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Hornická nemocnice s poliklinikou (HNsP) v Bílině. Téma, které 
je v poslední době mimořádně aktuální. Následující řádky Vám 
přiblíží hlavní fakta týkající se situace v nemocnici od založení 
společnosti HNsP až do současnosti.

FAKTA KOLEM BÍLINSKÉ NEMOCNICE

● Bílinu čekají nářezy Neřež a Kiss Forever band ● Tajemník informuje o projektu CAF ● Pomohly by v Bílině mobiliární exekuce? 
● Rozsvícení vánočního stromku korunoval ohňostroj ● Bílinští florbalisté vedou krupskou ligu ● Z Kobry přivezli Draci body ● 

Fakta: č. 1 – Vlastníci společ-
nosti HNsP a zvolené vedení

Město Bílina má ve společnosti od 
jejího založení v roce 1994 podíl 
50 procent, dalšími společníky se 
stali s deseti procenty bílinští lékaři 
MUDr. Chudáček, MUDr. Čermák, 
MUDr. Tetřevová, MUDr. Prejza 
a MUDr. Beneš, jednatelem a ředi-
telem společnosti byl jmenován Dr. 
Chudáček, který tuto funkci vykoná-
val od vzniku společnosti do května 
2011, kdy byl z funkce odvolán. No-
vým jednatelem HNsP byl jmeno-
ván RNDr. Herzinger. Od listopadu 
r. 2011 přestal být společníkem Dr. 
Beneš, kterému byl podíl ve společ-
nosti zabaven při exekuci.   
 
Fakta: č. 2 – Počátek neshod 

mezi vedením města  
a nemocnice

Nové vedení bílinské radnice se 
neprodleně po komunálních vol-
bách v roce 2010 obrátilo na vedení 
HNsP s impulsem začít intenzivně 
pracovat na zlepšování dosavadní-
ho provozu nemocnice. Za město 
vedli jednání většinou místostaros-
ta Bc. Rendl a radní a zároveň člen 
Dozorčí rady HNsP Dr. Svoboda, 
za HNsP Dr. Chudáček a jeho zá-
stupce v pozici ředitele Ing. Hazd-
ra. Přes několikaměsíční jednání se 
oběma stranám nepodařilo dospět 
ke společnému pohledu na reálný 
stav v nemocnici. Vedení města jej 
vnímalo jako neutěšený, představi-
telé nemocnice neustále obhajovali 
svůj styl řízení. První vážnou trhli-
nu, do doposavad seriózně vedené-
ho jednání, učinil Dr. Chudáček při 
setkáních se zaměstnanci nemoc-
nice, kdy interpretoval úsilí města 
o změny ve fungování HNsP jako 
snahu radnice podnikat kroky, které 
by mohly vést k zavření, prodání či 
vytunelování nemocnice. Na tento 

postup odpovědělo město svoláním 
valné hromady HNsP na 23.5. pro-
střednictvím druhé jednatelky paní 
Peterové a pozváním vedení ne-
mocnice i všech společníků na jed-
nání rady města dne 18.5., kde měl 
Dr. Chudáček představit svou vizi 
dalšího fungování HNsP. Reakce 
Dr. Chudáčka? Na radě města nám 

žádnou svou konkrétní koncepci 
nepředstavil, pouze vyjádřil pod-
poru řešení dalšího chodu nemoc-
nice dle návrhu Dr. Beneše, který 
se jednání rady také účastnil. Jaká 
byla podstata návrhu Dr. Beneše? 
„Jednám s významnou společnos-
tí, která to zde pozvedne. Nemohu 
Vám zatím prozradit její jméno, 
popsat podstatu její koncepce, ani 
způsob jakým by do HNsP vstoupi-
la, ale bude to výborné.“ Tato bla-
máž dosavadního vedení nemocni-
ce představovala pro vedení města 
poslední kapku k rozhodnutí, že 
Dr. Chudáček již není kompetentní 
k řízení HNsP a pověřila svého zá-
stupce na valné hromadě hlasovat 
pro odvolání Dr. Chudáčka z po-
zice jednatele a podporou Dr. Her-
zingera, který předtím vedl úspěš-
ně 12 let nemocnici s poliklinikou 

v Litvínově. Tomu ještě předcházel 
pokus Dr. Chudáčka o oddálení 
možnosti svého odvolání. Řádně 
svolanou valnou hromadu odvolal 
se zdůvodněním, že se jí nemůže, 
z důvodu dovolené, osobně účast-
nit. Ač věděl a společníky byl upo-
zorněn, že pro rozhodnutí většiny 
společníků je klíčové společné jed-
nání na radě města 18.5. kterého se 
zúčastnit osobně mohl. Na samotné 
valné hromadě již hlasuje zástupce 
města pochopitelně v duchu pově-
ření od města. Stejně tak mohl svou 

vůli Dr. Chudáčka při samotném 
hlasování na valné hromadě uplat-
nit zmocněním svého zástupce.

Fakta: č. 3 – Valná hroma-
da odvolává Dr. Chudáčka 
z pozice jednatele HNsP

Valná hromada proběhla za účasti 
notářky, městského právníka, jedna-
telky Peterové, místostarosty města 
Bc. Rendla, Dr. Čermáka a Dr. Svo-
body. Notářka následně konstato-
vala, že valná hromada proběhla 
řádně, za dostatečné účasti společ-
níků s podílem 60 % a její průběh 
jednoznačně ověřuje za platný. Dr. 
Chudáček byl odvolán a novým jed-
natelem HNsP se stal Dr. Herzinger. 
Druhou jednatelkou zůstala paní 
Peterová, která vykonávala funkci 
jednatele v rámci své práce vedoucí 
finančního odboru Městského úřadu 
Bílina.

Fakta: č. 4 – Pokus Dr. Chudáč-
ka prosadit do pozice jednate-
le  HNsP Dr. Beneše na zákla-
dě nepravdivého tvrzení
Dne 8. 6. se konala další valná hro-
mada, kterou svolal Dr. Chudáček 
ještě v době, kdy byl ve funkci jed-
natele. Účastníky valné hromady zde 
Dr. Chudáček nepravdivě informo-
val, že pozici jednatelů HNsP v mi-
nulosti vždy vykonával současně 
jeden zástupce města a jeden zástup-
ce lékařů nemocnice, což se jeho na-
hrazením Dr. Herzingerem změnilo. 
Navrhl proto odvolání paní Peterové 
a zvolení Dr. Beneše jednatelem. Po 
přezkoumání faktů ale vyšlo naje-
vo, že se informace Dr. Chudáčka 
o vždy paritním zastoupení zástupce 
města a lékařů neodpovídá skuteč-
nosti. Pravda je taková, že v minu-
losti vedl Dr. Chudáček nemocnici 
i ve dvojici s Dr. Benešem, bez kon-
troly města v pozici jednatele. Poté, 
co vyšla najevo tato skutečnost, Dr. 
Chudáček svůj návrh stáhl. 

Fakta: č. 5 – Nový jednatel 
zjistil alarmující stav hospo-

daření nemocnice
Po převzetí vedení nemocnice no-
vým jednatelem se ukázalo, proč 
se staré vedení snažilo za každou 
cenu udržet kontrolu nad nemoc-
nicí. Účetnictví nemocnice skrý-
valo tolik pomyslných „kostlivců 
ve skříni“, že i na tak zkušeného 
jednatele, jakým je Dr. Herzinger, 
zapůsobilo jako šok. Ing. Hazdra 
mu na jeho stůl nosil i více než rok 
staré faktury, jejichž celková výše 
se pohybovala v řádech statisíců, 
z nichž podstatná část se týkala lé-
kárny manželky Ing. Hazdry. Když 
bylo požadováno po Ing. Hazdrovi 
předložení přehledu aktuálního sta-
vu financí, přinesl jej v neúplné po-
době, bez započtení všech závazků. 
Reálný ekonomický stav ukazující 
na zadlužení společnosti, přiznal 
až po odhalení reality jednatelem 
Dr. Herzingerem.  

Pokračování na straně 3
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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

Baráčníci přejí k Vánocům
Příjemné prožití svátku vánočních, štěstí, zdraví v novém roce

přejeme všem občanům v našem městě. Za celou obec Baráčníků 
 ponocný Heřmánek

Folková skupina Neřež v BíliněČeský rybářský svaz,
místní organizace 

v Bílině
zve všechny své členy 

na 
členskou schůzi

v sobotu 17. prosince 2011 
od 9.00 hodin v Městském 

divadle v Bílině

Členské schůze ve spádových 
obcích:

Kostomlaty p. Milešovkou: 9. 12.
Braňany: 10. 12.

Hostomice: 18. 12.

Dále informujeme veřejnost:
PRODEJ  

VÁNOČNÍCH KAPRŮ
bude zahájen 20. 12.
na Rybářském domově 

v Bílině (do 23. 12. 2011)
Výbor organizace ČRS, 

MO Bílina

Skupina Neřež je volným pokračováním skupi-
ny Nerez, která zanikla v roce 1994. Její zaklá-
dající členové Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský 
založili v roce 1998 skupinu Neřež, která se 
personálně shodovala s Kapelou Jaromíra No-
havici (turné k albům Divné století a Koncert, 
Vřešťál&Sázavský producenti alb Divné stole-
tí, Koncert a Moje smutné srdce – vše Jaromír 
Nohavica).
V současné době natáčí Neřež své šesté album. 
Skupina také již více než deset let doprovází jed-
nu z nejpopulárnějších českých zpěvaček Marii 
Rottrovou a Zdeněk Vřešťál je autorem několika 
nových písní Marie Rottrové. 
Skupina v současné době vystupuje v obsazení 
Vít Beneš – klávesové nástroje, akordeon a zpěv, 
Filip Benešovský – basová kytara a zpěv, Robert 
Fischmann – flétny, perkuse a zpěv, Vít Sázavský – 
kytara, viola a zpěv, Zdeněk Vřešťál – kytara, har-
monika a zpěv.

Vstupné: v předprodeji 130 Kč/senioři 65 Kč; na 
místě 160 Kč/senioři 80 Kč

Předprodej vstupenek v Informačním centru v Bílině, 
Břežánská 54/7, 418 01 Bílina, tel. 417 810 985, 
e-mail: info@kckaskada.cz, www.kckaskada.cz

KISS FOREVER BAND (Maďarsko)
17. 12. 2011 od 19.00 hodin v Kulturním domě Fontána 

Vánoční koncert nejlepšího re-
vivalu skupiny Kiss na světě! 
Jako předkapela vystoupí bí-
linská skupina GROCK (http://

bandzone.cz/grock) a hostem 
bude LORD BISHOP (http://
bandzone.cz/lordbishoprocks 
New York/US).
Kiss Forever Band svou skvě-
lou metalovou show již skoro 
patnáct let oživuje legendu na 
mnoha koncertních a festiva-

lových pódiích celého světa. 
Právem se pyšní titulem nej-
lepšího Kiss revivalu. Vstupné: 
v předprodeji 180,- Kč; na místě 
220,- Kč
Pořadí kapel:
1) Grock, 2) Lord Bishop, 
3) Kiss Forever Band
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Fakta: č. 6 – Nemocnice 
mohla mít na provoz milióny 

plynoucí z nájmu lékárny
Jak a v čí prospěch se v HNsP hos-
podařilo lze demonstrovat na kon-
krétním případě: Příjem z provozu 
nemocničních lékáren tvoří význam-
nou část rozpočtů většiny nemocnic. 
Naproti tomu bílinská nemocnice 
pronajímala lékárnu za zcela symbo-
lickou částku. Např. smlouva za léta 
2006-2010 určovala nájem pouhých 
7.850 Kč za měsíc. V obdobných 
lékárnách v jiných městech se výše 
nájmu přitom běžně pohybuje ve 
výši převyšující až desetinásobek 
této částky. Přicházely i konkrétní 
nabídky na pronájem. Např. v roce 
2004 nabízel za pronájem lékárny 
Ing. Picka 40.000Kč měsíčně. Jak 
to dopadlo? Na zastupitelstvu města 
dne 10.2.2005 vystoupila majitelka 
lékárny a zastupitelka Mgr. Hazdrová 
a dle zápisu z jednání informovala: 
„Nájem není vysoký, ale spolupra-
cujeme s poliklinikou a poskytujeme 
jim léky a infusní roztoky bez přiráž-
ky. Je tam splatnost dlouhá (půl roku 
až rok) a myslím si, že v podstatě to 
vyváží nájem.“ Zastupitelé uvěřili 
slovům zastupitelky Mgr. Hazdrové 
i tvrzení Dr. Chudáčka a Ing. Haz-
dry, že uzavírané smlouvy jsou ve 
prospěch provozu nemocnice a stá-
vající spolupráci s lékárnou Mgr. 
Hazdrové odsouhlasili. V nepravdě, 
že nízký nájem je kompenzován 
poskytováním léků bez marže, byli 
zastupitelé záměrně udržováni až do 
jmenování Dr. Herzingera jednate-
lem HNsP. Jím provedená kontrola 
hospodaření ale odhalila alarmující 
skutečnost! Nemocnice kupovala od 
lékárny léky s marží! A to s takovou, 
že některé léky by si po jedné krabič-
ce koupila v jiné lékárně při běžném 
maloobchodním nákupu levněji, 
než když kupovala od nemocniční 
lékárny léky v hodnotě přesahující 
obrat dvou miliónů ročně. Příklad 
na jednom náhodně vybraném léku: 
Apaurin inj. s nákupní cenou 52.82 
Kč, byl lékárnou prodáván HNsP za 
69.08 Kč. Při nákupu stejného léku 
v ústecké lékárně by i běžný zákaz-
ník zaplatil za jednu krabičku 67,60 
Kč. Kdo měl z takového hospodaření 
prospěch? Nemocnice nebo manželé 
a současně obchodní partneři Hazd-
rovi? Skutečnost, že lékárna účtuje 
nemocnici léky s marží, nehledě na 
nízký nájem, potvrdil na valné hro-
madě společnosti 18. října 2011 také 
Ing. Richard Hazdra, manžel Mgr. 
Hazdrové a bývalý zástupce ředitele 
Hornické nemocnice s poliklinikou, 
který sdělil, že od neurčené doby byla 
Mgr. Hazdrová „nucena“ začít prodá-
vat léky s marží. Od kdy a v jaké výši 

marži dává, prý neví. Informovat 
zastupitele o porušení slibu nulové 
marže za nízký zájem prý Ing. Hazd-
ru nenapadlo. Na stejnou otázku „ne-
věděl“ odpověď ani Dr. Chudáček na 
následující valné hromadě. Odpověď 
je přitom jednoduchá. Dr. Chudáček 
měl pravomoc pronajmout lékárnu 
za cenu, která by výrazně pomohla 
hospodaření nemocnice. Měl i mož-
nost podepsat smlouvu výhodnou 
téměř pouze pro rodinu svého zá-
stupce Ing. Hazdry. Necháme na čte-
nářích posoudit, pro jakou variantu se 
Dr. Chudáček rozhodl.

Fakta č. 7 – Případ zaplacené 
jednatelky   

Aby mělo město Bílina možnost mít 
veškeré věci v bílinské nemocnici 
pod kontrolou, nominovalo do pozi-
ce druhého jednatele HNsP vedoucí 
finančního odboru Městského úřa-
du paní Peterovou, která díky tomu 
měla přístup ke všem dokumen-
tům v HNsP. V rámci své pracovní 
doby na úřadě měla možnost dění 
v nemocnici průběžně kontrolovat 
a v případě jakéhokoli podezření či 
pochybení informovat vedení radni-
ce. Zřízení pozice jednatelky finanč-
ně nezávislé na nemocnici se zdálo 
jako dokonalá pojistka pro hlídání 
provozu HNsP. Během let, kdy byla 
paní jednatelka ve funkci, ze strany 
paní jednatelky nedocházelo k žád-
né podstatnější kritice vedení HNsP, 
což podstatně zvyšovalo důvěru 
zastupitelů v dění v HNsP. Po jme-
nování Dr. Herzingera se ukázalo, že 
vše bylo jinak. Jednatelka Peterová 
pobírala od nemocnice významné 
finanční částky! Díky finančním od-
měnám většinou ve výši 38.000 Kč 
(např. jen za provedení úkonu svolá-
ní Valné hromady, což může zabrat 
přibližně kolem hodiny práce) si po-
stupně přišla na více než 1.500.000 
Kč! Tato skutečnost byla neznámá 
i starostovi, místostarostovi či tajem-
níkovi města. Nevěděl o ní ani rad-
ní Dr. Čermák, který je od počátku 
společníkem HNsP a pravidelně se 
účastní valných hromad. Krátce po 
zjištění této skutečnosti byla paní 
Peterová odvolána z funkce jedna-
telky i vedoucí finančního odboru.  
  

Fakta č. 8 – Pravda o hos-
podaření jednotlivých částí 

nemocnice    
Výše uvedené finanční ztráty neby-
ly zdaleka jedinými, díky kterým se 
provoz nemocnice každým rokem 
zhoršoval. Nemocnice stagnovala 
prakticky ve všech směrech, zaměst-
nanci pobírali tak nízké mzdy, že se 
řada z nich potýkala s existenčními 
starostmi a bývalé vedení HNsP již 
nebylo kompetentní situaci nejen 

řešit, ale ani se v ní orientovat. Toto 
konstatování vychází z několika jed-
nání s Dr. Chudáčkem nebo Ing. Ha-
zdrou, kde mylně prezentovali svá 
významně ztrátová střediska jako 
zisková, neboť opomenuli od příjmů 
odečíst náklady. Díky tomuto přístu-
pu např. HNsP provozovalo dopravu 
se ztrátou kolem 1.500.000Kč! Toto 
pro nemocnici nejvíce zatěžující stře-
disko bylo po nástupu Dr. Herzinge-
ra předáno do provozu soukromé do-
pravě pana Šlambory a jaký je výsle-
dek? Nemocnice se zbavila nutnosti 
dotovat ze svého provozu 1.500.000 
Kč, na nájmu získá dalších 500.000 
Kč a zbavilo se nutnosti kupovat 
sanitní vozy. Pro HNsP to zname-
ná roční úsporu přes 2.000.000 Kč, 
které může věnovat např. na zvýšení 
platů zaměstnancům HNsP. Výsle-
dek pro pacienty? Moderněji vyba-
vené sanitní vozy zajišťující sanitní 
službu v plném předchozím rozsahu. 
Výsledek pro zaměstnance dopravy? 
Provozovatel Šlambora nejen že pře-
vzaté zaměstnance nepropustil, ale 
podstatně jim zvýšil plat. Přes jasný 
ekonomický přínos této změny pro 
HNsP zásobují příznivci starých 
pořádků média informacemi, jak ve-
dení města předává „lukrativní“ části 
nemocnice svým kolegům. Součas-
né vedení HNsP i radní Šlambora 
jsou kdykoli připraveni poskytnout 
relevantní informace o skutečnosti, 
jakou ztrátu pro HNsP provoz dopra-
vy dlouhodobě představoval. Podob-
ný případ je i dlouhodobě ztrátový 
provoz laboratoře a rentgenu. Díky 
navázání spolupráce s externím 
partnerem získá nemocnice finanční 
úsporu i výrazně kvalitnější službu 
pro pacienty. V případě rentgenu 
např. dojde k nahrazení našeho do-
slova „předpotopního“ starého typu 
rentgenu novým digitálním, který 
naší nemocnici posune jako jednu 
z posledních do 21. století.       
 

Fakta č. 9 – Aktuální stav 
kolem HNsP

Bílinská veřejnost i zaměstnanci 
nemocnice jsou znepokojováni jed-
nostrannými a výrazně tendenční-
mi články v médiích, anonymními 
zprávami kolujícími mezi veřejností 
i na internetu a prohlášeními někte-
rých bílinských politiků, pro které 
představuje jakákoli možnost snížit 
kredit svých konkurentů vítanou 
příležitost. Představitelé bývalého 
vedení nemocnice podali žalobu na 
HNsP ohledně regulérnosti jmeno-
vání nového jednatele, je zpochyb-
ňována i tak běžná skutečnost, jako 
že na valných hromadách zastupuje 
město starosta či místostarosta, podíl 
jednoho ze společníků HNsP, Dr. 
Beneše, propadl v exekuci (pozn. 

mimochodem bývalé vedení pona-
vrhovalo do pozice jednatele v době, 
kdy proti němu již bylo exekuční 
řízení vedeno), do nemocnice se 
momentálně nedá vstoupit hlavním 
vchodem… Smráká se nad budouc-
ností bílinské nemocnice?

Fakta č. 10 – Budoucnost 
bílinské nemocnice

Nesmráká.  I v případě nalezení ně-
jaké administrativní chyby při ko-
nání valné hromady by její zrušení 
soudem neznamenalo pro nemocnici 
zásadní změnu v jejím vedení, čehož 
si bývalé vedení nemocnice musí 
být vědomo. Pro město Bílina, které 
se po propadnutí podílu Dr. Beneše 
v exekuci stalo majoritním společ-
níkem HNsP, není problém potvrdit 
na jakékoli další valné hromadě jme-
nování Dr. Herzingera i odvolání Dr. 
Chudáčka. Co potom vede bývalé 
vedení k rozhodnutí podat na HNsP 
žalobu, které reálně nemůže zvrátit 
uskutečněné změny, ale poškozuje 
pověst nemocnice v širokém okolí? 
Podobná otázka napadla účastníky 
valné hromady dne 30.11. i ve chví-
li, kdy Dr. Chudáček a Ing. Hazdra 
hlasovali proti schválení možnosti 
navázat spolupráci s partnerem, kte-
rý zbaví HNsP další zátěže ze ztrá-
tového provozu a přinese do nemoc-
nice zdarma nový digitální rentgen. 
Proč hlasovat proti získání přístroje, 
který zásadně pozvedne úroveň lé-
kařské péče v HNsP? V závěru val-
né hromady přečetl Dr. Herzinger 
Dr. Chudáčkovi trestní oznámení, 
které proti němu HNsP připravuje 
v souvislosti s jeho působením ve 
vedení nemocnice, nevýhodným 
pronájmem lékárny, odměnou jed-
natelce apod. Vedle soudních sporů 
bývalého a současného vedení bude 
nemocnice dál žít svým životem. 
V prosinci se otevře nově zrekon-
struovaný vchod do nemocnice. Ná-
vštěvníky a pacienty čeká ihned po 
vstupu nová recepce, kde se poho-
dlně mohou dozvědět první potřeb-
né informace, proti recepci přivítá 
hosty nově zřízené občerstvení. Po 
sérii ekonomických opatření ze stra-
ny vedení HNsP a města, se lékaři, 
zdravotní sestry a pomocný personál 
konečně dočkají podstatného zvý-
šení svých platů. V průběhu roku se 
pacienti mohou těšit na další nové 
lékaře, jejichž příchod je postupně 
dojednáván. Modernizace nemoc-
nice bude pokračovat ve vnitřních 
prostorách i v areálu nemocnice. 
Občané města pak sami zhodnotí, 
jestli byly letos nastartované změny 
v HNsP k jejich prospěchu.

Na základě faktů čerpajících 
z podkladů HNsP a MěÚ v Bílině 

připravil Karel Schön

Dokončení ze strany 1
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V červnovém čísle Bílinského zpravodaje 
jsme Vás informovali o projektu CAF, je-
hož prostřednictvím se Městský úřad Bí-
lina snaží zlepšit poskytované služby ob-
čanům a současně zlepšit organizaci jako 
celek. Sebehodnotící zpráva odhalila velké 
množství nedostatků. Základní nedostatky 
byly zahrnuty do Akčního plánu zlepšo-
vání, který rada města schválila dne 29. 

června 2011. Základem každé organizace 
je stanovení její vize, hodnot a strategie, 
městský úřad není výjimkou. Dále jsme 
nastavili politiku kvality městského úřadu 
a vytvořili etický kodex zaměstnance úřa-
du. Všechny tyto dokumenty byly postupně 
schvalovány radou města a jsou dostupné 
na http://www.bilina.cz/urad/zakladni do-
kumenty. V souvislosti s Akčním plánem 

zlepšování byl zpracován průzkum spoko-
jenosti, potřeb a očekávání občanů (s důra-
zem na spokojenost s jednáním úředníků). 
Výsledky průzkumu jsou zveřejněny v sa-
mostatném článku Bílinského zpravodaje. 
Průzkum jako takový pomohl úřadu odhalit 
nedostatky a ukázal nám, v čem nedostatky 
nemáme. 

Ing. Ladislav Kvěch, tajemník MěÚ Bílina

Městský úřad Bílina poprvé v historii úřadu pro-
vedl průzkum spokojenosti občanů s činností 
úřadu. Průzkum probíhal v období od 15.09.2011 
do 17.10.2011 formou anonymních dotazníků. 
Občané, tak mohli vyjádřit svůj názor na posky-
tování informací, jednání úředníků, čekací dobu, 
atd., a současně měli možnost podat náměty 
a připomínky na zlepšení činnosti úřadu. Průzku-
mu se zúčastnilo celkem 236 občanů. Nejčastěji 
se vyjadřovali občané ve věku 26-40 a 41-60 let. 
S rychlostí vyřízení požadavků bylo spokojeno 
234 občanů, pouze 2 občané byli nespokojeni, 
avšak neuvedli důvod nespokojenosti. Pouze 
1 občan nebyl spokojen s jednáním úředníka. 
S prostředím, ve kterém se jednání vedlo bylo 
spokojeno 94 % občanů. Se způsobem úhrady 

správních a místních poplatků bylo spokojeno 
207 občanů (88%) a 5 občanů se nevyjádřilo. 
Nespokojenost vyjádřilo 24 občanů, ale pouze 
ve 3 případech navrhovali platby platební kartou. 
Někteří občané naopak využili možnost vyjádřit 
svůj názor a vyjádřili nesouhlas s výší místních 
poplatků. Ostatní pak neuvedli důvod své ne-
spokojenosti. Velmi dobrého výsledku Městský 
úřad Bílina dosáhl v celkové průměrné čekací 
době pro přijetí úředníkem, která činí za celý 
městský úřad 2,48 min. Přehlednost, dostupnost 
a srozumitelnost podávaných informací byla té-
měř 100% hodnocena kladně.
Průzkum nepřinesl jen samá pozitiva, ale i ne-
gativa. Největším problémem při jednáních je 
nevyhovující a nekulturní prostor pro čekání. 

Někde chybí židle, jinde vznikl požadavek psa-
cího stolku. Každým dotazníkem jsme se zabý-
vali a nejednalo se pouze o „sbírání popsaných 
papírů“. Někteří občané postrádají možnost 
prostřednictvím úřadu požádat o podání návrhu 
na vklad změn do katastru nemovitostí. Bohužel 
tuto činnost nemůže zajišťovat městský úřad, 
ale musí si tento úkon každý občan zařídit sám 
přímo u Českého zeměměřičského úřadu v Tep-
licích (Katastrální úřad). 
Za všechny záporné názory jsme vděčni, neboť 
nám pomohly odhalit naše mezery a víme, co 
máme zlepšovat. Doufám, že občané našeho 
města již brzo poznají změny k lepšímu.
 Ing. Eva Brodská, 

vedoucí obecního živnostenského úřadu

Lávka dostane 
protiskluzový nátěr
V loňské zimě se objevily stížnosti na kluzký povrch lávky přes řeku 
Bílinu. Město proto zakročilo a rozhodlo se lávku opatřit protiskluzo-
vých povrchem a eliminovat tak nebezpečí úrazu. Rada města proto na 
svém předposledním zasedání schválila přesun finančních prostředků 
v rámci schváleného rozpočtu odboru nemovitostí a investic ve výši 
280 tisíc korun na realizaci nátěru. Tím by se měla zvýšit bezpečnost 
přechodu přes lávku především v zimních mrazivých měsících. simi

Tajemník úřadu informuje o Projektu CAF

Výsledky průzkumu spokojenosti občanů

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLINA, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, Odbor správní a vnitřních věcí 
INFORMACE OBČANŮM 
●  Od 1. 1. 2012 nabývá účinnosti úprava zákona 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění 

pozdějších předpisů , tzn. 
●  Od 1. 1. 2012 se budou vydávat nové typy občanských průkazů: 

- občanský průkaz se strojově čitelnými údaji 
-  občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem 

V souvislosti s touto změnou bude v listopadu a prosinci 2011 omezen provoz na úseku občanských 
průkazů a cestovních dokladů v rámci technického zabezpečení vydávání nových typů OP a to takto: 
14. 12. 2011 středa 
– poslední termín pro podání žádosti o OP: - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Bílina) 
15. 12. - 31. 12. 2011 
– NELZE PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI O OP, BUDOU SE POUZE VYDÁVAT VYHOTOVENÉ OP 
19. 12. 2011 – pondělí – poslední termín pro podání žádosti o biometrický cestovní pas 
20. 12. 2011 - 31. 12. 2011 
ODDĚLENÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ ZCELA MIMO PROVOZ 
(netýká se cestovních pasů bez strojově čitelných údajů tzv. BLESK)

Půlnoční mše letos o Půlnoci
Všichni občané Bíliny jsou zváni 
na půlnoční mši v kostele sv. 
Petra a Pavla. Oproti minulým 
rokům dojde ke změně času 
konání. Letos se Půlnoční mše 
uskuteční opravdu o půlnoci. 

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANy
Upozorňujeme občany, že v pátek 30. 12. 2011
MěÚ v Bílině bude zcela uzavřen z důvodů 
čerpání dovolených. Odbor investic 
a stavební úřad budou uzavřeny již od pátku 
23. 12. 2011 až do pátku 30. 12. 2011. 

Ing. Ladislav Kvěch, tajemník MěÚ Bílina
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Mobiliární exekuce - účinný nástroj v boji s neplatičstvím. 
Pomohly by i v Bílině?

Děkujeme dámy, prosím odejděte z chodníku, 
aneb akce „RESTRIKCE E-442“

Neplatiči, problémoví lidé, kteří nedodržují vyhlášky a v mno-
hých případech páchají i různou trestnou činnost, často znepří-
jemňují život slušným občanům. Jaké jsou na ně páky? Kontroly, 
exekuce, odebírání různých sociálních příspěvků atd. To vše je 
známé a také je známo, že ani tyto nástroje nejsou mnohdy příliš 
účinné. V mnohých městech mají dobré zkušenosti s takzvanou 
mobiliární exekucí. Pomohla by mobiliární exekuce i v Bílině?

Ředitel bílinské městské policie 
a zastupitel města Pavel Ryjáček 
měl možnost zúčastnit se chomu-
tovské konference „Záchranný 
kruh Chomutov – způsob řešení 
sociopatologických jevů.“ Obsa-
hem konference byla mimo jiné 
i prezentace mobiliárních exeku-
cí, které v té době již Chomutov 
využíval. Jednou z nabídek Cho-
mutova bylo i předání zkušeností 
ostatním městům, a to právě při 
exekuci majetku a pomoci v za-
čátcích tohoto nelehkého boje. 
Nabídku Chomutova neváhal vy-
užít například Litvínov s proble-
matickým sídlištěm Janov. „Při 
nedávné pracovní návštěvě litví-
novské městské policie jsme se 

kolegy dostali i na téma mobiliár-
ní exekuce. Pověření zaměstnan-
ci úřadu figurují v celé věci jako 
takzvaní správci daně,“ zmiňuje 
Pavel Ryjáček. 

Co jsou mobiliární exekuce?
Jedná se o jeden ze způsobů výko-
nů rozhodnutí, který lze použít pro 
vymáhání daňových pohledávek 
plynoucích z přenesené působ-
nosti. Konkrétně lze tento způsob 
aplikovat při vymáhání pohledávek 
z místních poplatků a pokut.
Při mobiliární exekuci se výkon roz-
hodnutí provádí odejmutím majetku 
dlužníků za účelem jeho prodeje 
k uspokojení daňových pohledávek 
města. Exekuce provádějí pověření 

zaměstnanci úřadu, kteří vystupují 
v pozici správce daně. Při vymáhá-
ní pohledávek ze sankčních plateb 
a místních poplatků mají obdobné 
pravomoci jako vykonavatelé soudu 
či soudní exekutoři.

Kde lze provádět exekuce?
Vykonavatel sepisuje věci povin-
ného v bytě, sídle, místě podnikání 
nebo na jiném místě, kde má po-
vinný umístěny své věci, které by 
mohly být prodány. Důležité je, zda 
lze z okolností konkrétního případu 
důvodně předpokládat, že se v do-
tyčném objektu či prostoru nachá-
zejí věci povinného. Dlužník zde 

nemusí mít trvalý pobyt. Po nabytí 
právní moci exekučního příkazu se 
sepsané věci znovu úředně odhad-
nou, neboť v průběhu exekuce je 
cena stanovena pouze orientačně 
a u některých předmětů (například 
šperky) nelze na místě ověřit je-
jich pravost. Následuje dražba věcí 
a předmětů podle zákonem daného 
postupu.
Podle ředitele by tento nástroj zvýšil 
efektivitu boje se sociopatologickými 
jevy a potažmo i kriminalitou. Mobi-
liární exekuce jako důsledek nepla-
tičství nejsou jen restrikcí, ale mohou 
fungovat jako účinná prevence.
 Jana Šimková, Pavel Ryjáček

V jednom z minulých čísel Bílin-
ského zpravodaje jsme informo-
vali o plánech bílinských stráž-
níků zaměřit se na pouliční pro-
stituci, která v Bílině v poslední 
době opět začíná bujet. Nezůstalo 
jen u plánů. Strážníci začali konat 
a ve spolupráci s pracovnicemi 
Odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví provedli 11. listopadu akci 
s názvem „RESTRIKCE E-442“. 
Jednalo se kontroly osob podezře-
lých z poskytování sexuálních slu-
žeb či osob, které jsou podezřelé 
z jejich zprostředkování. Hlídka 
strážníků se společně s pracov-
nicemi OSVaZ zaměřila zejména 
na komunikaci E-442 a její okolí. 
V rámci akce byly dále provede-
ny kontroly heren vůči osobám 
pobírajícím dávky v hmotné nou-
zi, dále osobám mladším 18 let, 
popř. osobám, které požívají alko-
holické nápoje v rozporu se záko-
nem. Cílem akce bylo preventivní 
působení zúčastněných subjektů 
v terénu, provádění fyzických 
kontrol s možností řešení případ-
ného porušování výše uvedených 
sociálně patologických jevů, a to 
operativně přímo na místě. 
Strážníci i pracovnice OSVaZ 
velmi dobře znají místní pomě-
ry a vědí, které dámy stojí podél 

průtahu městem prakticky celý 
den. Je jasné, že na autobus ne-
čekají. U silnice bylo zkontro-
lováno celkem 10 žen podezře-
lých nabízení sexuálních služeb. 
Z komunikace byly vykázány. 
Ředitel bílinských strážníků 
Pavel Ryjáček prozradil, že při 
kontrolách heren v celé Bíli-
ně nebyly zjištěny žádné osoby 
mladší 18 let, které by požily 
alkoholické nápoje. Negativní, 
respektive v tomto případě po-
zitivní byl i výsledek kontrol 
rizikových míst, jakými jsou 
prostory lázeňského parku, okolí 
atletického stadionu, tenisových 
kurtů, okolí nákupních center, 
Radovesická ulice, garáže u pa-
sovky a další. Kontrola, která se 
po městě pohybovala od 13:30 
až do půlnoci nenarazila v těchto 
místech na žádný problém.
Získané informace budou dále 
využity v praxi a dikci přísluš-
ných zákonů, které aplikují zú-
častněné subjekty. O výsledky se 
strážníci se v rámci spolupráce 
podělí také s místním oddělením 
Policie ČR. Opakování takových 
akcí bude mít za cíl eliminaci 
výše uvedených jevů, na které se 
často nabalují různé druhy trest-
né činnosti. simi, pr

Střední školy se na ZŠ Aléská 
představily žákům
V pondělí  14.11. se na ZŠ Aléská uskutečnila akce „Střední 
školy se představují“. Vycházející žáci a jejich rodiče z celé Bí-
liny se mohli na této akci seznámit se studijními obory, které 
střední školy a učiliště v Ústeckém kraji nabízí pro nadcháze-
jící školní rok. Pozvánku na tuto akci obdržely všechny střední 
školy, o které je mezi vycházejícími žáky zájem. Zúčastnilo se 
tak více než třicet zástupců z jednotlivých středních škol, kteří 
podávali informace o podmínkách studia na jejich školách, stu-
dijních oborech i získání možných stipendií. Účast jak ze strany 
středních škol, tak i vycházejících žáků, rodičů a pedagogů byla 
velká a ohlasy většinou pozitivní. 

Prezentace škol proběhla 
v nově opravené hale školy.
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Přijel k nám Ježíšek

Jako každý rok i letos do Domu dětí a mlá-
deže v Bílině přijel Ježíšek a sněhová krá-
lovna, aby potěšili děti a vyslechli si jejich 
přání. Čekání na Ježíška si děti i jejich 
rodiče mohli zkrátit návštěvou rozličných 
výtvarných dílen, návštěvou herny v Ro-

dinném centu Klokánek. Pro děti bylo také 
připraveno promítání pohádek, jízdy na au-
todráze, pečení kynutého pečiva a zdobení 
perníčků. O program na podiu se postaral 
Vlasta Vébr a divadlo Ve Tři. I tento rok 
celou akci ukončil krásný ohňostroj. Děku-

jeme všem za návštěvu u Ježíška a sněhové 
královny a přejeme klidný předvánoční čas. 
Také bychom rádi poděkovali panu Sojčí-
kovi za darování 3 živých stromečků, které 
celou akci krásně ozdobily.
 Kolektiv pracovníků DDM Bílina

Rozsvícení 
vánočního stromu 
zaplnilo náměstí
V sobotu 26.11. rozsvítila Bílina na Mírovém náměstí svůj vánoční strom. 
Již v odpoledních hodinách na bílinské náměstí začali chodit lidé. Přilákal 
je bohatý program, ve kterém se od 14 hodin střídal flašinetář s různými 
vánočními soutěžemi a pěveckými vystoupeními. Když se blížil okamžik 
rozsvícení, náměstí již bylo zaplněné lidmi a další stále přicházeli. Bylo 
vidět, že se lidé na nejkrásnější svátky v roce již těší. Vánoční atmosfé-
ru dotvářely klasické stánky s dobrotami na zahřátí i na hlad. Krátce po 
18. hodině se tak strom oděný do pláště větších i menších žároviček roz-
zářil a následně potom vypukl ohňostroj. siminásledně potom vypukl ohňostroj.
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NYNÍ V BÍLINĚ
VŠECHNY POJIŠŤOVNY NA JEDNOM MÍSTĚ

 
Zastupujeme tyto pojišťovny: 
AEGON, ALLIANZ, AXA, ČESKÁ POJIŠŤOVNA, ČPP, GENERALI, ING, KOOPERATIVA, 
METLIFE AMCICO, POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY, SLAVIA, UNIQA, WÜSTENROT.

ZDARMA PORADENSTVÍ A KALKULACE JAKÉKOLIV POJISTKY: 

0911_BZ_FORCZECH_90x65

Adresa: FORCZECH s.r.o.
 Člen sítě SMS finanční poradenství
 Wolkerova 74/1
          418 01  Bílina
Telefon: 774 974 000
E-mail: forczech@sms-as.eu

POVINNÉ RUČENÍ
HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

DOMÁCNOST
NEMOVITOST

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INZERCE 0911/BZ

Pohybové odpoledne
To, že moderní škola není jen místem kde se učí, známku-
je, chválí a někdy i kárá, by měli už dnes vědět nejen učitelé 
a žáci, ale i jejich rodiče. Vedle těchto tradičních funkcí by 
škola měla sloužit k setkávání a dávat žákům prostor k re-
alizaci volnočasových aktivit. K takovým školám jistě patří 
i Základní škola praktická v Bílině.

 Místní žáci mají na výběr ně-
kolik zájmových aktivit. Jednou 
z nich je pohyb. Je určen pro zá-
jemce z řad žáků, kteří ještě zce-
la nepodlehli televizní zábavě 
a svodům počítačových her.
 Jedno takové sportovně – ta-
neční odpoledne se konalo ve 
středu 9. listopadu ve školní 
tělocvičně. Žáci si ve třech půl-
hodinových blocích zacvičili 
formou pohybových her, které 
vystřídalo cvičení s míči a asi 
největší ohlas měla půlhodina 

věnovaná tanci, dnes tak popu-
lární zumby.
 Na dětech byla znát únava, ale 
to jim vůbec nebránilo v tom, 
aby se hned po skončení začaly 
vyptávat, co si zatancují a zacvi-
čí příště.
 Stále se hovoří o tom, že dneš-
ní mladé generaci chybí pohyb, 
že je málo fyzicky zdatná a že 
tloustne. Pravidelný pohyb zá-
bavnou formou je jistě cesta, jak 
tuto nedobrou situaci vylepšit.
 Mgr. Iveta Vaiglová

Láska naruby pobavila bílinské publikum
Výpravná hudební komedie Láska naruby v podání pražského Divadla Kalich 
vyprávěla příběh neúspěšné herečky Viktorie. Štěstí se na ni usmálo až v podo-
bě nabídky, která měla ovšem zvláštní podmínku. Aby získala angažmá, musela 
předstírat, že je muž! Účinkující Jana Paulová, Pavel Zedníček, Bohumil Klepl, 
Dalibor Gondík, Zbyněk Fric a Radka Filásková byli zárukou skvělé zábavy.

Tři skvělé herečky divadla Maléhry bavily děti i dospělé.  
Zábavné představení sklidilo velký úspěch. Foto: Václav WeberO
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Kulturní servis
Z důvodu rekonstrukce 

a obnovení DIGITÁLNÍHO 
KINA v Bílině najdete 

program kina v průběhu 
prosince na www.kckaskada.cz 
a na samostatných plakátech.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
Pátek 9. prosinec - 20.00

NEŘEŽ
Koncert české folkové skupiny.

Skupina Neřež je volným 
pokračováním skupiny Nerez, 

která zanikla v roce 1994. 
Vstupné: v předprodeji 

130 Kč/senioři 65 Kč; na místě 
160 Kč/senioři 80 Kč

Sobota 17. prosinec - 19.00
KISS FOREVER BAND 

(Maďarsko)
Vánoční koncert nejlepšího 

revivalu skupiny Kiss na 
světě! Jako předkapela 

vystoupí bílinská skupina 
GROCK (http://bandzone.
cz/grock) a hostem bude 
LORD BISHOP (http://

bandzone.cz/lordbishoprocks 
New York/USA). 

Vstupné: v předprodeji 
180 Kč; na místě 220 Kč

Neděle 18. prosinec - 15.00
DECHOVKA NA FONTÁNĚ
Zveme všechny příznivce 

dechovky na další 
pravidelné odpolední 

setkání s dobrou dechovou 
muzikou. K poslechu 

a dobré náladě zahraje 
a zazpívá DOUBRAVANKA 

TEPLICE. 
Vstupné: 30 Kč

MĚSTSKÉ DIVADLO
15. 11. 2011 – 31. 1. 2012

DANIEL ŘEŘICHA A TOMÁŠ 
MORKES – PROCHÁZKA 

KRAJINOU
Výstava fotografií ke zhlédnutí 

v rámci kulturních akcí 
v Městském divadle. 

Více na www.kckaskada.cz

Pátek 9. prosinec - 8.30 a 10.00
TŘI POHÁDKy NA VÁNOCE

Divadlo Pohádka Praha
Pohádkové vyprávění pod 

vánoční stromeček pro děti 
z MŠ, 1. st. ZŠ a maminky 

s dětmi. Představení 
složené ze dvou pohádek 

čerpajících z motivů 
klasických pohádkových 

námětů a vánočního příběhu 
„Půjdem spolu do Betléma“ 

s celou řadou koled. 
Vstupné: 60 Kč

Sobota 10. prosinec - 18.00
BELINENSIS

9. ROČNÍK BÍLINSKÝCH 
HUDEBNÍCH SLAVNOSTÍ 

BELINENSIS
Vystoupí SYMFONICKÝ 

ORCHESTR MĚSTA BÍLINY, 
PAVLÍNA SENIČ, JOSEF 

ŠTÁGR, RAVEN, SKUPINA 
NEŘEŽ, GYMNÁZIUM 
BÍLINA, ZUŠ BÍLINA aj. 

Středa 21. prosinec - 19.00
EricAssous

HERCI JSOU UNAVENI
Agentura Harlekýn Praha

Komedie z hereckého 
prostředí. Herci se schází 
na grilování. Zábava se 

rozjíždí a na programu jsou 
obvyklá témata z hereckých 
šaten: scénáře, role, vztahy, 
peníze, zdraví…Přátelské 
setkání? Není to tak jisté, 
neboť masky velmi rychle 
padají! A grilování? Velmi, 
velmi pikantní! Účinkují: 
Svatopluk Skopal, Simona 

Postlerová, Vendula Křížová, 
Martin Zahálka, Jan Šťastný, 
Lenka Zahradnická, Barbora 

Petrová, Václav Vydra, Jan 
Čenský, Naďa Konvalinková, 

Jana Boušková. Režie: Jan 
Novák. Vstupné: 300, 250, 

200, 100 Kč

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
26. 11. 2011 – 22. 2. 2012

VÝSTAVA HISTORICKÝCH 
KOLÉBEK A KOČÁRKŮ 
1890-1980 SBĚRATELKy 
MILOSLAVy ŠORMOVÉ

Vstupné: rodinné 40,-Kč, 
dospělí 20 Kč, děti, studenti, 

senioři – 10 Kč, skupiny 
100 Kč (nad 10 lidí); Otevírací 

doba: po: zavřeno; út – ne: 
10.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

GALERIE POD VĚŽÍ
7. 11. 2011 – 25. 1. 2012
JARMILA HALDOVÁ – 

BETLÉMy
Výstava známé řezbářky 
a výtvarnice paní Jarmily 
Haldové z Orlických hor. 

Vstupné zdarma. Otevírací 
doba: 8.00 – 12.00,  

12.30 – 17.00; pá: 8.00 – 12.00, 
12.30 – 15.00

Půjčovní doba knihovny o Vánocích
V období vánočních svátků bude půjčovní doba upravena takto:
Centrální knihovna - Mírové náměstí 
Oddělení pro dospělé - zavřeno v pátek 23. prosince a v sobotu 31. prosince. 
V ostatních dnech bude otevřeno, kromě uznaných svátků (24.12. a 26.12.)
Oddělení pro mládež - zavřeno v úterý 27. prosince , ve čtvrtek 29.12. 
- otevřeno i dopoledne, 9-12, 13-17,30.
Pobočky:
Za Chlumem a Panelové sídliště - zavřeno v úterý 27. prosince , v ostat-
ních dnech otevřeno, kromě uznaných svátků (26.12.)
Všem našim čtenářům a návštěvníkům přejeme krásné prožití vánočních 
svátků, do nového roku hodně zdraví i pěkných čtenářských zážitků.
 Za kolektiv knihovny přeje Marcela Šímová

Dům dětí a mládeže Bílina
Havířská 529/10 418 01 Bílina,
tel. 417 821 577, 774 821 111, www.ddmbilina.cz

10.12.
so

10:00-12:00
Vánoční setkání pro děti z příměstských táborů. 
Předvánoční párty pro děti z příměstských táborů. 
Cena 40 Kč

14:00-17:00

Vánoční setkání dětí z letního tábora. Předvánoč-
ní setkání dětí z letního tábora - Můj první tábor 1 a Můj 
první tábor 2. Pro děti bude připravena velká předvá-
noční párty, kde si připomeneme letní zážitky a setkáme 
se se všemi vedoucími a kamarády.             Cena 40 Kč

12.12.
po

15:30-16:30
Vánoční přání na počítači. Výroba přáníčka na 
počítači, děti si namalují nebo poskládají obrázek, vy-
tisknou a vlepí do přáníčka.                      Cena 30 Kč

17:00-18:00
Vánoční vizitky na dárky. Výroba vizitek na počítači 
- tisk na tvrdý barevný papír - jedna stránka, ozdobná 
šňůrka.                                                         Cena 30 Kč

13.12.
út 9:30-10:30 Výtvarka pro MŠ. Výtvarná dílna pro MŠ Chlum B. 

Děti budou vyrábět vánoční dárek z fima.  Cena 25 Kč

14.12.
st 16:00-17:30

Předvánoční show v zumbování.  Zábava a tanec 
pro všechny děti, pro děti z kroužku Dětské zumbování 
– vstup zdarma.                                   Vstupné: 20 Kč

15.12.
čt

15:00-18:00

Otisky ručiček. Památeční otisk ručiček dětí - per-
fektní dárek pro hrdé a šťastné tatínky a prarodiče. 
Cena rámečku s otiskem: 70 Kč. Možno dokoupit de-
koraci na dozdobení: 40 Kč. Přihlášku+platbou ode-
vzdejte nejpozději do 9. 12 v recepci DDM.

16:00-18:00

Vánoční turnaj ve vybíjené. Soutěžit budou pěti-
členná družstva - 4 hráči + 1 kapitán. Družstva budou 
rozdělena dle věkových kategorií: 1. kat. - 6-10 let, 
2. kat. 11-14 let. Každý hráč zaplatí na recepci DDM 
20 Kč + družstvo vyplní registrační list týmu. Sraz dětí 
v 16:00 hodin.

17:00-19:00
Baltíkova vánoční akademie. Prezentace vánoč-
ních programů. Soutěžící dostanou CD s předváděný-
mi programy. Přihlášky do 13.12.             Cena 40 Kč

16.12.
pá

10:00-12:00

Otisky ručiček. Památeční otisk ručiček dětí - per-
fektní dárek pro hrdé a šťastné tatínky a prarodiče. 
Cena rámečku s otiskem: 70 Kč. Možno dokoupit de-
koraci na dozdobení: 40 Kč. Přihlášku+platbou ode-
vzdejte nejpozději do 9. 12 v recepci DDM.

16:00-18:00

Pečení a zdobení vánočních perníčků - od 6 let. 
Pečení a zdobení vánočních perníčků kornoutkovou 
technikou. Přihlášku s platbou odevzdejte v recepci 
DDM Bílina nejpozději do 9. 12. 2011.     Cena 30 Kč

prosinec 2011
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Prožíváme jedinečné 
okamžiky historie

Pěstounské a osvojitelské rodiny mají na Lounsku svůj klub
Přijetí nevlastního dítěte do rodiny nebývá většinou snadnou záležitostí, rodina i dítě si musí na sebe zvykat a řešit spoustu problémů. 
Náhradní rodinná péče je sice cesta za štěstím plná lásky k opuštěným ratolestem, nicméně jde o cestu velmi náročnou, na kterou když 
se člověk vydá, tak již není cesty zpět.

Proto si náhradní rodičové na Lounsku zalo-
žili svůj klub, kde se mohou sdílet, vyměňo-
vat si zkušenosti, trávit společně volný čas 
a zprostředkovávat si služby a podporu od 
sponzorů.
Během dvouleté činnosti klubu měli možnost 
ti nejmenší zajizdit si na koníčkách v jezdec-
ké stáji Židovice, zahrát si turnaj v bowlingu, 
účastnit se divadelního představení, malovat 
si během výtvarného odpoledne nebo si opéci 
buřty na táboráku. Každý měsíc do klubu do-
jížděla psycholožka z Centra pro rodinu v Te-

rezíně, díky kterému mohou rodiny z klubu 
využívat i službu doučování dětí. Náhradní 
rodiče občasně dostávají i drobné dary od 
sponzorů, mohou využít slevu na brýle pro 
své děti nebo slevu na školní a výtvarné po-
třeby. Je toho hodně, co mohou členové klubu 
využívat od vyslání dětí na tábor či na zážit-
kový pobyt po půjčení si velkoprostorového 
auta. Klub samozřejmě tyto možnosti sám 
nemá, ale v kontaktu s dalšími oraganizacemi 
pomáhajícími pěstounům a osvojitelům, kte-
ré dávají klubu nabídky spolupráce. Činnost 

v uplynulých letech podpořila Nadace táta 
a máma, Nadační fond Albert, Nadace Tere-
zy Maxové dětem a další firmy a organizace. 
Účast v klubu je pro všechny členy výhodná.
Klubu z Lounska, pozn. většina náhradních ro-
din bydlí na vesnicích, by se rád v dohledné době 
rozšířil do Žatce i do dalších měst Ústeckého 
kraje. Hledá proto další zájemce o členství z řad 
náhradních rodičů nebo žadatelů o náhradní ro-
dinnou péči. Více informací o klubu a přihlášky 
lze nalézt na webových stránkách http://monte-
ko.cz/nruk. S pozdravem Ivo Kraus

Středeční pozdní odpoledne před státním svátkem s možností pá-
tečního volna a následným víkendem může být pro některé z nás 
vražedným termínem pro pořádání koncertu. Navzdory těmto 
milým, avšak v tomto případě i varovným skutečnostem, jsem 
na 16. listopadu 2011 od 18 hodin naplánoval společný koncert 
učitelů a žáků Základní umělecké školy Gustava Waltera v Bílině 
a městského pěveckého spolku SCHOLA VIVA BILINENSIS do 
Výstavní síně U Kostela v Bílině.

Nedalo mi to, v pořadu nazvaném 
…1939-1968-1989… nevzpome-
nout přízrak revoluce 1917, která 
tak poznamenala tvář celého mi-
nulého století. Poděkování studen-
tům z Národní třídy bylo zároveň 
úvodem k vystoupení části kapely 
EXIT II p. učitele Tomáše Ernsta, 
ve které na večírku hráli ještě To-
máš Minařík a Jan Nims a úvodní 
skladbou Sluneční hrob Vladimí-
ra Mišíka a Blue Effectu pohřbili 
poněkud šerou náladu inverzního 
podvečera. Beatlesovské Let It 
Be bylo logickým pokračováním 
skvěle postaveného minirecitalu. 
Velkým objevem pro mne i další 
poslouchající jsou rockové hlasy 
obou mladších muzikantů, je tře-
ba zmínit i zjednodušená a přitom 
originálu velmi blízká aranžmá 
jejich kantora.
Po triu přichází dvojice flétno-
vých vystoupení - Jana Wolframo-
vá, příčná flétna,  s Mozartovým 
Koncertem G Dur-1. větou a Eva 
Bidrmanová, altová flétna, s Ada-
giem Benedetta Mercella (zní to 
jak název pizzy) – dívky si daly 
záležet na kvalitě tónů a až dospějí 
ke zralejšímu výrazu, bude radost 
je pozorovat a naslouchat jim. 
V programu mezi flétny vrazilo 
rázný klín kytarové kvarteto: An-

drea Vlachová, Anna Reiserová, 
Karolína Kruťová s p. uč. Ernstem, 
se skladbou Johna Dowlanda Mid-
night (Půlnoc). Zkrotili společně 
své struny a sklidili zasloužené 
ovace publika.
P. uč. Josef Černý-fagot přivádí 
na scénu trio muzikantů: Andreu 
Tannerovou a kateřinu Bartošo-
vou-příčné flétny a Jana Riedla-
klarinet, aby předvedli společně 
Allegro, Menuet a Gigue W. A. 
Mozarta. I když souhra někdy do-
hání velkou snahu, rád bych věřil, 
že se ve třídě p. uč. Černého rodí 
základ budoucího komorního or-
chestru.
A konečně přichází finále první 
části slavnostního programu: Pě-
vecký sbor ZUŠ povedením p. 
uč. Jiřího Bidrmana, který také na 
klávesy doprovázel všechny „de-
chaře“. Klasiku Suchého a Šlitra 
„Krajinu posedlou tmou“, se zná-
mým echem, střídá na táborech 
oblíbená „Tři citrónky“ neznámé-
ho autora a jejich malé vystoupe-
ní završuje „Štěně“ dvojice autorů 
A. Palouček a A. Jiráček. Pěvecký 
sbor se potýká s respiračními one-
mocněními, střídáním zpěváků 
a je s podivem, jak s těmito pro-
tivenstvími statečně bojuje sbor-
mistr. Malí i větší zpěváčci podali 

statečný výkon a divákům se je-
jich vystoupení také, jak bylo znát 
z potlesku, líbilo.
Ostřílené těleso SCHOLA VIVA 
BILINENSIS  tentokrát neslo část 
břímě pořadatele a představilo se 
publiku tradičně mezinárodním 
programem. Ježkův „Vítr vane 
pouští“ přechází v „Shalom alei-
chem“  izraelského autora Gila 
Aldemá, 60. léta připomíná an-
glo-francouzská „Michelle“ od 
Beatles. 
Tréma z nezvyklého prostředí 
a méně používaná 1. verze hal-
fplaybacku pak působí paseku 
v řadách zpěváků, kteří, až na ko-
legu Karla nenastoupí na druhou 
sloku půvabné „Aux Champs El-
lyseés“ zpěváka a skladatele Joea 
Dasina. Je to snad varování před 
spolehnutím na bílinský monopol 
v kategorii dospělých sborů? Na 

druhou stranu je třeba pochválit 
soprány i alty za soustředěný vý-
kon ve skvělém gospelu „Nobody 
knows the trouble I´ve seen“. 
Všechny hlafplaybacky Schole 
„píše“ a hlavně nahrává pan Bc. 
Jiří Kopa, ředitel ZUŠ GW v Bí-
lině.
Téměř hodinový program v ga-
lerii, kde ještě stále probíhala 
instalace nazvaná „Krušné doly“ 
s hrozivými kosami ve druhém 
sálu, končí, hosté odcházejí, mu-
zikanti balí nástroje, rodiče ka-
mery a paní Sedláčková za námi 
zamyká spojovací chodbu. 
Mgr. Jílková, zástupkyně spolu-
pořádajícího Kulturního centra 
Kaskáda, pak dvojím otočením 
klíče v zámku vrat Výstavní síně 
U Kostela v Bílině činí za kon-
certem dvojtečku: za rok znovu?
 Mgr. Jan Maryško

Foto: Bc. Jiří Kopa
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Rada města na své 26. schůzi konané 30. 11. 2011 mimo jiné:

Relaxační pobyt na Loučeni
Uplynulý víkend se ve větši-
ně míst v naší domovině nesl 
v duchu 1. adventu a připome-
nuli jsme si období očekávání 
nadcházejících svátků klidu 
a míru, času vánočního.

Zejména pro ženy znamená tento 
čas nemalé úsilí, aby vedle svých 
pracovních povinností zabezpečily 
své domovy a vše připravily pro své 
blízké tak, jak se sluší a patří, a aby 
o Štědrý den byla rodina šťastná 
a spokojená.
Skupina žen z Bíliny a blízkého 
okolí se rok co rok dokáže i v tuto 
chaotickou dobu zastavit a prožít si 
čas prvního adventu tak, jak by si 
jistě zasloužila každá žena. S tímto 
nápadem před časem přišla Mgr. 
Zdena Jílková. Každý rok nejen 
v čase adventním, ale i na jaře, kdy 
se nám země otvírá a vítá nás do no-
vého probuzení po zimě, pořádá již 
po několik let v různých destinacích 
relaxační víkendy pro ženy každé-
ho věku. Již podruhé jsme byly na 
zámku Loučeň u Nymburka, kde 
jsme strávily uplynulý víkend. Pro 
některé to byl pobyt již několike-
rý, někdo se zúčastnil poprvé. Ale 
všechny jsme měly z prožitého 
víkendu nádherné zážitky a pocit 
naplnění energií pro nadcházející 
předvánoční dny.
Již v pátek po příjezdu na zámek se 
každá z žen mohla zapojit do vod-
ního aerobiku v bazénu, zaplavat si 
nebo si užít tepla v sauně. V sobotu 
se pro pohybově zdatnější konal pěší 
výlet do vsi Jabkenice, kde jsme na-
vštívily muzeum Bedřicha Smetany. 
Každé ráno jsme prováděly dýchací 
cvičení, v podvečer nechybělo ani 
náročnější cvičení s flexibary. Zá-

mek Loučeň je známý také svým 
labyrintáriem, které je největší 
v Evropě. Při jeho návštěvě jsme 
si užily spoustu legrace, ale i čas 
k zamyšlení a vnímání krásy pří-
rody. Odpoledne se pak na nádvoří 
zámku konalo slavnostní rozsvícení 
adventního věnce, tentokráte se za 
účasti komisaře pro zápis do české 
Guinnessovy knihy rekordů loučen-
ští pokusili překonat rekord o nej-
větší adventní věnec, což se úspěšně 
zdařilo. Ve večerních hodinách se 
nám naskytl úchvatný pohled na 
slavnostně osvícený zámek, vánoč-
ní strom a adventní věnec, který 
ještě podtrhoval světelný labyrint 
umístěný na nádvoří zámku. 
Večerní prohlídka vánočně nazdo-
bených interiérů zámku při světlech 

svíček pak nikoho nenechala na 
pochybách, že se blíží čas nejkrás-
nějších svátků v roce. Připadaly 
jsme si, jako bychom na zámku žily 
odjakživa, neboť pan kníže s paní 
kněžnou nás v dobových kostýmech 
pozvali do svých komnat i ke svému 
stolu. Byli jsme na chvíli přímými 
účastníky života na zámku a leckte-
rá z žen si aspoň na chvíli připadala 
jako královna.
Po celou dobu pobytu jsme měli 
k dispozici útulný krbový salonek 
v prostoru zámeckého hotelu. Dob-
rá parta, zajímavá přednáška o by-
linkách, ta správná relaxační hudba 
prostě udělaly své. Večerní posezení 
při světle praskajícího ohně v krbu 
pak ve většině z nás vyvolalo pří-
jemnou nostalgii a vzpomínky na 

dobu dětství, kdy jsme ještě byly 
v roli milovaných dítek, a na role 
matek, manželek, babiček a pracu-
jících žen jsme na chvíli každá za-
pomněla.
Chtěla bych poděkovat paní Mgr. 
Zdeně Jílkové a paní Mgr. Hele-
ně Pátkové za skvělou organizaci 
a elán, s jakým pro nás tyto rela-
xační víkendy připravují, a také 
všem, které se dokázaly na chvíli 
zastavit a svou účastí se podílet 
na krásném víkendu. Přeji všem 
šťastné a spokojené svátky vá-
noční a spoustu příjemných chvil 
strávených mezi přáteli, ať už je 
to společně na některém z dalších 
víkendů pořádaných Zdenou nebo 
kdekoli na světě, kde žijí dobří 
lidé. Edita Králová

Uložila:
■ Tajemníkovi městského úřadu připravit 
zadávací dokumentace k výběrovému řízení 
na dodavatele projektové dokumentace na 
rekonstrukci objektu Husitské bašty za úče-
lem zřízení městského muzea na rekonstrukci 
objektu Inhalatoria za účelem zřízení druhé 
expozice městského muzea.
■ Tajemníkovi městského úřadu připravit 
podklady pro vypsání výběrového řízení na 
poskytovatele služby „Asistent pro terénní 
kontakt“.

Schválila:
■ Vyhlášení výběrového řízení na poskyto-
vání půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 
2012, dle podmínek předložených finančním 

odborem. Rada města zároveň pověřuje fi-
nanční odbor a stavební úřad ke zpracování 
návrhu jeho vyhodnocení a předložení zastu-
pitelstvu města ke schválení.
■ Přijetí daru ve výši 150.000 Kč od Seve-
ročeských dolů pro ZŠ Aléská na zasíťování 
celé školy, včetně tříd. 
■ Místo a čas konání svatebních obřadů v ob-
řadní síni městského úřadu na rok 2012. 
■ Termíny konání vítání občánků na rok 
2012.
■ Zachování provozu v ulici Wolkerova 
v obou směrech. 

Rozhodla:
■ Nejvýhodnější nabídkou z nabídkového 
řízení na poskytování služeb pojišťovacího 

makléře na pojištění majetku města je na-
bídka firmy Česká pojišťovací společnost, 
s. r. o. 
■ Zadat opravu chodníku a autobusové za-
stávky v ul. Teplická v Bílině firmě Žejdlík 
Josef Bílina.
■ Úpravu  Programu podpory sportu ve 
městě Bílina s účinností od 01.01.2012, dle 
návrhu předloženého finančním odborem 
a připomínky člena rady města, Mgr. Zdeňka 
Svobody, Ph.D.
 Kvěch Ladislav, tajemník MěÚ 

S úplným zněním usnesení se lze seznámit 
na úřední desce MěÚ Bílina nebo v sekre-
tariátu starosty města a dále i na webových 
stránkách města (www.bilina.cz)
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TJ Sokol Bílina vede stále Krupskou florbalovou ligu 

Nohejbalový turnaj klubu Shotokan karate do Masopust Bílina
V sobotu 12.11. 2011 se v bí-
linské tělocvičně na Teplickém 
předměstí konalo třetí kolo 
druhého ročníku tříčlenných 
družstev v nohejbale, který 
v rámci svých doplňkových 
sportovních aktivit pořádal 
klub Shotokan karate do Ma-
sopust Bílina. Na toto klání se 
dostavily čtyři družstva v tom-
to složení, družstva Draci, Ro-
mánci, Sokolíci a Ešušáci.

Utkání probíhala na velmi dobré 
úrovni a všichni přítomní nedali 
nikomu nic zadarmo, a to i přes 
skutečnost, že všechna družstva 
byla ryze amatérská. Na celé akci 
je pozitivní to, že i v tak hektické 
době se pořádají sportovní klání, 
kterých se může účastnit širo-
ká veřejnost a poměřit si tak své 
schopnosti a svou kondici. 
„Všem zúčastněným družstvům pat-
ří poděkování za účast a doufáme, že 

byly spokojení a těšíme se na další 
ročník 2012. No a jak to nakonec do-
padlo: 1 místo Draci, 2 místo Sokolí-

ci, 3 místo Románci, 4 místo Ešušáci. 
Putovní pohár za rok 2011 obdrželo 
družstvo Draci. Ještě jednou všem 

blahopřejeme a přejeme hodně štěstí 
v osobním i sportovním životě“ řekl 
organizátor Roman Masopust.

TJ Sokol Bílina byl nucen nastoupit ve 13. a 14. kole Krupské florbalové ligy, které se uskutečnilo o státní svátek 
28.10.2011 v poněkud netradiční sestavě, kdy na tyto zápasy dorazil jen s jedním obráncem a šesti útočníky. Proto dva 

útočníci bílínského týmu museli nastoupit do obrany.

V prvním zápase nastoupil bí-
linský Sokol proti týmu FBC 
Desilusion 07, který do té doby 
okupoval střed tabulky soutěže. 
V tomto zápase to chvíli vypa-
dalo na drama, kdy ale postup-
ně Sokolové odskočily ve skóre 
a nakonec s přehledem zvítězili 
7:3. V druhém zápase nastoupil 
Sokol Bílina proti týmu ze spo-
du tabulky a to Black Knights. 
V tomto zápase Sokolové po-
tvrdili roli favorita a postupně 
soupeři sázeli gól a za gólem až 
se skóre zastavilo na stavu 10:1. 
Na brankách týmu se podíleli 
postupně všichni hráči.V těch-
to zápasech, jak už jsme uvedli 
v úvodu nastoupili typičtí útoč-
níci v obraně,ale na jejich hře to 
vůbec nebylo vidět. Až na někte-
ré výjimky si počínali jako starý 
mazáci a proto se obránci, kteří 
nehráli na tomto turnaji musí bát 
o své místo v sestavě!!!
O další svátek 17.11.2011 pokra-
čovala Krupská florbalová liga 
15. a 16. kolem, kdy se bílin-
skému Sokolu opět vedlo.V prv-
ním zápase nastoupili Bíliňáci 
proti týmu Fenix Krupka, který 
je pravidelným účastníkem zá-
věrečným bojů každého ročníku 
soutěže. Za začátku se trošičku 
trápili, kdy měli po první třetině 

náskok pouze jedné branky. Ve 
druhé třetině se gólově odpou-
tali od soupeře a tento náskok si 
podrželi v závěrečné třetině a tak 
zcela zaslouženě zvítězili 6:3. Do 
druhého zápasu nastoupili Soko-
lové proti nováčkovi soutěže a to 
týmu s názvem Joung Boys. Za-
čátek byl opět pro Sokol velice 
těžký, kdy soupeř po dvě třeti-
ny držel, také zásluhou početné 
skupiny fanoušků, místy byly 
hráči soupeře přemotivovaní, což 
se projevovalo jejich agresivní 
hrou. Nakonec ale Sokol v po-
slední třetině soupeře přestřílel 
a zvítězil jednoznačně 7:3.
Hned o víkendu v sobotu 
19.11.2011 pokračovala soutěž 
dalšími dvěma koly, která byla 
pro Bílinský Sokol velice těž-
ká. V Prvním zápase nastoupil 
Sokol Bílina proti každoročně 
největšímu favoritu soutěže a to 
týmu Sport Krupka. Od začátku 
bylo patrné, že to bude skutečně 
těžký zápas, ale soustředěným 
výkonem získával Sokol postup-
ný náskok až nakonec zvítězil 
jednoznačně 6:1. Ve druhém zá-
pase nastoupili Sokolové proti 
dalšímu nováčkovi a to týmu se 
zvláštním, ale o to více originál-
ním názvem – Jiný tým. Možná 
došlo k podcenění soupeře ze 

strany hráčů Sokola, ale nako-
nec v normální hrací době zápas 
skončili 3:3. V nájezdech se už 
ale projevila zkušenost a Sokol 
získal důležitý bod navíc a vy-
hrál 4:3 na samostatné nájezdy.
Barvy TJ Sokol Bílina v Krupské 
florbalové lize v letošní sezóně 
úspěšně hájí: Zdeněk Bažant, Petr 

Beránek, Václav Czipczirsch, 
Hynek Eisner, Robert Fišer, Fran-
tišek Folejtar, David Gebhardt, 
Libor Hubka, Milan Chaloupka, 
Pavel Krůpa, Radek Nedbálek, 
Ondřej Rais, Daniel Tölg a Ka-
rel Zenker a v neposlední řadě 
vše v brance jistí brankáři Luboš 
Skákal a Tomáš Votava.

Průběžná tabulka k 19. 11. 2011
P  Tým Z V VSN R PSN P SK B

1.  Sokol Bílina 18 13 2 2 1 0 97:47 46

2.  Levná nafta 18 15 0 0 0 3 82:40 45

3.  Green Power 2010 18 12 3 0 1 2 93:32 43

4.  Sport Krupka 18 11 1 1 2 3 84:43 38

5.  Phantoms 18 10 0 1 2 5 54:47 33

6.  Jiný Tým 18 8 1 2 2 5 55:44 30

7.  Fénix Krupka 18 9 0 1 1 7 79:55 29

8.  FBC Desillusion 07 18 8 1 1 1 7 54:53 28

9.  Vipers Most B 18 8 1 1 0 8 52:64 27

10.  Black Knights 18 8 0 0 0 10 71:92 24

11.  Legendy Ústí 18 7 0 1 0 10 57:74 22

12.  FBK Děčín 18 5 1 0 2 10 56:82 19

13.  FBC Pupíci Most 18 4 2 1 0 11 53:73 17

14.  FBC Teplice Juniors 18 3 1 1 0 13 39:80 12

15.  FBC Young Boys 18 3 0 0 0 15 38:83 9

16.  1.FIBR TEAM Teplice 18 1 0 0 1 16 32:85 4
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Mistrovství ČR karate JKA 2011

Z Kobry vezou Draci body
Tak se to konečně povedlo! 
HC Draci Bílina v 20. kole zví-
tězili na ledě soupeře a vezou 
tři důležité body do tabulky. 
O vítězství nad Kobrou Praha 
rozhodla třetí třetina, ve které 
Draci vstřelili tři branky a do 
Bíliny vezou vítězství 4:3.

První třetina přinesla vyrovnanou 
partii. lepším týmem ale byli Dra-
ci, kteří se snažili vstřelit soupeři 
banku. To se nakonec povedlo 12. 
vteřin před první sirénou, když se 
trefil kapitán týmu Vladimír Ma-
chulda. Do druhé dvacetiminutov-
ky ale vstoupili lépe domácí, kteří 
po půl minutě srovnali skóre. V 22. 
minutě dostal bílinský nejzkušeněj-
ší obránce Petr Krátký dvě minuty 
za podražení, následně deset minut 
za nesportovní chování a když si 
neodpustil ani následné protesty 
na trestné lavici, dostal druhý de-
setiminutový trest a následně trest 
do konce utkání. Uběhly další dvě 
minuty a Draci inkasovali z hole 
Bárty a Kobra šla do vedení 2:1. 
V 37. mnutě bylo pro Bílinu ještě 
hůře, když se prosadil Borovanský 
a do kabin šli hosté s dvoubranko-
vým mankem.
Třetí třetina ale patřila Drakům. 
V 47. minutě našel Novák Pří-

hodu, který snížil na 3:2. Uběhlo 
rovných 40 vteřin a střídačka Bí-
liny explodovala radostí. Szakal 
uvolnil Machuldu a ten svým 
druhým gólem v utkání srovnal 
skóre. V 52. minutě pak HC Draci 
Bílina definitivně zlomili praž-
skou Kobru, které spálili poslední 
jedové žlázy a po trefě Vladimíra 
Kýhose mohla propuknout radost. 
Vladimír Kýhos mladší tak ales-

poň na dálku udělal radost svému 
otci, dnes odvolanému kouči HC 
Verva Litvínov, Vladimíru Kýho-
sovi.
 Zdroj: www.hacdracibilina.cz

HC Kobra Praha
vs. HC Draci Bílina
3:4 (0:1, 3:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 21. Slanina 
(Pohl), 24. Bárta (Čtveráček), 

37. Borovanský (Bárta, Pohl) 
– 20. Machulda (Kýhos, Mül-
ler), 47. Příhoda (Novák), 48. 
Machulda (Szakal), 52. Kýhos 
(Szakal).

Ostatní výsledky 20. kola:
Sokolov – Klatovy 7:3
Řisuty – Jablonec 3:1
Milevsko – Děčín 4:5

Benešov – Klášterec 6:3

Momentka z jednoho 
z uplynulých utkání 
HC Draci Bílina. 
Foto: Kateřina Žofková

V sobotu 5.11. 2011 se v Českém Krumlově 
uskutečnilo mistrovství České republiky kara-
te JKA. Účastníci této vrcholné soutěž vzešli 
z řad nejlepších karatistů a karatistek, kteří zís-
kali dostatečný počet bodů z nominačních zá-
vodů během celého roku. Náročný postupový 
klíč tak zajistil vysokou úroveň zúčastněných 
závodníků, mezi kterými bylo i 14 členů oddílu 
Shotokan karate do Masopust Bílina (SKM). 
Svěřenci trenéra Romana Masopusta, trénující 
v Bílině a Duchcově, chtěli úspěšně zakončit 
vydařenou sezonu, ve které získali cenné kovy 
jak v národních tak mezinárodních turnajích 
a přidat tak ke všem ocenění další medaile, 
případně titul Mistra republiky. A nezůstalo jen 
u přání. Nejlépe ze všech 14 závodníků SKM 
si vedl v kategorii mini žáci (chlapci 7-9 let) 
Daniel Plass, když si po zásluze odnesl zlatou 
medaili a titul Mistra České republiky v disci-
plíně kata, bronz v disciplíně kumite, a tím také 
získal cenné vítězství v kombinaci těchto dvou 
disciplín a kromě medailí a diplomu si mohl 
odvézt i velmi hezký pohár. Druhý titul Mistra 
České republiky v kata přidal v kategorii mlad-
ších dorostenců Filip Schäfer, který předvedl 

kvalitní formu a připravenost a především finá-
lovou kata Jion předvedl na velmi vysoké úrov-
ni. V náročných bojích kumite seniorů a juniorů 
získal stříbro (senioři) a bronz (junioři) Daniel 
Engler, když zejména mezi muži podal výborný 
výkon a porazil i řadu reprezentantů-účastníků 
mistrovství Evropy či světa. Další kdo získal 
dvě medaile byla již tradičně úspěšná Jarmila 
Masopustová, která si odvezla dvě bronzové, 
a to z kata seniorek a juniorek. Za své letošní 
výkony si mimo jiné také vysloužila nomina-
ci na bílinského Sportovce roku. Třetí místa 
a bronzové medaile si z Českého Krumlova od-
vezli i další závodníci SKM, a to David Char-
vát (kata ml. žáci), Michael Engler (kumite ml. 
dorostenci), Diep Bui Mong (kata dorostenci), 
Tomáš procházka (kumite st. Dorostenci) a Ro-
man Masopust (kumite masters). Sbírku cen-
ných kovů pak uzavřeli stříbrem kata tým ml. 
dorostu a bronzem kata tým mužů. Konečný 
součet tak pro karatisty a karatistky Shotokan 
karate do Masopust znamenal zisk 14 medailí 
z toho dvou zlatých, a tady dvou titulů mistra 
České republiky karate JKA, dvou stříbrných 
a deseti bronzových. Václav Hampejs




