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Dne 21. 12. 2004 bylo v obfiadní síni Mûst-

ského úfiadu v Bílinû pfiivítáno panem místo-

starostou Milanem Pecháãkem 29 narozen˘ch

obãánkÛ na‰eho mûsta. Obfiadní síÀ se zaplni-

la do posledního místeãka. Vytvofiila se pûkná

atmosféra u rozsvíceného vánoãního stromeã-

ku. Dûti z matefiské ‰koly M. ·vabinského

a ÎiÏkovo údolí v Bílinû velice pûknû recito-

valy pásmo krátk˘ch básniãek. Do Ïivota jsme

pfiivítali tyto dûti: 

Natálie RÛtová, Valent˘na Kolafiíková,
Aneta Dydiková, Jifií Mourek, Natalie Pet-
rová, Ondfiej Klíma, Jindfiich Kronus, Petr
Pém, Adam ·ikl, Tereza ·iklová, Anna
·Èastná, Kamila Hrabáková, Klára Knoro-
vá, Joná‰ Schwarz, Tadeá‰ Köhler, Adam
Valenta, Nikola Hrádková, Rozárie Tonko-
vá, Anna Mairichová, Ondfiej Hora, Jifií

Lazzaro Cordero, Odeta Kadefiábková, An-
na Havlová, Daniela LuÀáková, Terezie Po-
níÏilová, Tomá‰ Fujan, Natalie Îejdlíková,
Filip KofroÀ, Karolína Vitnerová.

Tû‰íme   se   na   dal‰í   vítání,  které   bude

29. bfiezna 2005 od 14.15 hod. Maminky, kte-

ré mají zájem, mohou pfiijít na matriku ã. dve-

fií 206, I. poschodí, pfiedloÏí rodn˘ list dítûte

a svÛj obãansk˘ prÛkaz.

Monika Koutecká, 

OS a VV

Vánoãní turnaj skonãil, ãeká nás velikonoãní

Bílina - Se závûrem roku skon-

ãil jiÏ 6. roãník mezinárodních tur-

najÛ hokejové mládeÏe Christmas

Cup 2004, které organizuje Zde-

nûk Kolman ve spolupráci s HC

Draci. Premiéru si zde zahrály cel-

ky z Ruska, Bûloruska a Dánska.

JiÏ tradiãnû pfiijeli Angliãané. Pro-

ti minul˘m roãníkÛm naopak chy-

bûli Raku‰ané a Slováci.  Turnaje

mají tradiãnû slavnostní zahájení

za úãasti pfiedstavitelÛ mûsta a le-

tos byl nejpilnûj‰í tajemník mûst-

ského úfiadu Ladislav Kvûch, kter˘

vodaje byli o této velké sportovní

události, která ‰ífií jméno Bíliny po

celé Evropû, pravidelnû informo-

váni. A i zde platí ono okfiídlené,

dítû, které si hraje, nezlobí.  Christ-

mas Cup skonãil, ale za tfii mûsíce

ãeká Bílinu jiÏ 3. roãník Easter Cu-

pu. 

V loÀském roce zde startovali

mimo ãesk˘ch klubÛ i Kanaìané,

·védové, ·v˘cafii, Italové, Nûmci,

Raku‰ané a Slovinci. Zatím jsou

pfiihlá‰eni Kanaìané, ktefií mají jiÏ

rezervované ubytování U Lva

a tréninkové hodiny na zimním

stadionu a Italové.  Jen pro zajíma-

vost. Jak spoãítal fieditel zimního

stadionu a jeden z organizátorÛ

turnajÛ Jifií Müller, dosud se turna-

jÛ zúãastnila muÏstva ze 14 zemí

Evropy a Kanady. A do nového ro-

ku  vstoupí  hokejisté  zvesela.  JiÏ

8. ledna pofiádají Draci v novû zre-

konstruované Fontánû svÛj druh˘

ples.

Oldfiich BUBENÍâEK

nejen zahajoval, ale i pfiedával ce-

ny.  Starosta Josef Horáãek pozval

dánskou v˘pravu z pfiedmûstí Ko-

danû k náv‰tûvû radnice. Urãitû

pfiíjemn˘m zpestfiením bylo vy-

stoupení zaãínajících krasobrusla-

fiÛ a také aerobikové skupiny Twis-

ter DDM. Jen ty státní hymny se

nepovedly. Pfies garance, které

Kolman dostal, byla s hymnou

spokojená jen britská královna.

Zázemím pro mnohé v˘pravy se

stal opût hotel U Lva, kde se spor-

tovcÛm  líbí. Jezdí sem i kraso-

bruslafii, hokejisté z Nûmecka, fot-

balisté z Liberce ãi úãastníci akcí

na mosteckém autodromu.

Ale zpût na zimní stadion. Cel-

kem jasnû se dá fiíci, která muÏstva

pfiedvádûla nejhezãí hokej a ti co

se pfii‰li podívat,  nelitovali. Urãitû

to byl rusk˘ Petergof a bûloruské

Grodno a Gomel u 5. tfiíd, Sparta

Praha a Letci LetÀany u 3. tfiíd

a Chemopetrol Litvínov u 7. tfiíd.

Nakonec i ãtenáfii Bílinského zpra-

S mikrofonem Oldfiich Bubeníãek a za tajemníkem MûÚ Ladislavem Kvû-
chem Zdenûk Kolman, kter˘ má na populárním turnaji lví podíl.  Foto: V. W.

Dvojãátka Adam a Terezka rodiãÛ ·iklov˘ch, (kluk urãitû bude hokejista po tátovi) a prckové z bílinsk˘ch matefisk˘ch ‰kol.  Foto: Václav WEBER

Vítání obãánkÛ
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Jana HÁBLOVÁ, 
41 let, podnikatelka:
„Ne. Pfiíli‰ se budouc-

nosti neobávám. Snad

jen, abych byla zdravá

a také má rodina. To je

nejhlavnûj‰í a pak bych

si ráda udrÏela práci,

ale to si ãlovûk nûjak

mÛÏe sám ohlídat.

Ostatní vûci jsou pak

uÏ jen malicherné.“

Milan VOBO¤IL, 
26 let, truhláfi: 

„Ano. Budoucnosti se

obávám. Nikdo si ne-

mÛÏe b˘t jist˘ niãím.

Ani jestli bude mít

práci, bydlení. Hlavnû,

abych zÛstal zcela

zdráv. To je myslím si

nejpfiednûj‰í. Jsem cel-

kem zvûdav˘, co mi

nov˘ rok pfiinese.“

Gabriela HUDOVÁ, 
28 let, nezamûstnaná: 
„Obávám se, co bude

napfiíklad ãekat mou

dcerku ve ‰kole. Po-

chopitelnû bych si pfiá-

la, abych mûla peníze,

bydlení a zÛstala zdra-

vá. Práci nemám, tak

snad ji koneãnû v pfií‰-

tím roce najdu. To

bych si také pfiála.“

Alena KUBÁTOVÁ, 
47 let, strojnice:

„Jistû, Ïe se budouc-

nosti obávám. Asi jako

kaÏd˘ jin˘. Strach

mám z nemocí a také,

abych nepfii‰la o za-

mûstnání. Jinou práci

bych si uÏ asi jen tûÏko

hledala. A to ostatní se

potom uÏ dá nûjak

zvládnout.“

Petr NETÍK,
24 let, rybáfi:

„Obavu mám pfiede-

v‰ím z teroristÛ. Jejich

poãínání totiÏ mÛÏe

zpÛsobit i konec svûta.

V‰ude se jen válãí

a proto mám strach.

Pfiál bych nám v‰em,

aby ten pfií‰tí rok byl

mnohem pokojnûj‰í

a mírumilovnûj‰í.“

Olina KOVÁ¤OVÁ,
35 let, servírka:

„Obávám se jen o své

zdraví. To ostatní se

totiÏ dá nûjak zvlád-

nout a hlavnû vyfie‰it.

Myslím si, Ïe kdo se

snaÏí a hledá, vÏdy si

nûjaké bydlení nebo

i práci najde.“

Obáváte se budoucnosti? Co by vás mohlo potkat v pfií‰tím roce?
V Bílinû se ptal a fotografoval Jan VRAN¯

Ze 7. vefiejného
zasedání Zastupitelstva
mûsta Bíliny

Dne 9. prosince 2004 se
konalo 7. vefiejné zasedání
Zastupitelstva mûsta Bíliny,
které mimo jiné schválilo
plán investic na rok 2005
v celkové ãástce 12 945 000
Kã.

Schválilo termíny konání
zasedání Zastupitelstva mûs-
ta Bíliny v roce 2005: 10.
února, 7. dubna, 16. ãervna,
1. záfií, 13. fiíjna a 8. prosin-
ce.

Vzalo na vûdomí prohlá-
‰ení pana Václava Pellera
(KSâM) ãlenem Zastupitel-
stva   mûsta   Bíliny   dnem
4. listopadu 2004, s nále-
Ïitostmi  sloÏení  slibu  dne
9. prosince 2004.

Vydalo Obecnû závaznou
vyhlá‰ku ã. 8/2004 o místním
poplatku za provoz systému
shromaÏìování, sbûru, pfie-
pravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních
odpadÛ s tím, Ïe v ãl. 3, odst.
1b) bude zakotvena ãástka
220 Kã za kalendáfiní rok, tj.
celková v˘‰e 470 Kã.

Vydalo Obecnû závaznou
vyhlá‰ku mûsta ã. 12/2004
o ‰kolsk˘ch obvodech spádo-
v˘ch ‰kol s úãinností od 1. 1.
2005.              Josef Horáãek,

starosta mûsta Bíliny

Byli jsme v Dippoldiswalde
■ Eva STIEBEROVÁ

Bílina - V rámci pfiíhraniãní spo-

lupráce mezi âeskou republikou

a Spolkovou republikou Nûmecko

nav‰tívila v pátek 17. prosince ‰esti-

ãlenná delegace mûsta Bíliny dru-

Ïební mûsto Dippoldiswalde. Staros-

ta Josef Hofáãek, oba místostarosto-

vé Roman ·ebek a Milan Pecháãek,

vedoucí odboru ‰kolství Veronika

Spurná, bílinská radní a fieditelka

gymnázia Ing. Jaroslava Mrázová

a uãitelka Magdalena Závodská vy-

uÏili reciproãního pozvání tamního

starosty ke zhlédnutí pamûtihodností

mûsta. „Soustfiedili jsme se také na

‰koly, prohlédli jsme si matefiskou

i základní ‰kolu a gymnázium. Na

první pohled se od na‰ich pfiíli‰ neli-

‰í,“ vzpomnûl místostarosta Milan

Pecháãek. „AÏ pfii bliÏ‰ím seznáme-

ní nás zaujal ponûkud jin˘ zpÛsob

v˘uky. Nevím, jestli pfii v‰ech hodi-

nách, ale v dobû na‰í náv‰tûvy nese-

dûli Ïáci v lavicích za sebou, n˘brÏ

mûli stoly rozházené po uãebnû a se-

dûli kolem nich po ãtyfiech. Nejsem

pedagog a nedokáÏu posoudit, co je

lep‰í, ale za tu krátkou dobu se mi

zdálo, Ïe jejich zpÛsob v˘uky je

oproti na‰emu volnûj‰í.“

Jedenáctitisícové mûsteãko Dip-

poldiswalde na nûmecké stranû hra-

nice se ve vût‰í mífie neÏ my mÛÏe

pochlubit zrepasovan˘mi star˘mi

domy a celou fiadou sportovních za-

fiízení. „Mají krásn˘ komplex aqua-

parku a rovnûÏ kvalitnû vybavené

rekreaãní zafiízení s autokempem.

Na závûr na‰í náv‰tûvy jsme se zú-

ãastnili velmi nápaditého, dvouapÛl-

hodinového vánoãního koncertu,

kter˘ pofiádali studenti gymnázia.

Konal se v novû vybudované aule

gymnázia, kam se ve‰lo zhruba ‰est

set posluchaãÛ,“ dodal místostaros-

ta. Bílin‰tí pfiijali pozvání k náv‰tûvû

radnice v Dippoldiswalde, kde spolu

s tamním starostou, dvûma místosta-

rosty a radními konzultovali proble-

matiku zdravotnictví a ‰kolství. „Do-

hodli jsme se na pfiípravû námûtÛ

spolupráce, kterou budeme smûfiovat

pfiedev‰ím do kultury a sportu,“ uve-

dl Milan Pecháãek. Vypracováním

obecného znûní smlouvy o vzájemné

spolupráci, vãetnû vytipování oblas-

tí, jichÏ se spolupráce bude nejvíce

t˘kat, povûfiil starosta Josef Horáãek

vedoucí odboru ‰kolství Veroniku

Spurnou. „Poãítáme s tím, Ïe na jafie

nás na‰i nûmeãtí sousedé opût nav‰tí-

ví a smlouvu upfiesníme. PodmiÀují-

cím ãinitelem snahy o úspû‰nou spo-

lupráci je v neposlední fiadû malá

vzdálenost obou na‰ich mûst,“ zdÛ-

raznil. „My i na‰i nûmeãtí sousedé

budeme moci aktuálnû reagovat na

v˘mûnné sportovní ãi kulturní nabíd-

ky, protoÏe cesta tam i zpût trvá zhru-

ba dvû a pÛl hodiny.“

Co se t˘ká pfiíhraniãní kulturní, ale

i ekonomické spolupráce, je pr˘ nû-

mecká strana prozíravûj‰í. „V fiadû

‰kol uÏ fungují tfiídy se zamûfiením

na v˘uku ãeského jazyka. To u nás

naopak zaãínáme pociÈovat jazykov˘

hendikep, protoÏe na‰i Ïáci a studen-

ti tento fakt dosud nedoceÀují a proti

nûmãinû preferují angliãtinu,“ postû-

Ïoval si starosta Horáãek. „S ohle-

dem na budoucnost by bylo zapotfie-

bí, abychom se ve ‰kolách nûmãinû

víc vûnovali.“

Budeme v Ústeckém kraji zdraví?
Údaje, které mnohé vypovídají o zdravotním stavu populace v na‰em re-

gionu, jsou shrnuty v publikaci „Zdraví v Ústeckém kraji,“ jeÏ je v tûchto

dnech distribuována do kanceláfií starostÛ v‰ech obcí a mûst, primátorÛ, fiedi-

telÛ ‰kol od základních po stfiední i vysoké, i do ordinací lékafiÛ v na‰em kra-

ji. Mûla by jim b˘t nápomocna pfii dÛleÏit˘ch rozhodnutích. Byla vydána

v nákladu 10 000 v˘tiskÛ a je doslova napûchována obrázky, tabulkami a gra-

fy, s krátk˘m a srozumiteln˘m doprovodn˘m textem. Její souãástí je i soubor

faktorÛ, které zdraví ovlivÀují. 

ZaslouÏil se o ni osvûdãen˘ t˘m odborníkÛ, v ãele s MUDr. Franti‰kem

Kotû‰ovcem a spoluautory Ing. Jaromírem Bryndou a RNDr. Jifiím Skorkov-

sk˘m. Pfiedmluvu napsal MUDr. Jan ·evãík, fieditel Zdravotního ústavu se

sídlem v Ústí nad Labem a doslov je dílem hejtmana Ústeckého kraje, Ing.

Jifiího ·ulce.                                                                                     (es)
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Znáte to sami.
Pfiíchod nové-
ho roku, od
kterého neví-
me, co mÛÏeme
ãekat. Po-
‰mourné zimní
poãasí, které se

v na‰ich krajích vyznaãuje ab-
sencí snûhu, zato v‰ak blátem ãi
naopak nohy lámajícími ledov-
kami. Ráno vstáváme do tmy,
za tmy se veãer vracíme z práce
a do jara tak daleko! K tomu si
pfiiãtûte tfieba neshody v za-
mûstnání... Víte pfiece, o co jde,
nejde-li o Ïivot! Leã od depresí,
jeÏ dÛvûrnû naz˘váme „depka-

mi,“ nás tato Ïivotní moudrost
stejnû neochrání.

A tak si na poãátku roku 2005

vyslechnûme nûkolik moudr˘ch

rad psycholoÏky Ingrid ·troblo-

vé, fieditelky Pedagogicko-psy-

chologické poradny v Teplicích.

„Existují obecné rady, jak se

vyvarovat takzvan˘ch sezonních

depresí. A takovou jednoduchou

pomÛckou je, budiÏ svûtlo! Lidé

by si mûli na sebe hezky posvítit,

neboÈ svûtlo na psychiku velice

kladnû pÛsobí. I kdyÏ koÏní léka-

fii proti tomu mohou mít jisté ná-

mitky, ale fiada Ïen i muÏÛ ví, jak

v tomto zimním období bájeãnû

pÛsobí na psychiku kúra v solá-

riích! A proti stresu a depresím

rovnûÏ úãinnû pomáhá, kdyÏ si

veãer rozsvítíme svíãky a vytvo-

fiíme si doma pfiíjemnou atmosfé-

ru a podstoupíme aromaterapii

v podobû vonn˘ch olejíãkÛ v aro-

malampách ãi napfiíklad v koupe-

lích.“

• A usadíme se pfied televizí!
„Nic  proti  televizi,  ale  chce-

me-li se vyvarovat ãi zmírnit de-

presi, doporuãuji spí‰e lehk˘ po-

hyb.“

• Mému uchu lahodí slÛvko leh-
k˘.

„Ano, neãekají se od nás nûja-

ké velké fyzické v˘kony, ale na-

pfiíklad procházky pfiírodou nebo

Jaroslav Hutka, vítan˘ a milen˘
I kdyÏ jeho hvûzda uÏ dávno neplápolá tolik, jako v dobách jeho holandské

emigrace, kdy se Hutkovy písniãky a balady opisovaly a na jeho koncerty se jez-
dilo do Polska i Maìarska, pofiád má spoustu pfiíznivcÛ. A nikdy nezapomenu na
ten nádhern˘ pocit, kdyÏ se po revoluci vrátil a celá Letenská pláÀ zpívala o tom,
Ïe nejkrásnûj‰í je „ta ãlovûãí víra.“ Je‰tû dnes, po tolika letech, vytáhne-li Jar-
da ze svého tlustého notesu Hájeãek zelen˘, Hádala se du‰e s tûlem nebo JeÏí‰-
ka, najde se hodnû tûch, ktefií si bez problémÛ vybaví v‰echny sloky. Jaroslav
Hutka, písniãkáfi, spisovatel, v˘tvarník, vydavatel vlastní edice CD Samopal, sbû-
ratel fosilií, ale pfiedev‰ím filozof a skvûl˘ ãlovûk. Byl to dobfie zvolen˘ poãin, kte-
r˘m parta nad‰encÛ sdruÏujících se kolem kostela Zvûstování Panny Marie Na
Újezdû odstartovala sérii zdej‰ích kulturních aktivit. Poãátkem února by mûli po-
kraãovat v˘stavou ruãnû vy‰ívan˘ch ornátÛ. O úspûchu koncertu vypovídala
i náv‰tûvnost. Dvaadvacátého prosince i pfies mráz, kter˘ zalézal za nehty, neby-
lo „na Hutku“ kam si stoupnout.                                        Eva STIEBEROVÁ

tfieba saunování, to je velmi dob-

rá prevence proti depresím.“

• A co kdyÏ se skuteãnû dostanu
do situace, kdy mi je kaÏdá ra-
da drahá?

„Okolí mÛÏe pomoci kaÏdému

ãlovûku, kter˘ se nachází v tûÏké

Ïivotní situaci tím, Ïe mu bude

nablízku  a bude  jej  takzvanû

drÏet za ruku. Bude mít pro nûj

pochopení, nabídne mu spoluú-

ãast, pfiíjemnou spoleãnost. Ale

pokud máte na mysli klinick˘

úkaz tûÏké mysli a na rozdíl od

sezonní, hluboké a dlouhotrvající

deprese, která je vyvolaná napfií-

klad ztrátou zamûstnání ãi tfieba

úmrtím v rodinû, tak v takovém

pfiípadû pomÛÏe jenom náv‰tûva

v ordinaci psychiatra a léãba lé-

ky.“ 

Eva STIEBEROVÁ

Nebojte se depresí

Bílinské kostely znûly váÏnou muzikou
Bílina - Jsou období v roce, kdy

takzvanou váÏnou muziku „skous-

nou“ i ti, ktefií by si ji jinak vÛbec

neposlechli a jak mnozí s pfiekva-

pením zji‰Èují, dokonce se jim „to“

líbí! Bezesporu k té v‰eobecné

uspofiádalo krásn˘ koncert za úãas-

ti skuteãn˘ch hvûzd. 

A tak bílin‰tí posluchaãi ve zce-

la zaplnûné chrámové lodi, kam by

fiada z nás zfiejmû jindy nezavítala,

mûli moÏnost spatfiit a vyslechnout

pfiedního slovenského pûvce Pete-

ra Adamova a zpûvaãku Zdenku

Trvalcovou, která hostuje v muzi-

kálech Rebelové a Tfii mu‰ket˘fii.

O hudební doprovod se postaralo

Smyãcové kvarteto Konzervatofie

Teplice.  

Eva STIEBEROVÁ

kultivaci ducha pfiispívá i období

vánoãních svátkÛ, které jsou v Bí-

linû uÏ tradiãnû zasvûceny múzám.

V pondûlí 20. prosince se jich nû-

kolik slétlo na námûstí do kostela

sv. Petra a Pavla, kde KC Kaskáda

Pûvec Peter Adamov a muzikálová zpûvaãka Zdenka Trvalcová.

Jaroslav Hutka v kostele Na Újezdû.                     Foto: V. W.

UÏ tradiãnû zní v kostele sv. Petra a Pavla vánoãní hudba v provedení bí-
linské ZU·. Pûveck˘ sbor Komofiinka patfií k nejlep‰ím.         Foto: V. W.
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Dne 17. 12., v odcházejícím roce 2004 se Mûstské divadlo v Bí-
linû rozlouãilo se sv˘mi diváky pfiedstavením, jeÏ zcela zapl-
nûn˘ sál, co chvíli se otfiásající boufiliv˘m smíchem, s pfiedsti-

hem naladilo na blíÏící se silvestrovské oslavy. Populární komediální
herec a baviã Jaroslav Du‰ek spolu se sv˘m letit˘m divadelním part-
nerem Martinem ZbroÏkem, s nímÏ se nûkolikrát úspû‰nû zhostili
moderování veãera u pfiíleÏitosti udílení cen filmové akademie âesk˘
lev, rozpoutali na zdej‰ích prknech, která znamenají svût, ohÀostroj
skeãÛ a improvizací. A jak b˘vá v Divadle Vizita jejich zvykem, vol-
nû pfiecházeli od klasické divadelní formy ke komunikaci s publikem,
pfiiãemÏ dûj pfiizpÛsobovali náhodnû vybran˘m rekvizitám ze záku-
lisí bílinské scény a bûhem vystoupení mûnili nejen svéráznû zvolené
kost˘my, ale bez problémÛ i pohlaví sv˘ch hrdinÛ.

SvÛj smysl pro humor nezapfieli

oba protagonisté ani po pfiedstave-

ní. Jejich snahy o vtaÏení divákÛ

do recesních situací vzali totiÏ za

své dva místní zastupitelé, Zdenûk

Rendl ml. a Mgr. Zdenûk Svoboda.

Inspirováni proslulou scénou z fil-

mu Pelí‰ky, v níÏ Jaroslav Du‰ek

pfiichází za Evou Holubovou s na-

bídkou kvalitního sexu a tfiením

o prsa pro ni nabíjí sklenûnou kou-

li svou sexuální energií, nav‰tívili

pfievlékající se herce v ‰atnû, aby

je poÏádali o jistou sluÏbu „ve pro-

spûch mûsta Bíliny.“ 

Jaroslav Du‰ek je s váÏnou tváfií

vyslechl a bezezbytku naplnil je-

jich prosbu, Ïe vedle fiady restaura-

cí, které slouÏí pfieváÏnû muÏÛm,

a ‰kolsk˘ch zafiízeních pro dûti,

mûsto „zoufale“ potfiebuje atrakci

speciálnû pro Ïeny! Sklenûnou

kouli, kterou oba zástupci mûsta

pfiinesli, tfiel o své tûlo s takov˘m

nasazením a vá‰nivostí, Ïe její

úãinnost jistû pfiedãí i filmov˘ ori-

ginál. 

Bílinské Ïeny tak mají od této

chvíle jedineãnou moÏnost kdyko-

li se s tímto v˘jimeãn˘m afrodizia-

kem potû‰it. Dle informací Minis-

terstva pro místní rozvoj, ani vût‰i-

na krajsk˘ch mûst dosud tuto sluÏ-

bu neposkytuje! 

Úãinek „Du‰kovy koule“ se pro-

jevuje v rozmezí 12 - 18 hodin po

pfiiloÏení na pokoÏku v oblasti

hrudníku, coÏ bude bílinsk˘m Ïe-

nám umoÏnûno kaÏdou stfiedu

v úfiedních hodinách v kanceláfii

novû vzniklého odboru. Zde bude

rovnûÏ instalováno pohodlné sofa,

na nûmÏ mohou dámy blahodár-

nou energii Du‰kovy koule uvol-

nûnû vstfiebávat. 

Za bílinské Ïeny: 

Petra Helclová 
a Magdaléna Rendlová

(upraveno)

FOTO: MIROSLAV MORAVEC

Pfiihodilo se v „pfiedsilvestfií„

Takhle nabíjel Jaroslav Du‰ek sklenûnou kouli svojí sexuální energií ve slavné filmové scénû Pelí‰kÛ...

Bílinské Ïeny pfiijaly z jeho rukou dar, jehoÏ úãinky potû‰í i jejich muÏe.

.. a takhle se svého úkolu zhostil v Mûstském divadle v Bílinû.
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Kdo si plave, nezlobí! PROGRAM KC KASKÁDA
DO 20. LEDNA

Vûnujte pozornost zmûnám: 
od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2005  je
INFOCENTRUM otevfieno
Po - Pá   9.00 - 17.00 hod.
So - Ne 10.00 - 16.00 hod.
Poãínaje 1. 1. 2005 zaãínají pra-
videlná dûtská pfiedstavení v Ki-
nû Hvûzda v 15.00 hod.
Jedenkrát mûsíãnû v sobotu se
uskuteãní „Filmov˘ klub divá-
ka,“ pfiedstavení pro dospûlé za
jednotné vstupné 35 Kã.

■ KINO HVùZDA
5. ledna    od 18.00 hod.

6. ledna    od 18.00 hod.

7. ledna    od 20.00 hod.

„RRR rrr!!!“
Francie. âeské titulky. Prehis-

torická komedie, pfiíbûh dvou

kmenÛ, po staletí proti sobû boju-

jících o tajemství tzv. „‰ámpónu.“

vstupné: 60 Kã - MP.

■ PRAVIDELNÁ P¤EDSTA-
VENÍ PRO DùTI:
8. ledna od 15.00 hod.

PANE POJëTE SI HRÁT
Vstupné: 20 Kã - 60 min.

11. ledna od 18.00 hod.

12. ledna od 17,30 a 20.00 hod.

SVùT ZÍT¤KA
USA/VB. âeské titulky. Pfiijdou

bez varování. Zaútoãí bez slitová-

ní. Zmizí beze stopy. V̆ pravná re-

tro sci-fi.

Vstupné: 60 Kã - MP.

13. ledna od 18.00 hod.

14. ledna od 17.30 a 20.00 hod.

OTEV¤ENÉ MO¤E
USA. âeské titulky. ManÏelsk˘

pár se zúãastní v˘letu na lodi spo-

jeného s potápûním. Vinou nepo-

zornosti zÛstávají sami v oceánu.

Drama inspirované skuteãn˘mi

událostmi. 

Vstupné: 55 Kã - od 15 let.

18. ledna od 18.00 hod.

19. ledna od 17.30 a 20.00 hod.

ÚÎAS≈ÁKOVI
USA. Dûtsk˘ animovan˘ film.

âesk˘ dabing. Do veãefie musí za-

chránit svût. Rodina ÚÏasÀáko-

v˘ch na záchranné akci, která je

pfiíslibem nevídan˘ch soubojÛ,

dÛvtipu a super schopností.

Vstupné: 60 Kã - MP.

20. ledna od 18.00 hod.

21. ledna od 17.30 a 20.00 hod.

CARMEN: DIVOKÁ VÁ·E≈
·panûlsko/VB/Itálie. Romantické

drama. âeské titulky. Divoká vá-

‰eÀ, láska, Ïárlivost a zrada v pfií-

bûhu z ohnivého ·panûlska.

Vstupné: 55 Kã - od 15 let. 

První roãník „Plavecké ‰tafety bílinsk˘ch základních ‰kol“ se pod
zá‰titou mûsta konal ke konci kalendáfiního roku 2004. Pro Ïáky Z·
Lidická, Aléská a Za Chlumem ho pfiipravili jejich uãitelé. 

UÏ od rána sedmnáctého prosin-

ce panoval v bílinské plavecké ha-

le kfiik a smích. A vûfite, Ïe uhlídat

pfied nástrahami kluzk˘ch dlaÏdi-

ãek devadesát rozjuchan˘ch ado-

lescentÛ a pfiimût je k pozornosti,

to uÏ si vyÏaduje znaãnou dávku

nejenom pedagogick˘ch zku‰enos-

tí. Své o tom ví Martin S˘kora, do-

nedávna ‰piãkov˘ ãesk˘ trojsko-

kan, dnes trenér a pfiedev‰ím „tûlo-

cvikáfi“ na Z· Lidická. (Bylo pfií-

jemné sledovat, jak tfii nastoupená

druÏstva klukÛ a dívek zmlkla,

kdyÏ si to pan uãitel pfiál, aniÏ by

pfiitom musel jakkoli zv˘‰it hlas.

Velkou oporou mu pfiitom byly

i kolegynû Martina Fryãová, Rena-

ta Popoviãová a Petra Hudaãová

a Gabriela Hudáková ze Z· Aléská

a ze Z· Za Chlumem uãitelka Eva

·efaldová).

NEJLEP·Í NÁSTUP MùLI
CHLUMEâTÍ

Zhruba v pÛl jedenácté, kdyÏ

byla ‰tafeta v polovinû, se zdálo,

Ïe nejvût‰í ‰ance na vítûzství mají

plavci z Chlumu. „V této ãásti sou-

tûÏe plavali jednotlivci, ale záro-

veÀ se hodnotilo celé druÏstvo.

O kousíãek zvítûzila ‰tafeta ze Z·

Chlum,“ shrnul Martin S˘kora do-

savadní v˘sledky a Chlumeãtí pro-

pukli v jásot. Pan uãitel vyãkal, aÏ

se zklidnili a pokraãoval: „Druhá

byla o necelou vtefiinu Z· Aléská,“

opût se na nûkolik sekund trpûlivû

odmlãel. „Prozatím na tfietím místû

je Z· Lidická,“ obrátil se ke sv˘m

ÏákÛm. „Teì budete mít ãtvrt hodi-

ny pauzu. My to vyhodnotíme a vy

zatím mÛÏete volnû plavat.“ A ma-

lé sleãny a pánové za velkého kfii-

ku svornû naskákali do vody.

PLAVÁNÍ - ·ANCE
PRO KAÎDÉHO

Tfii druÏstva po tfiiceti závodní-

cích od pát˘ch do devát˘ch tfiíd,

‰est dûtí z kaÏdého roãníku, vãetnû

pedagogÛ a technického zázemí,

o nûÏ se postaraly dûti z Lidické.

Suma sumárum to máme pfiesnû

100 úãastníkÛ. „Nejednalo se nám

o to, abychom vybrali ty absolutnû

nejlep‰í plavce, i kdyÏ to je snahou

kaÏdého z nás, tûlocvikáfiÛ,“ vy-

svûtlil Martin S˘kora. „Spí‰ jsme

chtûli zpfiístupnit plavání dûtem,

které by se do bazénu samy nedo-

staly a pokusili jsme se zpopulari-

zovat sportování obecnû. âili se

i kdyÏ zatím nesportují. Je lep‰í,

aby si to vyzkou‰ely v bazénu, neÏ

sedûly u nás na laviãce pfied ‰ko-

lou,“ zdÛraznil uãitel. „V rámci

‰kolní v˘uky pfiíli‰ plavat nemÛÏe-

me, protoÏe dopoledne probíhají

v hale kurzy plavání pro malé dûti.

Proto se snaÏíme vést dûti ke v‰em

dal‰ím sportÛm, plavání musíme

nechat individuálnû na nich.“

ALÉSKÁ FINI·OVALA
Ve druhé ãásti ‰tafety proti sobû

plavala vÏdy tfii stejná startovní

kaÏd˘ den vozit na tréninky do

Krupky. Zatím jsem si Ïádn˘ jin˘

sport nevybral. Tady se mi plavalo

dobfie, jen jsem si myslel, Ïe budu

mít trochu silnûj‰í konkurenci.“

A jak to v‰echno dopadlo? Zlato si

v „Plavecké ‰tafetû bílinsk˘ch zá-

kladních ‰kol 2004“ vyplavali Ïá-

ci Z· Aléská (45:09,2 min). Na

druhém místû se umístila Z· Za

Chlumem (45:50,2 min) a tfietí

„skonãili“ plavci ze Z· Lidická

(48:40,0 min).

Eva STIEBEROVÁ

ãísla z kaÏdého druÏstva, pátá

a ‰está tfiída jeden bazén, sedmáci

aÏ deváÈáci dva. Posléze byly ãasy

v‰ech tfiiceti závodníkÛ znovu se-

ãteny a pfiidány k v˘slednému ãasu

první poloviny závodu. „·koda, Ïe

v Bílinû není plaveck˘ oddíl,“ po-

steskla si Veronika Zemková, zdej-

‰í mistr plavãík,  která s velk˘m

zájmem sledovala „frmol“ u bazé-

nu. „Málokter˘ talent vydrÏí to do-

jíÏdûní do Krupky!“ Ostatnû, to je

pfiípad i Ale‰e Jílka, kter˘ druÏstvu

Z· Za Chlumem vyplaval cenné

body: „Musel jsem závodního pla-

vání pfied dvûma roky nechat, kdyÏ

jsme se pfiestûhovali z Teplic do

Bíliny a maminka uÏ mû nemohla

nejedná v první fiadû o v˘kony,

i kdyÏ medaile je bezesporu pfií-

jemná.“ Ale i tady se ukázalo, Ïe

dûti, které víc sportují, patfií

i v rámci plavcÛ k tûm lep‰ím. Je

vidût, Ïe dûti rodiãÛ, které se o nû

dobfie starají a dopfiejí jim, aby si

tak zvanû ochutnaly od v‰eho nû-

co, jsou i pro sport o sto procent

pouÏitelnûj‰í neÏ dûti, které tráví

celé odpoledne na ulici. „Konkrét-

nû já mám druÏstvo, ve kterém

jsem dal ‰anci dûtem o nichÏ se

domnívám, Ïe v nich nûco je,

Bílinsk˘ kapfiík provûfiil adepty Petrova cechu
Bílina - V rámci vánoãních prázdnin probûhl jiÏ II. roãník soutûÏe Bí-

linsk˘ kapfiík pro dûti z rybáfisk˘ch krouÏkÛ, které jsou sdruÏovány pod

místní organizací âeského rybáfiského svazu Bílina. V leto‰ním roce se

závodilo v prostorách základní ‰koly Kostomlaty pod Mile‰ovkou. Dûti

musely prokázat teoretické znalosti z rybáfiského práva, ochrany pfiírody

a pfiírodovûdy. V hlavní kategorii zvítûzili J. Sur˘ z Bíliny, S. Lep‰ík

z Kostomlat p. Mile‰ovkou a J. Ditrich ze Lhenic. Mladí adepti rybáfi-

ského cechu opût potvrdili, Ïe sv. Petr, patron v‰ech rybáfiÛ, nemusí mít

obavy o budoucnost rybáfiského sportu.                                        (Biv)

Fandûní kolem bazénu pfiipomínalo velik˘ ‰ampionát.

KULTURNÍ SERVIS
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■ GALERIE POD VùÎÍ
V˘stava obrazÛ malífie Tomá‰e

Nováka: „Duchovní malba“

Otevfieno: Po - Pá    9.00 - 17.00

hod. - So - Ne  10.00 - 16.00 hod.

■ V¯STAVNÍ SÍ≈ U KOSTELA
V̆ stava obrazÛ a grafik Václava

Suchopárka: „PrÛfiez doby a ãasu“.

VernisáÏ 4. ledna v 17.00 hod.

V̆ stava potrvá do 31. ledna 2005.

Otevfieno: Stfi - Pá  od 11.00 do

16.00 hod. So - Ne  od 12.00 do

16.00 hod.

■ RADNIâNÍ VùÎ
V̆ stava dûtsk˘ch kreseb „V̆ tvar-

ka za ‰kolou“.

Otevfieno dennû od 9.00 - 17.00

Vstupenky v INFOCENTRU.

■ MùSTSKÉ DIVADLO            
16. ledna od 14.00 hod.

âervená Karkulka
SvaÈovo divadlo Litomûfiice.

Vstupné: 30 Kã.

18. ledna od 8.30 a 10.30 hod.

Cesta kolem svûta za 80 minut.
·kolní pfiedstavení pro 2. stupeÀ

Z·. Pfiíbûh podle Julese Verna. Di-

vadlo Rozmanitostí Most.

Vstupné: 45 Kã.

19. ledna od 19.00 hod.

„Bez pfiedsudkÛ“ aneb pod pe-
fiinou se tûÏko fiíká ne.
Divadlo Kalich z Prahy. Komedie,

Pavel Zedníãek a Jana Paulová.

Vstupné: 100 Kã.

KULTURNÍ DÒM FONTÁNA
8. ledna od 20.00 do 03.00 hod.

Ples hokejistÛ.

15. ledna od 20.00 do 02.00 hod.

Ples myslivcÛ.

16. ledna od 9.00 hod.

·achov˘ turnaj.

21. ledna od 20.00 do 04.00 hod.

Ples fotbalistÛ.

Pfiedprodej vstupenek na pofiady

v INFOCENTRU - v Galerii Pod

VûÏí, Mírové námûstí, Bílina, tel.

417810985, po - pá 9.00 - 17.00

hod., e-mail: infocentrum@bili-

na.cz

KULTURNÍ SERVISDivadlo je droga
Dát v ‰anc svoje jméno, b˘t ochoten nama‰kafiit se k nepoznání a pod-

fiídit své ego poÏadavkÛm reÏiséra, ochotnû ukrojit ze svého volného ãasu
a docházet na zkou‰ky, uãit se stránky textu, malovat kulisy, ‰ít kost˘my...
a to v‰echno pro nûkolik minut slávy, jeÏ odezní se spu‰tûnou oponou!
Blázni, fieknete si, exhibicionisti, komedianti. A já dodám, ano, ale krásní!
âe‰tina má pro nû v˘stiÏné oznaãení: ochotník. 

PARTA SNÒ A IDEÁLÒ
BLÁZNIV¯CH

„Soubor je dobfie rozjetej,“ po-

chvaluje si SváÈa, „dala se do pohy-

bu ta správná koleãka! Jakmile jsem

s nimi pfied ãtyfimi roky zaãal spolu-

pracovat, zaãal jsem na nû aplikovat

v‰echna mûfiítka a nároky, jak jsem

byl zvykl˘ z profesionálního diva-

dla. A jim se to nakonec zalíbilo,

protoÏe se najednou objevily v˘-

sledky.“ SváÈa byl neústupn˘, herci

mûli chuÈ na sobû pracovat a své

udûlala i ‰Èastná dramaturgie. „Do-

stali jsme se do kontaktu se Severo-

ãesk˘m sdruÏením ochotnick˘ch

obnoven nefunkãní svûteln˘ park

a nedávno dostalo jevi‰tû novou

podlahu. A co se t˘ká rekvizit

a kost˘mÛ, disponuje soubor mnoha

páry ‰ikovn˘ch rukou. Nestor bílin-

sk˘ch ochotníkÛ Pepa JeÏek se po

nocích promûÀuje ve zruãnou ‰va-

dlenku a navíc má divadlo ‰tûstí na

„Ferdu mravence“ v podobû údrÏbá-

fie Martina Kaãírka. Zvládá ve‰keré

technické vûci od svûtla a topení,

pfies poãítaã, aÏ  k v˘poãtÛm projek-

tové dokumentace na ãtyfimetrovou

kovovou konstrukci, kterou divadel-

níci potfiebovali do hry Za oponou

a bez roucha.   

DIVADLO JE DROGA
Je poslední sobota pfied Vánoce-

mi. âást souboru se ve zku‰ebnû pod

SváÈov˘m reÏijním vedením „oddá-

vá“ ãtené zkou‰ce komedie Oddací

list, v níÏ Josef JeÏek dostal svoji Ïi-

votní roli, zatímco reÏisér Scham-

berger s TáÀou, Toníkem ReÏÀákem

a Luìkem ·ípem pracují na jevi‰ti.

„Sednûte si do druhé fiady, do první

Ti Bílin‰tí uÏ dávno nejsou tou

nad‰enou partou stfiedo‰kolákÛ jako

v dobách sv˘ch zaãátkÛ. Za víc neÏ

deset let putování za múzou kome-

die Thálií se dobrali znaãn˘ch vûdo-

mostí o divadle i sobû sam˘ch. Stále

jim vládne principál Jifií Schamber-

ger, pfiizval si v‰ak na pomoc reÏisé-

ra, jenÏ své ostruhy získával v os-

travském a teplickém Kru‰nohor-

ském divadle. Pro SváÈu Va‰uta se

tak spolupráce s Bílinsk˘m divadel-

ním minimem stala pfiirozenou teã-

kou za profesionální kariérou.

CO JARO, TO PREMIÉRA
Dnes má soubor zhruba patnáct

hrajících ãlenÛ, ale nûktefií dal‰í jsou

jen na jakési nucené dovolené.

„OÏenili se, mají dûti a takov˘ Ervín

Rosenkranz, ·árka Dítûtová nebo

Markéta Ter‰ípová nám moc scháze-

jí. A jak je tak sl˘chám, kdyÏ pfiijdou

na premiéru, nejradûji by ten ãas tro-

‰ku popostrãili, aby uÏ dûti povy-

rostly a oni zase mohli hrát,“ vyprá-

ví SváÈa. O pokroãilosti doby svûdãí

i fakt, Ïe zatímco Jifií se je‰tû pfied

nûkolika lety pfii sestavování reper-

toáru prohrabával divadelním archi-

vem, dnes hledá na internetu. 

DNES STUDENTKA,
ZÍTRA...?

Hru Jako naprostí ‰ílenci, kterou

právû s ãástí souboru studuje, dává

Národní divadlo v hlavní roli s Jifiím

·tûpniãkou. Je to o tom, jak holly-

woodského producenta druhofiad˘ch

krvákÛ pfiepadnou v jeho domû dva

mladí kluci, ktefií nerozli‰ují mezi

realitou Ïivota a filmov˘m plátnem.

Îijí jeho filmem, jsou jím doslova

pobláznûni a jeden z nich ho ohroÏu-

je pistolí. „Zaujala mû scéna, jak po

sobû ti dva stfiílejí a myslí si, Ïe se

nezraní, protoÏe ve filmu se nikdo

doopravdy nezastfielí! Je to tro‰ku

moralitka, ale pûkná a zajímavû udû-

laná. Text se mi zalíbil okamÏitû.“

Hlavní Ïenskou roli hereãky Jenifer,

která v tûch filmech hraje a zároveÀ

je milenkou producenta, svûfiil prin-

cipál studentce ergoterapie Tánû

Havlíãkové. „Samozfiejmû, Ïe bych

se chtûla vûnovat herectví,“ souhlasí

pÛvabná tmavovláska. „Opakovanû

se hlásím do Prahy na DAMU, loni

jsem se zúãastnila soutûÏe v mono-

lozích a dialozích v âeské Lípû.“

ReÏiséfii Jifií Schamberger a SváÈa Va‰ut v druÏném rokování.

divadel a zaãali se zúãastÀovat pfie-

hlídek. A kdyÏ jsme pfiivezli dvû

ceny za vytvofiení role a nominaci

na národní pfiehlídku experimentál-

ních a autorsk˘ch divadel do Písku,

tak to ãlovûka potû‰ilo. Nebyla to

zbyteãná práce!“ 

KAMENNÉ DIVADLO
Bílin‰tí ochotníci mají v˘hodu

vlastní stfiechy nad hlavou. Jen pr˘

trnou, aby to, co se pod tou stfiechou

skr˘vá, jim jednoho dne na tu hlavu

nespadlo! Nesmûjí pouÏívat tahy, na

nûÏ jakási „chytrá horákynû“ pfied

lety upevnila krovy a trámy, které

jsou pod stfiechou. Vzhledem ke své-

mu stáfií by si divadlo jistou finanãní

injekci zaslouÏilo. Snad, podafií-li se

mûstu získat je od státu do svého

vlastnictví. I kdyÏ, buìme spravedli-

ví, nûco se pfiece jenom zmûnilo

k lep‰ímu: pfied nûkolika roky byl

se pfii zkou‰kách nesedá! To je tako-

vá povûra, aby pfiedstavení nepro-

padlo,“ Ïádá mû Jifií a obrací se

k Tondovi. „Udûlá‰ obdivné gesto

a pfiesune‰ se sem,“ popojde dopro-

stfied jevi‰tû. „Klekne‰ na kolena

a obdivnû na ni zírá‰. Jenifer políbí

Luìka a zaãne se s vámi bavit. Ty si

jde‰ pro podpis.“ Sestupuje do hle-

di‰tû a zkou‰ka pokraãuje. „Ahoj

miláãku,“ vchází na scénu TáÀa.

„Nefiekl jsi mi, Ïe máme hosty!...“ 

Jako v‰ichni herci, i Bílin‰tí se

handrkují o role a obãas mají své

hvûzdné man˘ry!  „To k tomu patfií!

V divadle se hraje o role, a i kdyby

mûl ãlovûk jenom napovídat. Proto-

Ïe, kdo jednou na vlastní kÛÏi poznal

pocit pfii dûkovaãce, chce to zaÏívat

znovu a znovu. Divadlo, to je dro-

ga,“ tvrdí shodnû Jifií i SváÈa. A divá-

ci se na tu svoji „dávku“ mohou tû‰it

uÏ v bfieznu.      Eva STIEBEROVÁ

Zveme ãtenáfie Bílinské-
ho zpravodaje v úter˘ 11.
ledna v 19 hodin do Kul-
turního domu Fontána na
setkání s hereãkou

DANIELOU
KOLÁ¤OVOU. 
Bude hostem v klubovém
pofiadu Setkání s... Anto-
nína Moravce.
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Stadion Litomûfiice v. Draci Bílina  3:7 (1:3, 1:2, 1:2)
■ Oldfiich BUBENÍâEK

Litomûfiice - Vítûzství zname-

ná, Ïe se Draci mohou v klidu pfii-

pravovat na kvalifikaci o druholi-

govou baráÏ s vítûzem praÏského

pfieboru. Sice se je‰tû v play off  ut-

kají s Primalexem Rokycany, ale

ten vede plzeÀsk˘ pfiebor a zde

hraje mimo soutûÏ.  Tentokrát se

do branky postavil Daniel Slaãík

a pfiedvedl bezchybn˘ v˘kon.

Hned v úvodu napravoval chybu

v rozehrávce. Ale ve 4. min. ‰el

puk po ose Zeman - Fanta - Viede-

man a Draci vedli. Domácí doká-

zali rychle srovnat, ale pfii pfiesi-

lovce 4 na 3 opût Viedeman poslal

Draky do vedení.  Pastor nastfielil

horní tyãku a kdyÏ hráli Draci pfie-

silovku pût na tfii likvidoval nájezd

Slaãík. Ve 14. min. bylo jiÏ 12 vy-

louãen˘ch. Pfiitom na tradici zápa-

sÛ v Litomûfiicích se hrálo velice

slu‰nû, ale rozhodãí pískal doslova

v‰e.  Po brejku Pastora vedli hosté

jiÏ o dvû branky a tûsnû pfied siré-

nou podrÏel Draky Slaãík. První

polovinu druhé tfietiny odehrála

Bílina prakticky celou ve ãtyfiech

a potom se dostali na trestnou lavi-

ci i domácí.  Ve stálém oslabení se

Bílina pfiíli‰ do ‰ancí nedostávala,

ale akce domácích likvidoval Sla-

ãík. Za tfietinu mûl 22 zásahÛ.  Ve

32. min. pfiedvedla parádní akci

dvojice Kousek - Pern˘ a potom

mezi kruhy vypálil Fanta a byla

z toho branka. V 36. min. pfiedved-

la pûknou pfiesilovku první pûtka

a Krátk˘ ji peãetil brankou. Úvod

poslední tfietiny patfiil domácím,

ale potom se Pern˘ trefil pod horní

tyãku. Následovalo nûkolik vylou-

ãení, ale po individuální akci Krá-

le Bílina jednu pfiesilovku vyuÏila.

Pfii dal‰í je‰tû Fanta nastfielil tyãku.

Utkání mûlo podstatnû vy‰‰í tem-

po i úroveÀ neÏ zápas v Roudnici.

„Byl to pro nás klíãov˘ zápas a já

tyto zápasy nemám moc rád. Ale

nakonec jsme to zvládli docela

v klidu. Pochválit musím brankáfie

DáÀu Slaãíka a kluci k tomu pfii-

stoupili jak mûli a splnili jsme, co

jsme splnit mûli. A ten závûr roku

se nám povedl jak jsme chtûli. Má-

me na co v novém roce navázat,“

byl spokojen trenér Franti‰ek Pro-

cházka.

Branky: 7. Novák, 29. Kazda,

42. Mrázek - 4. a 10. Viedeman,

16. Pastor, 33. Fanta, 36. Krátk˘,

44. Pern˘, 55. Král.

Vylouãení: 12 - 18.    Pfiesilovky:

1 - 3.    Rozhodãí: Armstark - Ma-

cháãek, Janu‰ka.

Sestava Draci: D. Slaãík - Ze-

man, Kolman, Kousek, Lexa, Ur-

ban, Pleva - Viedeman, Fanta,

Krátk˘ - Král, Mikolá‰ek, Pern˘ -

Vávra, Pastor, LouÏensk˘. 

Populární Christmas Cup zahájil Twister DDM Bílina. Domácí Draci nastoupili v pÛsobiv˘ch dresech.

Pro Spartu rozhodla trestná stfiílení
Bílina - Úspûchem praÏsk˘ch

muÏstev skonãil pfiedvánoãní dru-

h˘ z turnajÛ Christmas Cup na

zimním stadionu v Bílinû.  Zaháje-

ní opût obstarali malí krasobruslafii

z nového oddílu pfii HC Draci a ae-

robic skupiny Twister DDM Bílina

a dûti pfiivítal tajemník mûstského

úfiadu Ladislav Kvûch. TfieÈáci se-

hráli utkání ve skupinû jako mini-

hokej  a závûreãné zápasy o umís-

tûní se hrály na celé hfii‰tû. A bylo

vidût, Ïe velká plocha dûtem nedû-

lala Ïádn˘ problém. Domácí Draci

ve skupinû o branku podlehli Lit-

vínovu a Teplicím a 2:4 Brnu. Je-

diné vítûzství 4:1 dosáhli nad Mos-

tem. Nestaãili na praÏské celky,

kdyÏ LetÀanÛm podlehli 2:9

a Spartû 1:6. Vzhledem k nemo-

cem v‰ak nastoupilo za Bílinu i nû-

kolik mlad‰ích hráãÛ z druhé

a první tfiídy. Celkovû skonãil sed-

m˘ Most, o 5. místo porazila Bíli-

na Litvínov 6:1 a o 3. místo pod-

lehly Teplice Ytongu Brno 3:5.

Opravdov˘m vyvrcholením bylo

finále, kde praÏ‰tí tfieÈáci pfiedvá-

dûli pûkn˘ hokej.  Sparta jiÏ vedla

2:0, ale Letci LetÀany pfii‰li o ve-

dení minutu pfied koncem, kdyÏ

Sparta vyrovnala na 5:5 a na trest-

né nájezdy zvítûzila  2:1.  Pfii vy-

hla‰ování dostal cenu i nejmlad‰í

hráã ·tûpán Urbánek z Bíliny a je-

diná hráãka Michala Jurãová také

z Bíliny.  V dovednostních soutû-

Ïích se prosadili pfii nájezdech Pat-

rik Burda (Draci) a brankafi Marek

Mutl (Teplice).  Nejrychlej‰í byl

Matûj Hes z LetÀan, ve slalomu Ja-

kub Durdil ze Sparty a ve stfielbû

na pfiesnost po rozstfielu Robert Je-

hlík Litvínov.  Nejlep‰ím branka-

fiem se stal Patrik Spû‰n˘ z Teplic,

Se Spartou, Slavií a Teplicemi hrají bûÏnû
Bílina - S kluby slavn˘ch jmen se jiÏ utkala

za devût let své existence Fotbalová ‰kola Bíli-

na. Dnes má sedm muÏstev s cca 150 hráãi

a dlouhodobû spolupracuje se Základní ‰kolou

Lidická.  „Fungujeme tam devût let a vycháze-

jí nám maximálnû vstfiíc. Dobrá spolupráce je

i se ‰kolou Aléská,“ ocenil zájem vedoucí Fot-

balové ‰koly Petr Junek. Z úspûchÛ druhého

pololetí uvádí vítûzství star‰ích ÏákÛ v Bílina

Cup, kde hrály mimo jiné Bl‰any, Motorlet,

Most ãi Sokolov. V závûru roku si v˘bornû ved-

ly pfiípravky na halov˘ch turnajích.  „Tfiikrát

vyhrály a ãtyfiikrát skonãily druhé. Za soupefie

mûly napfiíklad Spartu, Slavii, Teplice, Bl‰any,

Mladou Boleslav ãi ÎiÏkov.“ Od 21. ledna po-

fiádají v Bílinû tradiãní zimní turnaj pro star‰í

i mlad‰í Ïáky a hraje v soboru i v nedûli aÏ do

13. bfiezna.  Letos je jako první Memoriál Mi-

roslava Rokose. Pfiedstaví se zde mimo jiné na-

dûje z Teplic, Mostu, Bl‰an, Loun ãi Îatce.

Hrát se bude na ‰kvárovém hfii‰ti u silnice I/13.

„Nutnû by bílinsk˘ fotbal potfieboval hfii‰tû

s umûlou trávou, dnes se jiÏ stávají bûÏnou zá-

leÏitostí a nepouÏívají se jenom v zimû. A kdyÏ

vezmu v úvahu, Ïe pro tolik muÏstev máme jen

jedno travnaté hfii‰tû, musí odborník ocenit, Ïe

v Bílinû fotbal je‰tû funguje,“ je pfiesvûdãen

Petr Junek.  Rádi by v pfiípravû také vyuÏívali

moderní ‰kolní hfii‰tû Za Chlumem a zda bude

dostupné nové v Tyr‰ovû zahradû.  Nyní dosta-

la pfiípravka pozvánku na turnaj do Teplic.

„Toho si moc váÏíme, bude tam vynikající

konkurence. Taková byla na Meteoru 8 v Pra-

ze. Je to ‰piãkov˘ klub na pfiípravky.“  A Petr

Junek neopomenul pfiidat je‰tû jednu pozván-

ku, která má i ekonomick˘ vliv na chod Fotba-

lové ‰koly. „26. února pofiádáme tradiãní Ples

Fotbalové ‰koly. Patfií k nejlep‰ím v Bílinû.“ 
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obráncem Patrik Burda z Bíliny,

útoãníkem Michal Neuman z Let-

Àan a nejproduktivnûj‰ím hráãem

Pavel Jeny‰ z Brna. Ceny pfiedával

místostarosta Roman ·ebek a Mi-

roslava Jirkovská.

O tom, Ïe turnaj mûl potfiebnou

úroveÀ, svûdãilo i závûreãné podû-

kovaní vedení LetÀan.           (ob)
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Krejãí odchází do Sparty, Pohl se vrací do Bíliny

Hvûzdy Bíliny v. Draci juniofii  5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

Mlad˘ Rosol jde ve stopách slavného otce
Bílina - Finálov˘m utkáním Chemopetrol Litvínov

versus PZ Kladno 4:0 skonãil seriál turnajÛ Christmas
Cup 2004, které pofiádal Zdenûk Kolman ve spolupráci
s HC Draci.  Pravou rukou mu byli pfii organizaci Mi-
roslava Jirkovská, Zdenûk Procházka a Petr Beránek.

¤ada úãastníkÛ na‰la  zázemí v hotelu U Lva, kter˘ po-

slední dobou stále ãastûji vyhledávají sportovci. Mimo

úãastníkÛ akcí na mosteckém autodromu to byli i libereãtí

fotbalisté. Turnaj roãníkÛ 1991-92 mûl pouze pût úãastní-

kÛ, kdyÏ se tûsnû pfied zahájením omluvila KadaÀ. Poprvé

se v Bílinû pfiedstavil dánsk˘ celek, z pfiedmûstí Kodanû

pfiijel ISK Gentofte. V posledních zápasech dokázal remi-

zovat 2:2 s Bílinou i 3:3 s Litomûfiicemi. V dovednostních

soutûÏích se nejvíce prosadili litvínov‰tí hráãi. V rychlosti

na jedno kolo byl suverénní Petr Rosol z Litvínova, syn

b˘valého reprezentanta a dnes hráãe bílinsk˘ch DrakÛ.

Slalom s pukem vyhrál Jan Schuldes z Bíliny a stfielbu na

pfiesnost po tfiech rozstfielech Pavel Stechmüller z Kladna.

Pfii nájezdech se prosadil Nikolaj Rosenthal z Dánska

a nejlep‰ím brankafiem byl Jan Kop˘tko z Litvínova. Ten

byl také vyhlá‰en nejlep‰ím brankafiem celého turnaje.

Nejlep‰ím obráncem byl vyhlá‰en Miroslav ·kola z Lito-

mûfiic a útoãníkem Martin Gebhart z Kladna. Nejproduk-

tivnûj‰ím hráãem byl Jaroslav Wágner z Bíliny.  Ceny pfie-

dával starosta mûsta Josef Horáãek za asistence tajemníka

mûstského úfiadu Ladislava Kvûcha. Mûsto a Doly Bílina

také patfiily ke sponzorÛm turnajÛ. Koneãné pofiadí bylo

Chemopetrol Litvínov, PZ Kladno, Draci Bílina, ISK Gen-

tofte, Stadion Litomûfiice.                                             (ob)

Na závûr roku „pfiátelák“ v korfbalu
V posledním prosincovém tréninku si v pfiátelském utkání proti sobû zahrála druÏstva

bílinsk˘ch korfbalov˘ch mlad‰ích ÏákÛ. Nastoupila proti sobû druÏstva, která proti sobû
nastupují i v korfbalové lize mlad‰ích ÏákÛ. Tentokráte mûlo „B“ druÏstvo navrch  a své
soupefie z „Áãka“ porazilo celkem jasnû 5:2. Ko‰e: Radek Hlaváã 2 - Krist˘na Haupt-
vogelová 3, Klára Myslíková, Jakub Jura‰ík.

Bílina - Po sestupu z krajského

pfieboru asi nikdo v Bílinû neãekal,

Ïe po podzimu budou fotbalisté bo-

jovat o udrÏení v 1.A tfiídû. Ale re-

alitou je, Ïe s 10 body se krãí na

chvostu tabulky. MuÏstvo sehrálo

fiadu kvalitních zápasÛ, ale ka-

tastrofální byla koncovka a obrana

dokázala vyrobit hrubky, po kte-

r˘ch dával soupefi laciné góly.

„MuÏstvo hledalo svoji tváfi a opti-

mální sestava se na‰la aÏ v závûru

podzimu.  Ukázalo se, Ïe pouze

mladí hrát o záchranu nemohou,“

vidí situaci trenér Ladislav Erben.

Za Bílinu nastupovali bûÏnû 16, 17

i 18letí hráãi.  JiÏ ve druhém zápa-

se se zranil Prudiã a s natrÏen˘m

l˘tkov˘m svalem si více  na pod-

zim nezahrál. Pro jaro se z hosto-

vání v Sou‰i  vrací zku‰en˘ brankafi

Klaus Pohl a z Duchcova univer-

zální hráã Luká‰ Seidl. Dal‰í z do-

jednan˘ch hráãÛ by mûl vystuÏit

stfied obrany vedle hlaviãkáfie Ha-

sala. „Máme v jednání dal‰í posily,

ale zatím bychom nechtûli zvefiej-

Àovat jména. Nûkteré jsou jiÏ ale

jasné. Postavili jsme jedin˘  cíl. Na

jafie záchranu a dal‰í roãník návrat

do krajského pfieboru. S dorostem

chceme postoupit do divize,“ hovo-

fií o jasn˘ch cílech klubu   prezident

klubu Petr Arpá‰.  FK nechce niko-

ho uvolnit i kdyÏ se hovofií, Ïe tvÛr-

ce hry Jan Novák má lákavé nabíd-

ky z regionálních soutûÏí ze sou-

sedního Saska. Odchod by po‰ko-

dil i jeho „dvojãe“ ZdeÀka Morav-

ce, se kter˘m je sehran˘ doslova

naslepo. Bílinû ale roste v záloze

tvÛrce hry, stále je‰tû dorostenec

Radek Spáãil. Odcházejí v‰ak dva

nadûjní dorostenci. Martin Krejãí

do Sparty a Ladislav Bari do Mos-

tu. Oba na podzim sehráli nûkolik

zápasÛ za áãko. Oficiálnû zaãíná

pfiíprava na jaro 3. ledna. A od 9.

ledna zaãíná turnaj APOLLO CUP

2005 - Premium na umûlé trávû

v Sou‰i. Bílina se zde pfiedstaví

kaÏdou nedûli aÏ do 20. února vÏdy

v 11 hodin. Dal‰í víkend se potom

hrají závûreãné zápasy o umístûní.

Od 23. února ãeká muÏstvo sou-

stfiedûní v Srbské Kamenici. „Do

pfiípravy jsme zafiadili i pût doro-

stencÛ,“ dodal vedoucí muÏstva

Miroslav Spáãil.  V únoru by jiÏ

chtûli hrát pfiátelské zápasy s muÏ-

stvy od 1. A tfiídy v˘‰e. Jednodu-

chou situaci nemá klub ani v eko-

nomice. „Vzhledem k situaci v SK

SIAD máme váÏné ekonomické

problémy se zaji‰tûním provozu

stadionu. Rádi uvítáme i malé pod-

nikatele, ktefií by nám chtûli pomo-

ci. Dûkujeme za podporu mûstu

a v‰em sponzorÛm, kter˘m není

osud bílinského fotbalu lhostejn˘.

A v‰echny zveme na ná‰ tradiãní

Fotbalov˘ ples, kter˘ bude 21. led-

na,“ pfiidal pozvánku Petr Arpá‰. 
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JiÏ tradiãnû se scházejí na Sil-

vestra  hokejisté, aby si pfied osla-

vou pfiíchodu nového roku protáhli

tûlo. B˘valo to na otevfiené plo‰e a

je tomu tak i na zimním stadionu.

Letos si proti sobû zahráli trenéfii,

vedoucí i hráãi  s t˘mem juniorÛ

DrakÛ. Do branky se postavila

opora áãka Daniel Slaãík, do obra-

ny  b˘val˘ reprezentant a nyní tre-

nér DrakÛ Franti‰ek Procházka,

prezident klubu Zdenûk Kolman ãi

dal‰í hráãi Fanta, Pern˘ a Mikolá-

‰ek.  Za juniory hráli jak mlad‰í

Procházka, tak i Kolman.  Na po-

hledn˘ hokej, kter˘ se hrál sice pro

zábavu, ale s vervou, se pfii‰el po-

dívat i starosta Josef Horáãek a ta-

jemník Ladislav Kvûch. Sice byli

pfiemlouváni a zdálo se, Ïe pfiemlu-

veni, ale nakonec zÛstali v civilu v

hledi‰ti.  Díky Slaãíkovi v brance

nakonec t˘m hvûzd juniory pfie-

hrál. Ov‰em minimálnû dvû akce

stály za zaznamenání. Únik a ná-

sledná branky exreprezentanta

Procházky a potom nádherná stfie-

la pod horní tyãku ZdeÀka Fanty.

O branky se rozdûlili Kolman st,

Procházka Fr.st., Fanta, Procházka

Zd., Balín J. - Kousek, Urbanec,

Kolman ml. 

Sestava Hvûzdy Bíliny: Daniel

Slaãík - Zdenûk Kolman st., Fran-

ti‰ek Procházka st.,  Jurãa, Burda,

Jifií procházka,  Radislav Balín -

Zechovsk˘, Pern˘, Musil - Fanta,

Zdenûk Procházka, Jindfiich Balín

- Urbánek, Chadima, Mikolá‰ek

Sestava juniofii: ·indeláfi - Zde-

nûk Kolman ml., Polák, Franti‰ek

procházka ml., ·imek - Lhotka,

Urbanec, Kousek - Kalkus, Maix-

ner, Faltr - Mikula

Oldfiich BUBENÍâEK

Korfbalové druÏstvo mlad‰ích ÏákÛ KC Kaskáda ze Základní ‰koly Aléská se pfii-
pravuje na první zahraniãní turnaj  do Belgie. V polovinû mûsíce kvûtna se v Ant-
verpách zúãastní velkého mezinárodního turnaje ve v‰ech vûkov˘ch kategoriích.


