně medailové 
místo? 
První  místo  v  kategorii  studentů 
v jazyce B4C# si s velkým bodo-
vým náskokem vybojoval náš le-
gendární MB-tým – Jakub Černík 
a Tomáš Procházka.  Do meziná-
rodního finále, které chlapce čeká 
10.-12. června  ve Štúrovu kromě 
nich postupuje v kategorii starších 
žáků  Lukáš  Riedel  a  v  kategorii 
mladších  tým Bíliňáci ve  složení 
Matěj  Špinka    Jaroslav  Dvořák.  
Držme jim palce.  Eva Klasová

Jakub Černík přebírá pohár za 1. místo z rukou hlavního porotce. Foto: Viktor Langer
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Vítání občánků

Obyvatelé zaniklých obcí 
se sešli ve Fontáně
V sobotu 14. 5. od 14 hodin proběhlo v KD Fontána poslední setkání 
přátel zaniklých obcí Jenišův Újezd a Břežánky. Pořadatelkami byly 
A. Fialová a H. Mrázková. Foto: Václav Weber

Zdobení velikonočních 
perníčků v MŠ Čapkova

Děkuji rehabilitační sestře paní Michálkové, MUDr. 
Peckové a celému kolektivu sestřiček na lůžkovém oddělení 
Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině „LDN – R“ za 
péči, kterou věnovaly mé mamince paní Věře Vyskočilové. 
Moc děkuji. Blanka Eimanová

Poděkování

Foto:
Václav Weber

Dne 10. 5. 2011 se uskutečnilo, již druhé v tomto roce, slavnostní 
vítání nově narozených občánků našeho města. V obřadní síni 
Městského úřadu Bílina přivítal naše maličké pan starosta Josef 
Horáček. 

Vítání proběhlo ve velmi krás-
né  atmosféře,  obřadní  síň  byla 
zaplněna do posledního místeč-
ka. Tentokráte  nám  vystoupily 
děti z Mateřské školy M. Šva-
binského,  aby  nám  přednesly 
písničky, které si pro tuto slav-
nostní chvíli připravily. 
Za asistence budoucích zdravot-
ních  sester  ze  Zdravotní  školy 
Teplice se nám rodiče podepsali 

do naší pamětní kroniky, převzali 
pamětní listiny, dárky a květiny.  

Do života byly přivítány 
tyto děti

Maška  Vojtěch,  Sluková  Barbo-
ra, Svoboda Matyáš, Schaumann 
Oldřich, Ševčík Max, Voňka Jiří, 
Halamka Jiří, Sýkora Štěpán, Kra-
tochvíl Matěj, Ducký Filip, Ema 
Červenková a Červenka Tadeáš. 

Milí spoluobčané,
chtěla  bych Vám  touto  cestou  popřát  hodně  sluníčka,  pohodové 
prázdniny a zároveň se budu těšit na naše setkání v obřadní síni 
Městského úřadu Bílina, vždy od 14:30 h, kdy se bude konat další 
vítání občánků našeho města a to příští bude:  6. září 2011. 
Rodiče, kteří budou mít zájem, mohou přijít na matriku č. dveří 
212,  I.  poschodí,  kde  předloží  rodný  list  dítěte  a  svůj  občanský 
průkaz -  nejpozději týden před konáním slavnostní akce.

Na všechny se moc těší matrikářka Miloslava Uhrová

Další společné odpoledne s dětmi a jejich rodiči uspořádaly paní 
učitelky z MŠ Čapkova týden před velikonočními svátky, kde si 
všichni  přítomní mohli ozdobit velikonoční perníčky, které pře-
dem děti v rámci vzdělávací činnosti vytvořily a upekly.

Účast  rodičů  byla  hojná  a  kromě 
maminek se dostavily  také   některé 
babičky a dokonce i  tatínkové měli 
své  zástupce.  Příjemné  odpoledne 
bylo provoněné sladkou perníčkovou 
a  cukrovou  vůní  a  protkané  pohodou 
a dobrou náladou. Všechny   výtvory si 
zúčastnění  odnesli  domů,aby  si  jimi 
mohli  ozdobit  sváteční  veliko-
noční    stůl  a  možná  se  někteří 
nechali inspirovat a pokračovali 
ve  výrobě  zdobených  perníčků 
i doma. LQV

a  kromě
některé
měli

perníčkovou
pohodou
výtvory si

jimi



BÍLINSKÝ ZPRAVODAJ8 26. května 2011

Kulturní servis
MĚSTSKÉ DIVADLO 

Neděle 29. květen - 19.00
Eric - Emmanuel Schmitt
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
Divadlo Na Jezerce Praha

Manželské vraždění je jedna 
z nejúspěšnějších francouz-
ských her současnosti. Je to 
souboj, ve kterém jde v pra-

vém slova smyslu o život. Re-
žie: Jan Hřebejk, hrají: Jaroslav 
Dušek, Nataša Burger. Vstup-
né: 320,- 250,- 200,- 100,- Kč

02. 6.2011 - 19.00 hodin
JEDEM DO AFRIKY...

Moderuje: Jiří Balda a diva-
délko Uličník Teplice. O pře-
stávku bude připraveno malé 
pohoštění a ochutnávka vína! 
Vystoupí děti z kroužků aero-
biku a školy modelek DDM 

Bílina, Zumbu představí Petra 
Aulická. Česat bude: Gabriela 
Kejmarová a salón Gabriela 
Teplice. Líčit bude: Dis. Vla-
dislava Krajníková vicemistr 

republiky v líčení
Vstupné: přízemí 120,- Kč; 

balkón 90,- Kč

LETNÍ AMFITEáTR 
03. 6.2011 - 20.30

PRAVDA O ZKáZE TITANIKU
PRVNÍ OPEN AIR DIVA-

DELNÍ PŘEDSTAVENÍ V BÍ-
LINĚ!

F. R. Čech
Pravda o zkáze Titaniku aneb 
Kdo jinému jámu kopá, sám 

do ní padá... Prozatímně 
osvobozené divadlo Františka 
Ringo Čecha. Inscenace Ti-

tanik pojednává netradičním 
způsobem o nejstrašnější 

katastrofě v dějinách námořní 
dopravy. Hypotéza Čechova 
prozatímně osvobozeného 

divadla je ovšem vysoce 
originální. Hrají: František 

Ringo Čech, Uršula Kluková, 
Jaroslav Sypal, Martha Olšro-

vá, Eva Brožková, Rostislav 
Kuba, Pavel Novotný, Milan 
David, Evžen Hájek, Michal 
Reichert. Vstupné: 150,- Kč; 
senioři 75,- Kč, v předpro-
deji bude k dispozici 370 ks 
vstupenek, zbylé vstupenky 
budou prodávány pouze na 

místě. V případě nepříznivé-
ho počasí se divadelní před-

stavení uskuteční v Městském 
divadle v Bílině.

KINO HVĚZDA
03. 6. - 4. 6. 2011 - 17.00

AUTOPOHáDKY
ČR/animovaný film, české 

znění, 87 minut, MP
Celovečerní povídkový ani-

movaný film je sestaven ze 
čtyř animovaných epizod 

a hrané části, která vše spojuje 
a vytváří rámec příběhu. Kaž-
dá z pohádek bude zpracována 
jinou technikou a jiným tvůr-
čím týmem. Režisérem hra-

ných předělů bude Jakub Ko-
hák. Vypravěčem bude zpěvák 
skupiny Chinaski. Hrají: Mi-
chal Malátný, Ondřej Vetchý, 
Petr Nárožný, Eva Holubová, 

Pavel Liška, Lucie Bílá aj. 
Vstupné: 70,- Kč

Čtvrtek 26. květen - 17.00
Pátek 27. květen - 17.00

ČERTOVA NEVĚSTA
ČR/pohádka, české znění, 94 

minut, MP
Čertova nevěsta ukáže, že 

opravdu s čerty nejsou žerty. 
Nová pohádka od Zdeňka 

Trošky. Hrají: Sabina Laurino-
vá, David Suchařípa, František 

Němec, Eva Josefíková… 
Vstupné: 60,- Kč

KAFáČ
4. 6. 2011 - 15.00

DĚTI DĚTEM
SHOW NA KAFáČI

ve vlastní režii rodičů a dětí, 
kde si děti oslaví svůj svátek 
,,Mezinárodní den dětí“. Při-
pravili si na oslavu různá vy-
stoupení v podobě tanečních, 
pěveckých a akrobatických vy-
stoupení. Děti vystoupí v nád-
herných kostýmech s perfektní 
choreografií. Přijďte všechny 

děti podpořit potleskem a tím 
jim udělat radost. Moderování 
se ujme Sára Kalivodová a To-

máš Maier.

KULTURNÍ DŮM FONTáNA
Pátek 27. květen - 19.00

Sobota 28. květen - 17.00
FIMFáRUM – DO TŘETICE 

VŠEHO DOBRÉHO
ČR/animovaný/rodinný, české 

znění, 75 minut, P–8
Ve třetím Fimfáru pohádky 

poprvé spojuje i doba, ve které 
se odehrávají.

V českém znění: Jan Werich, 
Jiří Macháček, Miroslav Kro-

bot… Vstupné: 60,- Kč

Sobota 28. květen - 19.00
KRáLOVA ŘEČ

VB/drama, české titulky, 
118 minut, P–12

Vystrašená země, potřebuje 
pravého vůdce. Vystrašený 
člověk potřebuje pravého 

přítele. Hrají: Colin Firth, Ge-
offrey Rush, Helena Bohnan 

Carter, Guy Pearce… 
Vstupné: 60,- Kč

Radniční oživila
věž výstava
 fotografií

1. června 2011 od 15:30 hod.
areál a okolí DDM

•  soutěže na kartičky (25 Kč)
•  atrakce
•  občerstvení
•  ukázky výcviku psů a požární 

techniky
•  výtvarné dílny (placené)

PARTNERY AKCE JSOU:
Severočeské doly a.s.

Město Bílina
Hasičský záchranný sbor Bílina

Městská policie Bílina
Hornická nemocnice
s poliklinikou Bílina

V pondělí 16. května od 17.00 hodin se uskutečnila v netradičních 
prostorách radniční bílinské věže vernisáž výstavy fotografií z usku-
tečněného dubnového fotosrazu fotografů z ČR pod vedením bílinské-
ho fotografa Karla Lance. Výstava která potrvá do 10.září je k vidění 
(od 1.června v pravidelných prohlídkách na bílinskou radniční věž), 
Během července bude výstava doplněna o další fotografie z Bílinska 
a okolí. Více informací na www.kckaskada.cz

Dům dětí
a mládeže Bílina

Havířská 529 / 10
418 01 Bílina

tel.417 821 577, 774 821 111

LETNÍ TÁBORY 2011
HORNÍ CEREKEV

1. - 8. 7. - cena 2190 Kč
8. - 15. 7. - cena 2190 Kč
15. - 29. 7. - cena 3990 Kč
29.  12. 8. - cena 3990 Kč

•  tábory jsou určeny dětem 
školního věku 

•  v ceně je doprava, ubytování, 
celodenní stravování, pitný 
režim, zdravotní péče, pro-
gram po celou dobu tábora

Přihlášky a bližší 
informace na
recepci DDM 
Bílina

Kulturní centrum Kaskáda 
v Bílině připravuje: 

KURZ TANCE
a společenského  

chování  
pro začátečníky 2011

v Kulturním domě Fontána 
Za Chlumem v Bílině

Vyučují Jiří a Martina Vitkovi
Cena kurzovného: 

chlapci - 950 Kč, dívky - 950 Kč
Výhodou pro přijetí přihlášek 
do kurzu jsou přihlášené páry.
Vyučovat se budou: tradiční 
společenské tance, latinsko-
americké tance, blues, roc-
kenroll, twist, mambo, lam-
bada... společenské chování 

a stolování.
Přihlášky a platby:

Infocentrum - Mírové náměstí 
Bílina, tel: 417 810 985,  

e-mail: info@kckaskada.cz
Info o kurzu:  

tanecni.bilina@seznam.cz
Fa DRAHOSLAVA KABOURKOVÁ, 

ODĚVY - KOSMETIKA,
Mírové námìstí v Bílinì nabízí: 
po předložení dokladu o zapla-
cení kurzovného 10 % slevu na 
nákup společenského pánské-
ho oblečení a doplňků včetnì 
rukaviček dle výběru a úpravy 

oděvů dle potřeby
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Jsme krea(k)tivní?
   

Poplatek můžete uhra-
dit hotově v pokladně 
Městského úřadu v Bí-
lině, přízemí (vpravo) 
–  pokladna,  č.  101 
v těchto hodinách:

Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad v I. pololetí 
2011 je 30. 6. 2011. Poplatek na rok 2011 je stanoven ve výši 
500,- Kč na osobu a rok, (t.j. 250,- Kč/osoba/pololetí).

Poplatek  lze  uhradit  i  složenkou 
nebo bezhotovostním převodem na 
účet města 19-1060440379/0800, 
variabilní  symbol:  1337,  kon-
stantní  symbol:  0558,  specifický 
symbol: rodné číslo plátce.
Pokud  bude  poplatek  hrazen 
jednorázovým příkazem za více 
poplatníků,  je  třeba  nahlásit 
finančnímu  odboru  Městské-

ho  úřadu  v Bílině  jména  osob, 
za  které  je  poplatek  odváděn, 
a  to buď  telefonicky na  č.  417 
810  957,  417  810  827  nebo  
e-mailem  na  adresu 
 financni@bilina.cz. 
Od poplatku na rok 
2011  jsou  osvobo-
zeny  děti  narozené 
v roce 2011.

Pondělí 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Úterý 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00

Středa 7 – 12.00 a 12.30 – 18.00
Čtvrtek 7 – 11.30 a 12.00 – 14.00
Pátek 7 – 13.00

SHOW NA KAFÁČI
Děti dětem

V Bílině v lesní kavárně Kafáč dne  4. 6. 2011 v 15 hodin 
se koná 2.ročník ,,Děti dětem“kde si děti oslaví svůj svá-
tek ,,Mezinárodní den dětí“ připravili si na oslavu různá 
vystoupení v podobě tanečních,pěveckých,akrobatických 
vystoupení. Děti vystoupí v nádherných kostýmech s per-
fektní choreografii.

Zápis dětí do MŠ
Šel medvídek do školky, 
vzal si s sebou bačkůrky
a červené jablíčko, 
nashledanou matičko...

Dne 16. 5. 2011 proběhl ve všech mateřských školách zápis. Přišly děti 
přímo hrdinové, které chtěly hned ve školce zůstat, ale byly i tací, kteří 
se schovávali maminkám pod sukni. Snad ještě přes prázdniny vyrostou 
a budou také hrdinové...  Růžičková Eliška
     

Počty přihlášených: 
MŠ Švabinského 664 + 668  35 dětí
MŠ Aléská + MŠ Žižkovo + MŠ Síbova  60 dětí
MŠ Chlum + MŠ Čapkova  34 dětí

     Již po páté se studenti naší školy zúčastnili týdenního pobytu 
v našem partnerském městě Dippoldiswalde.

Rozdělili  jsme se do pracovních 
skupin podle svého zájmu. Takže 
jsme pracovali třeba ve worksho-
pu: Vaříme  jako  profesionálové, 
Staň  se  rokovou  hvězdou,  Fa-
shion  a  styling, Grafitty  a  další. 
Ve  skupinách  s  našimi  studenty 
pracovali  také  němečtí  studen-
ti  a  dále  žáci  z Mšených  Lázní. 
Museli  jsme  se  tedy  domlouvat 
německy, anglicky, ale také nám 
někdy pomáhaly ruce i nohy. Ur-
čitě jsme se však vždy domluvili. 

Za  pěkného  počasí  týden  utekl 
jako  voda,  i  proto,  že  jsme  si 
udělali i výlet do Drážďan, jedno 
odpoledne  jsme  strávili  v  lano-
vém parku, grilovali  jsme a byli 
jsme společně plavat. Ani se nám 
v neděli nechtělo jet zpátky! Ale 
nebojíme  se,  že  své  nové  přáte-
le  již  nikdy  neuvidíme,  protože 
příští  rok  pojedeme  zase  a  také 
jsme  si  naplánovali  časté  vzá-
jemné návštěvy.

Mgr. Magdalena Závodská

Tímto  vystoupením 
si  děti  chtějí  netra-
dičně  oslavit  svůj 
svátek  -  Mezinárodní 
den dětí.
Přijďte  všichni  děti  podpořit 
potleskem  a  tím  jim  udělat 
radost.
Moderování se ujme Sára Ka-
livodová a Tomáš Maier.
Vystoupit uvidíte např: Jiřího 
Hejhala-Break  dance-Vbox, 
taneční  skupinu  ze  Zuš  Bíli-
na  s  choreografií  ,,Šamani“, 
ztvárnění  videoklipu  Telefon 
od  taneční skupiny  ,,Dancing 
lady’s, Country  tance se sku-
pinou  ,,Texas  holky“  baletní 
vystoupení Martina Pavlíčka, 
Kamily  Pokorné,  sourozen-
ců  Šperkových, malé  baletky 
z  DDM,latinské  tance  zatan-
čí  malé  slečny  pod  vedením 

P.  Junkové  z  DDM, 
zpívat  bude Magda-
léna Weissová, Bára 
Kubešová,  Honza 
Nims děti ze ZŠ Alés-

ká,Pavel  Krása.  Přesný 
program Vám na místě  před-
staví  naši  moderátoři.  Máte 
se  na  co  těšit  2.  ročník  akce 
,,Děti dětem“ bude stát za po-
dívanou.
Je připravená netradiční malá 
módní  přehlídka  z  dílny  Si-
mony Kubešové.
Na  závěr  akce  je  připrave-
ná  diskotéka  pod  širým  ne-
bem a kapela  ,,Miloš  and his 
gang“,  která  bude  hrát  až  do 
nočních hodin ☺.
VSTUP-ZDARMA,modleme 
se  za  hezké  počasí  jinak  se 
akce  přemístí  na  Chlum  do 
Fontány  a  to  by  byla  velká 
škoda.
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Bílina usiluje o zmírnění sociálního vyloučení
Bílina, 6. 5. 2011 - Nová sociální firma, dluhové a finanční poradenství, příprava na přechod dětí ze sociálně vyloučených lokalit z ma-
teřských do základních škol, systém prostupného bydlení – tyto zbrusu nové služby a nástroje budou již během tohoto roku podporovat 
začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Bílině do společnosti. Jsou obsaženy ve strategickém plánu sociálního začleňování, 
který připravili členové Lokálního partnerství Bílina a který včera schválili zastupitelé města. 

„Jsem rád, že se nám podařilo 
ve spolupráci s Agenturou pro 
sociální začleňování připravit 
plán, od jehož realizace oče-
káváme zmírnění problémů, 
které je nutné ve městě řešit 
v souvislosti s existencí sociál-
ně vyloučených lokalit. Chtěli 
bychom se zaměřit především 
na podporu úspěšného zahájení 
školní docházky u dětí a zvýšení 
bezpečnosti ve městě. Jedním 
z důležitých úkolů je vybudo-
vání integrovaného centra pre-
vence a přesun služebny měst-
ské policie přímo tam, kde je jí 
ve městě nejvíce zapotřebí, tedy 
na sídliště na Teplickém před-
městí,“  říká  o  přijatém  plánu 
místostarosta města Bílina Zde-
něk Rendl.
„Úspěch či neúspěch Agentury 
pro sociální začleňování v lo-
kalitách, ve kterých působí, je 
z velké míry závislý na tom, jak 
se k jejím aktivitám staví místní 
samospráva. Z tohoto důvodu 
hodnotím velmi pozitivně spo-
lupráci zastupitelů města Bíli-
ny,“  říká Monika Šimůnková, 
zmocněnkyně  vlády  pro  lidská 
práva.
Členové  Lokálního  partnerství 
Bílina,  které  ve  městě  vede 
vládní  Agentura  pro  sociální 
začleňování,  se  při  přípravě 

strategického plánu rozdělili do 
čtyř pracovních skupin. V každé 
z  nich  se  její  členové  věnovali 
jednomu  specifickému  problé-
mu – šlo o skupiny zaměřené na 
témata: bezpečnost a prevence 
sociopatologických jevů, za-
městnanost, vzdělávání a vol-
ný čas a bydlení.
Problematika  bezpečnosti 
a  prevence  kriminality  je  jed-
ním z nejpalčivějších problémů 
sociálně  vyloučených  lokalit 
v Bílině. Jedním z hlavních cílů 
plánu proto je vytvořit v Bílině 
komplexní a provázaný sys-
tém prevence.  Stávající  sku-
pina Prevence kriminality bude 
doplněna o zástupce škol a úřa-
dů.  Součástí  tohoto  systému 
bude  otevření Integrovaného 
centra prevence na Teplickém 
předměstí. To bude nabízet po-
radenské  a  preventivní  služby 
i  volnočasové  aktivity  pro  děti 
a mládež.
V  Bílině  je  také  problémem 
vysoká  míra  nezaměstnanosti, 
která se pohybuje okolo 14 pro-
cent.  Ještě  vyšší  je  u  obyvatel 
sociálně  vyloučených  lokalit. 
Podpora zaměstnanosti je proto 
jedním z dalších cílů schválené-
ho plánu. Podle něj bude v Bíli-
ně  mimo  jiné  zřízena  sociální 
firma,  která  do  roku  2013  za-

jistí  minimálně  20  pracovních 
míst pro dlouhodobě nezaměst-
nané  ze  sociálně  vyloučených 
lokalit. Dalším  cílem  je  vytvo-
řit  v  rámci nízkoprahového za-
řízení specifický program pro 
mládež ve věku 15 až 26 let, 
ve  kterém  by  bylo  propojeno 
vzdělávání  po  základní  škole 
navázané na konkrétní pracovní 
místa. Do roku 2013 bude soci-
álně  vyloučeným  obyvatelům 
v  Bílině  také  nabízena  služba 
dluhového a finančního pora-
denství.
Velký  význam  je  přikládán 
i  problematice  vzdělávání.  Do 
roku 2013 má být v Bílině zří-
zen  první  ročník  odloučeného 
pracoviště  odborného  učiliš-
tě,  který  by  umožnil  studium 
učňovského  oboru  přímo  ve 
městě. Podpořit vzdělávání dětí 
a mládeže ze sociálně vylouče-
ných  lokalit  by  měla  možnost 
předškolní  přípravy  těchto  dětí 
na přechod z mateřských do zá-
kladních škol. 
Cílem  v  oblasti  bydlení  je  za-
vést v Bílině během tří  let sys-
tém  takzvaného  prostupného 
bydlení.  V  rámci  něj  budou 
moci klienti  přecházet  z  první-
ho  stupně  -  krátkodobého  byd-
lení  na  ubytovně  v  Důlní  ulici 
do  tréninkového  bydlení  spo-

jeného  s  povinnou  spoluprací 
s  poskytovateli  sociálních  slu-
žeb a odtud do finálního třetího 
stupně  -  dlouhodobého  nájem-
ního bydlení.
„Na schválený plán v nejbližší 
době Agentura naváže poraden-
stvím při podávání projektových 
žádostí všem členům Lokálního 
partnerství. Cílem je,aby tyto 
žádosti  měly co největší šanci 
na úspěch ve výběrových říze-
ních a navržené projekty mohly 
být realizovány,“ vysvětluje lo-
kální konzultant Agentury v Bí-
lině Alexander Olah.  
Agentura  je  jedním  z  odbo-
rů  Sekce  pro  lidská  práva  při 
Úřadu vlády ČR vedené vládní 
zmocněnkyní  pro  lidská  práva. 
V  Bílině  působí  Agentura  od 
května roku 2010 
V Bílině žije v podmínkách so-
ciálního vyloučení zhruba 2000 
obyvatel. Nacházejí  se zde dvě 
sociálně  vyloučené  lokality 
–  sídliště  Teplické  předměstí 
a  azylový  dům  v  Důlní  ulici.
Většina z obyvatel těchto loka-
lit je dlouhodobě nezaměstnaná, 
jejich  příjem  tvoří  především 
sociální dávky, mají velmi níz-
ké vzdělání  a  jsou  těžko uplat-
nitelní na trhu práce.

Tisková zpráva Agentury  
pro sociální začleňování

Kompletní verze Strategického plánu sociálního začleňování LP Bílina je ke stažení zde:
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-bilina/strategicky-plan-socialniho-zaclenovani-v-biline/download

VĚŽ BÍLINSKÉ RADNICE

VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ 

S NÁZVEM

BÍLINA A OKOLÍ
17. 5.–10. 9. 2011
Budova bílinské radnice  

- radniční věž

vernisáž
16. 5. 2011 od 17.00 hodin

Prezentace prací fotografů 
pod vedením

bílinského fotografa 
KARLA LANCE.
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V sobotu dne 
23. dubna 2011 

od 09:00 hodin pořádala 
Tělovýchovná jednota So-
kol Bílina florbalový turnaj 
žáků ve věku od 10 – 12 let, 
které se zúčastnili i bílínští 
Sokolíci. Pro družstva na 
prvních třech místech byly 
připraveny poháry. Dále 
byly odměněni individuál-
ními cenami nejlepší hráč 
a nejlepší brankář turnaje.

Turnaj se konal za účasti 8 týmů 
a to družstev ze Světce (TJ Sokol 
Světec), Duchcova (DDM Duch-
cov), Teplic (DDM Teplice), Dě-
čína  (dvě  družstva  z DDM Dě-
čín), Prahy (FBC Magic Sticks) 
a v neposlední řadě dvě družstva 
z Bíliny  - ZŠ Aleská a pořádají-
cí TJ Sokol Bílina. 
Družstva  byla  rozdělena  do 
dvou skupin po čtyřech týmech, 
kdy  ve  skupině  A  se  utkali  TJ 
Sokol  Světec,  TJ  Sokol  Bílina, 
DDM Děčín  blue  a  ZŠ Aleská. 
TJ  Sokol  Bílina  nastoupil  ve 
svém prvním utkání turnaje pro-
ti největšímu překvapení turnaje 
– TJ Sokol Světec. Na mladých 
bílinských Sokolících byla vidět 
velká nervozita. Než se pořádně 
stačili  rozkoukat,  prohrávali  po 
poločase 5:0. Pak už se proti roz-
jetému Světci nedalo celkem nic 
dělat a zápas skončil pro Bílinu 
malým  debaklem  8:0.  Bylo  po-
třeba  hodně  psychických  sil  do 
dalšího zápasu, kdy se TJ Sokol 
Bílina utkal s dalším družstvem 
z Bíliny a to ze ZŠ Aleská. Tam 
už sokolíci dominovali a po po-
ločase  2:0,  zvítězili  v  zápase 
5:0. V posledním zápase  skupi-
ny,  který  měl  rozhodnout,  zda 
Sokol Bílina bude hrát o stupně 
vítězů, nastoupili Sokolíci proti 
týmu DDM Děčín blue. Tady se 
znovu  projevila  jejich  nezkuše-
nost a výsledkem toho byla pro-
hra 1:3. 
 
Všechny výsledky ve skupině A:

Sokol Světec – Sokol Bílina (5:0) 8:0
DDM Děčín blue – ZŠ Aleská (1:1) 2:2
Sokol Světec – DDM Děčín blue (2:0) 2:2
Sokol Bílina – ZŠ Aleská (2:0) 5:0
Sokol Světec – ZŠ Aleská (1:0) 8:0
Sokol Bílina – DDM Děčín blue (0:2) 1:3

Pořadí:
1. TJ Sokol Světec
2. DDM Děčín blue
3. TJ Sokol Bílina
4. ZŠ Aleská

Ve skupině B se utkali družstva 
FBC  Magic  Sticks,  DDM  Du-
chcov,  DDM  Teplice  a  DMM 
Děčín red.

Všechny výsledky ve skupině B:
FBC Magic Sticks – DDM Duchcov (5:0) 7:0
DDM Teplice – DDM Děčín red (1:3) 2:4
FBC Magic Sticks – DDM Teplice (4:0) 9:0
DDM Duchcov – DDM Děčín red (2:0) 2:0
FBC Magic Sticks – DDM Děčín red (1:1)    5:1
DDM Duchcov – DDM Teplice (0:1) 1:2

Pořadí:
1. FBC Magic Sticks
2. DDM Děčín red
3. DDM Duchcov
4. DDM Teplice

V přestávce turnaje po zápasech 
se  konal  soutěž  o  nejpřesnější-
ho  hráče  turnaje.  Soutěží  změ-
řili  své  síly  v  přesnosti  střelby 
na plachtu ve  tvaru náhradního 
brankáře.

Poté  následovaly  zápasy  o  ko-
nečné  umístěny,  kdy  poslední 
týmy ze skupin si to rozdali o 7. 
místo,  předposlední  týmy  o  5. 
místo, druzí ze skupin o 3. mís-
to  a  vítězové  skupin  ve  finále 
o celkového vítěze turnaje.

Výsledky zápasů o umístění:
Zápas o 7. místo:
ZŠ Aleská – DDM Teplice 1:7
Zápas o 5. místo:
Sokol Bílina – DDM Duchcov 3:2
Zápas o 3. místo:
Děčín blue – Děčín red 2:1 náj.
Finále:
Sokol Světec – Magic Sticks 0:8

Sokolíci,  protože  skončili  ve 
skupině  na  3.  místě,  utkali  se 
o  celkové  5.  místo  s  týmem 
DDM  Duchcov.  Zápas  to  byl 
velice  napínavý  i  když  od  za-
čátku měli  navrch Sokolíci. Po 
poločase byl stav 1:0 pro Sokol 
Bílina, po přestávce ještě přida-
li další dvě branky. Pak ke konci 
zápasu Sokolíci  trochu polevili 
a museli se bát o výsledek. I tak 
nakonec zvítězili 3:2 a skončili 
na krásném 5. místě.  Konkuren-
ce na tomto turnaji byla vysoká, 
byly  k  vidění  velice  zajímavé 
zápasy,  a  pro mnoho hráčů  byl 
turnaj  velkou  školou.  Hlavně 
tým z Prahy FBC Magic Sticks 
ukázal,  že  zkušenosti  a  vyhra-
nost  dělá hodně.  I  přesto může 
být s hrou týmu TJ Sokol Bílina 
vedení  Tělovýchovné  jednoty 
spokojeno,  protože  předvedli 
své  současné  maximum  a  do 
hry dali  srdce. TJ Sokol Bílina 
na tomto turnaji  reprezentovali: 
Adrián  Baláž,  Ladislav  Beneš, 
Adam Habáň, Jiří Klíma, Pavel 

Lukášek, Patrik Netáhlo, Daniel 
Pícha, Luboš Krišal, Pavel Dra-
goun,  Jan Pohl, Vojta Pastyřík, 
Karel Grümann  a  v  brance  vše 
jistil Karel Čáp.

Konečné pořadí :
1. FBC Magic Sticks
2. TJ Sokol Světec
3. DDM Děčín blue
4. DDM Děčín red
5. TJ Sokol Bílina
6. DDM Duchcov
7. DDM Teplice
8. ZŠ Aleská

Individuální ceny:
Nejlepší hráč turnaje
Martin Klimsza (FBC Magic Sticks)
Nejlepší brankář turnaje
Daniel Lacza (DDM Děčín blue)
Nejpřesnější hráč turnaje
Tomáš Volmut (DDM Duchcov) 

Po  skončení  všech  bojů  násle-
dovalo  slavnostní  vyhlášení 
výsledků, kdy bylo nejprve pře-
dány  individuální  ceny  a  poté 
poháry  pro  týmy  na  1.,  2.,  3. 
místě.  Během  celého  turna-
je  byly  vidět  zajímavé  zápasy 
a  ten  kdo  se  na  mladé  naděje 
přišel  podívat  rozhodně  nelito-
val.  Závěrem  bych  chtěl  všem 
zúčastněným  sportovcům  po-
děkovat  za  příkladné  výkony 
a nasazení!!!

TJ Sokol Bílina pořádal turnaj žáků ve florbale

Slavnostní vyhlášení výsledků 
turnaje.

Poháry pro týmy na 1.-3. místě, individuální ceny. Slavnostní zahájení turnaje.

Náhradní brankář na 
kterého probíhala soutěž 
o nejpřesnějšího hráče.

TJ Sokol Bílina se raduje 
z výhry v zápase.
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26. května 2011

Bílina pořádala běžecké mistrovství, 
padaly osobní rekordy Bílina  se  14.  5.  těšila  z  vůbec  

prvního  pořádání MČR  v  běhu 
na 10 000 m. Po důkladných pří-
pravách se na místním stadionu 
sešli  velmi  kvalitní  běžci.  Pro 
atletické  nadšence  to  byl  svá-
tek. Vždyť pořádání, které udě-
lil ČAS Bílině,  lze bez nadsáz-
ky považovat za prestižní. Je to 
i důkaz vložené důvěry místním 
pořadatelům.  Po  zkušenostech 
z  minulosti,  kdy  klub  pořádal 
nejen ligové soutěže, je to důvě-
ra oprávněná. V opravdu letním 
počasí byly viděny výborné vý-
kony  jak    juniorů,  kteří  běh  na 
10 000m začali, přes ženy až po 
muže,  jejichž  běh  patřil  k  nej-
očekávanějším.  Všem  divákům 
i  pořádajícím  zatrnulo  jen  ve 
chvíli,  kdy  Jan  Janů  (Hvěz-
da  SKP  Pardubice)  po  9  600m 
(kolo  před  cílem)  zkolaboval 
a  závod na průběžném 3. místě 
již  bohužel  nedokončil.  Diváci 
a atletičtí pamětníci jistě uvítali 
přítomnost  bývalých mistrů  re-
publiky,  účastníků  mistrovství 
Evropy a světa např.: Miroslava 
Bauckmanna,  Petra  Pipu,  Janu  
Kučeríkovou-Bauckmannovou, 
Martina Wiplera  a  dalších.  Le-
gendy  českého  i  českosloven-
ského běhu se nechali zvěčnit na 
společné  fotce.  Ředitel  závodu 
Josef Mairich hodnotil celé mi-
strovství  kladně. Vše  podle  něj 
proběhlo  bez  problémů,  v  sou-
ladu  s  plánem.  Vyzdvihl  výko-
ny  zejména  v  mužském  běhu, 
kde  si  Milan  Kocourek    a  Jan 
Kreisinger  (oba  AK  Kroměříž 
)  vylepšili  své  osobní  maxi-
mum (29:31.24, resp. 29:34.89) 
a kvalifikovali se tak na Evrop-
ský  pohár.  Třetím  medailistou 
byl Jiří Homoláč (VSK Univer-
zita  Brno).  Z  žen  zvítězila  Pe-
tra  Kamínková  (AK  Olomouc) 
výkonem  35:06.92,  na  druhém 
místě  se  umístila  Květa  Pec-
ková  (TJ  Sokol  SG  Plzeň-Pet-
řín) časem 35:21.71 a na třetím  
Ivana  Sekyrová  (AK  Sokolov), 
která  doběhla  v  čase  35:54.56. 
Navzdory  mediální    kampani 
a  propagaci  Atletického  klubu 
Bílina  lze  ale  vzhledem k výji-
mečnosti a výborným výkonům 
diváckou účast považovat za ne-
dostatečnou. 
Mgr. František Podroužek




