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Jackson z Bíliny tvrdû trénuje pohybové kreace

Draci plesali ve Fontánû
■ JAN VRAN¯

Bílina - Leto‰ní plesovou sezo-
nu v Bílinû zahájili Draci Plesem
hokejistÛ. SvÛj v pofiadí druh˘
ples hokejisté tentokrát uspofiá-
dali v novû rekonstruovaném
Kulturním domû Fontána.

Podle prezidenta HC Draci Bíli-

na ZdeÀka Kolmana se i leto‰ní

ples vydafiil. „Byl to i kfiest Fontá-

ny, byli jsme první po rozsáhlé

opravû, kdo tu zorganizoval po-

dobnou akci a úãast byla opravdu

velká! VÏdyÈ jen ná‰ klub ãítá 250

ãlenÛ. KdyÏ se k nim pak pfiidají

pfiíbuzní a kamarádi, sál Fontány

témûfi nestaãil,“ zaÏertoval Kol-

man. LoÀsk˘ ples byl v reÏii Miro-

slava Slaãíka, ten leto‰ní mûla „na

svûdomí“ Miroslava Jirkovská.

K poslechu a dobrému tanci po ce-

l˘ sobotní veãer hrála a zpívala

mostecká skupina Miniband. Ta se

také postarala o to, aby na taneã-

ním parketu nikdo nezahálel. Or-

ganizátiofii plesu pfiichystali spor-

tovcÛm a jejich rodinám mnohá

pfiekvapení. Ve dvaadvacet hodin

napfiíklad vystoupil sám slavn˘

Michael Jackson alias jednadvace-

tilet˘ BíliÀan Jan Moflár, kter˘

sv˘mi taneãními kreacemi dokázal

pfiivést do varu nejednoho úãastní-

ka plesu. Ov‰em zlat˘m hfiebem

veãera byla travesti show.

Ani na leto‰ním Plese hokejistÛ

nechybûla bohatá tombola, ze které

si vylosovaní ‰Èastlivci odná‰eli ne-

jen sportovní dárky, ale i uzeniny

Na plese DrakÛ byly k vidûní mnohé pÛvabné dámy.      Foto: Jan Vran˘

Chce-li b˘t podobn˘ svému vzoru,
musí umût pouÏívat i rtûnku.

ROZHOVOR

Velk˘m snem jednadvacetile-
tého Jana Moflára z Bíliny, kter˘
imituje Michaela Jacksona, je
setkat se se sv˘m idolem tváfií
v tváfi. Od sv˘ch deseti let Honza
doslova hltá v‰e co se t˘ká slav-
ného Jacksona.

•rVzpomene‰ si na své první vy-
stoupení?

„Jak by ne. Bylo mi deset a já byl

na dûtské diskotéce v Chotûjovi-

cích. Pamatuji si, Ïe tam tehdy byl

imitátor, kter˘ pfiedvádûl Jacksona

a kamarádi mû pak vyhecovali,

abych ‰el také na podium. To uÏ

jsem mûl nacviãené nûkteré jeho

pohybové kreace, a tak to celkem

vy‰lo. Tehdy jsem také dostal svÛj

vÛbec první honoráfi za vefiejné vy-

stoupení, bylo to sto korun.“

•rImitátorství zabere urãitû hod-
nû ãasu, jak ãasto trénuje‰? 

„Pravidelnû. Zvlá‰tû nové a no-

vé kreace. Mám doma stovky vi-

deokazet, ze kter˘ch se uãím. Jde

o to zapamatovat si do detailÛ kaÏ-

d˘ pohyb Michaela, abych pak

mohl b˘t na parketu co nejvûro-

hodnûj‰í. jsou to hodiny dfiiny

a odfiíkání, ale nelituji toho.“

•rK tomu patfií i kost˘m a úães,
jde‰ s dobou?

„Ano. Zrovna nedávno jsem se

musel nechat ostfiíhat. Michael to-

tiÏ zmûnil úães a já kvÛli jednomu

televiznímu vystoupení jsem mu-

sel mít vlasy stejnû krátké jako on.

První kost˘m mi u‰ila matka, ty

ostatní mám jiÏ od své návrháfiky.

Na vystoupení nosím i klobouky.“

•rPlesy, televizní vystoupení, co
je‰tû zvládá‰?  

„Je toho opravdu moc. Jsem to-

tiÏ i ãlenem PraÏského divadla re-

Ïiséra ZdeÀka Tro‰ky  a kabaretu

Srdce a Kámen herce Václava Gla-

zara. Obûma vlastnû moc dûkuji,

Ïe mi dali pfiíleÏitost a pomohli se

dostat do podvûdomí divákÛ.“

•rDá se imitátorsk˘m vystoupe-
ním uÏivit?

„V obodbí plesové sezony moÏ-

ná, pak i kdyÏ jsou nasmlouvaná nû-

která vystoupení, ale pfies léto je to

bída. Navíc je‰tû studuji na Integro-

vané stfiední ‰kole v Mostû, takÏe se

to nûkdy zvládá opravdu obtíÏnû.

Na‰tûstí bydlím je‰tû u rodiãÛ, ktefií

mají pro mého koníãka pochopení.“

•rMá‰ vedle Ïivotního snu setkat
se s Jacksonem je‰tû nûjaké pfiá-
ní?

„Mám. Rád bych se dostal do

nûkterého z muzikálÛ. Ne na zpûv,

to bych asi nezvládl, ale jako ta-

neãník. Îivit se tancem, to byl to-

tiÏ vÏdycky mÛj velk˘ sen a zahrát

si v muzikálech, je‰tû vût‰í.“

•rZaÏil jsi v kost˘mu Jacksona
nûkdy úsmûvnou pfiíhodu?

„Tûch ale bylo. Pamatuji si na

jedno pfiedstavení v Praze, kdy

jsme museli pfiebíhat z jednoho di-

vadla do druhého. A tak v kost˘mu

jsem spoleãnû s kolegy vybûhl

ven. No a na ulici poprask. Zahra-

niãní turisté si zprvu mysleli, Ïe do

hlavního mûsta pfiijel sám Michael

Jackson.“

•rOvlivnila tû v nûãem hudba Mi-
chaela Jacksona nebo dokonce
on sám? 

(Pokraãování na str. 3)

nebo knihy. Dobrá nálada panovala

aÏ do ranních hodin. 

O obnovu tradice ledního hokeje

v Bílinû se v roce 1997 postarala

skupina sportovních nad‰encÛ, kte-

rá zaloÏila HC Draci Bílina. V roce

2001 se pak pfiíznivci hokeje do-

ãkali krytého zimního stadionu,

kter˘ mûsto vybudovalo na místû

b˘valé ledové plochy. 
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Jifií KRÁL, 
28 let, operátor:

„Urãitû se to negativnû

odrazí. Úspornûj‰í bu-

deme muset b˘t pfiede-

v‰ím u nákupu cigaret.

Chtûli jsme si koupit

nové auto, ale to asi bu-

deme muset pro leto‰ek

také oÏelet.“ 

Gabriela MA·KOVÁ,
28 let, uklízeãka:

„Zv˘‰ení cen energií se

pochopitelnû odráÏí

v na‰em rodinném roz-

poãtu. U‰etfiit se bude-

me snaÏit asi na cigare-

tách. Jíst se musí, takÏe

potravin se to asi nedo-

tkne.“

Drahomíra
SÜSSEROVÁ, 

50 let, Ïelezniãáfika:
„·etfiíme na zahraniãní

dovolenou, ale nevím

jestli to nyní utáhneme.

ManÏel chodí po práci

je‰tû na brigádu, takÏe

se nebudeme muset

v niãem uskromÀo-

vat.“

Milo‰ KÁDNER,
53 let, zámeãník:

„Zv˘‰ení cen se jiÏ pro-

jevuje v na‰em rozpo-

ãtu. Nemohu si dovolit

tak ãasto zajít do restau-

race a s manÏelkou za-

ãínáme omezovat i kou-

fiení. Na‰tûstí porce jíd-

la je stále je‰tû stejnû

velká.“

Milo‰ BENDA, 
48 let, st. zamûstnanec:
„ZdraÏení se dotkne na-

‰eho rodinného rozpo-

ãtu. Budeme se snaÏit

u‰etfiit napfiíklad i tím,

Ïe se pokusíme omezit

náv‰tûvu v restauracích.

Nebo na nákupech zby-

teãností, doplÀkÛ do by-

tu a podobnû.“ 

Miloslav KLAIN,
35 let, st. zamûstnanec:
„ZaloÏil jsem rodinu

a zv˘‰ení cen energií

negativnû zasáhlo do

na‰eho rozpoãtu. Ne-

mÛÏeme si dovolit ku-

povat nûkteré vûci, kte-

ré bychom chtûli doma

také mít. Hledáme proto

kompromisní fie‰ení.“

Odrazí se nûjak˘m zpÛsobem zv˘‰ení cen energií ve va‰em rodinném rozpoãtu?
Ptal se a fotografoval JAN VRAN¯

Ze schÛze RM a zasedání ZM
Dne   5.   1.  2005   se  konala

1. schÛze Rady mûsta Bíliny, kte-
rá mimo jiné uloÏila vypracovat
návrh nov˘ch zásad pro pfiidûle-
ní bytu v domu s peãovatelskou
sluÏbou v Bílinû.

Dále schválila:
• poskytnutí penûÏitého humanitár-

ního pfiíspûvku ve v˘‰i 10 tis. Kã

na pomoc oblastem postiÏen˘ch

v jihov˘chodní Asii. Pfiíspûvek bu-

de zaslán na úãet nadace ADRA

• zámûr uspofiádat ve spolupráci

s KC Kaskáda 3. roãník kulturní

akce Belinensis - organizací byl

povûfien p. Zdenûk Rendl ml.

• Vzala na vûdomí zápisy z jedná-

ní komise pro ‰kolství, kulturu

a sport, komise pro Ïivotní prostfie-

dí, dopravu a v˘stavbu a bezpeã-

nostní komise, které se konaly

v prosinci 2004.

Dal‰í plánované schÛze RM v 1.

ãtvrtletí r. 2005:

2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3. a 30. 3.

Dne 12. 1. 2005 se konalo 1. ve-

fiejné zasedání Zastupitelstva mûs-

ta Bíliny v mimofiádném termínu,

které odvolalo Mgr. ZdeÀku Hanz-

líkovou (SNK) z funkce radní

mûsta Bíliny na vlastní Ïádost ke

dni 12. 1. 2005 a zvolilo nové-

ho ãlena Rady mûsta Bíliny

Mgr. ZdeÀka Svobodu (SNK). 

Dále ZM schválilo Program pre-

vence kriminality na r. 2005, s 10

% podílem mûsta na celkov˘ch ná-

kladech na:

a) roz‰ífiení mûstského kamero-

vého dohlíÏecího systému na PP

I a PP II;

b) vybudování fiídícího centra

mûstského kamerového dohlíÏecí-

ho systému na OO PâR Bílina

a propojení s Mûstskou policií Bí-

lina;

c) vybudování skate parku pro

vyuÏití mládeÏe ve volném ãase.

Kvûch Ladislav,
tajemník

Mûsto se bude podílet na financování projektÛ mûstské policie
■  EVA STIEBEROVÁ

Bílina - Na zasedání v prostorách rekonstruova-
ného Kulturního domu Fontána, ve stfiedu 12. led-
na odsouhlasilo Zastupitelstvo mûsta Bíliny svÛj 10
% podíl na financování tfií projektÛ, které pfiedlo-
Ïila Mûstská policie Bílina v rámci programu pre-
vence kriminality Partnerství, jehoÏ garantem je
Ministerstvo vnitra âR. „Zamûfiili jsme se na roz-
‰ífiení kamerového systému na sídli‰tû PraÏské
pfiedmûstí I a PraÏské pfiedmûstí II, propojení fiídí-
cího centra na kamerov˘ systém Policie âeské re-
publiky a vybudování skate parku v sídli‰ti Za
Chlumem,“ uvedl fieditel mûstské policie Marcel
·piãka. 

Zejména rodiãe ‰kolákÛ ze sídli‰tû PraÏské pfied-

mûstí I pfiivítají roz‰ífiení kamerového systému, neboÈ

tím odpadnou problémy související s potencionálním

nebezpeãím drogového dealerství v blízkosti zdej‰í

základní ‰koly. „Kamera bude zároveÀ monitorovat

Klub dÛchodcÛ i nákupní stfiedisko,“ doplnil manaÏer

prevence kriminality Antonín Îidlík. 

S kladn˘m ohlasem se jistû setká i sportovi‰tû typu

U rampy, které ve mûstû dosud schází. „Kluci na ska-

teboardu sice mohou jezdit po chodníku, nesmí v‰ak

ohroÏovat chodce. Oni ale jezdí po silnicích, kliãkují

mezi auty a ohroÏují Ïivot svÛj i fiidiãÛ. Myslím, Ïe

mûsto by mûlo je‰tû navíc vytvofiit vyhlá‰ku, která by

tuto záleÏitost legislativnû upravovala,“ míní Îidlík.

„Pokud by se nám podafiilo získat dostateãné finanã-

ní prostfiedky z programu prevence kriminality, moh-

li bychom pro vybudování skate parku vybrat i jinou

potfiebnou lokalitu ve mûstû. V opaãném pfiípadû bu-

dou malá U rampa a ãtyfii dal‰í prvky instalovány na

sídli‰ti Za Chlumem, na betonovém podkladu, kter˘

uÏ nevyÏaduje Ïádné dal‰í, finanãnû nároãné staveb-

ní úpravy,“ vysvûtlil místostarosta Roman ·ebek. 

Fontána mûní tváfi
Bílina - Rekonstrukce Kulturního

domu Fontána probíhá ve ãtyfiech

etapách. ·estého ledna byla dokon-

ãena druhá etapa a první viditelné

zmûny doznal interiér. „V souãasné

dobû je zrekonstruovan˘ vstupní sál

a pfiísálí. Rekonstrukce hlavního sá-

lu s parketem bude probíhat v rámci

tfietí etapy v prÛbûhu leto‰ního roku.

KaÏd˘ sál má tro‰ku jinou podobu,“

vysvûtluje místostarosta Roman ·e-

bek. „V prvním jsou stoly s barem,

novou tváfi získalo pfiísálí. Prostorná

místnost je rozdûlena boxy sk˘tající-

mi soukromí, je zde nov˘ bar a ele-

gantní osvûtlení. Proti v˘dejov˘m

okénkÛm pfiipomínajícím závodní jí-

delnu, která tam b˘vala dfiíve, je to

nesrovnatelné.“  

Ve ãtvrté etapû pfiijde na fiadu fa-

sáda, okna a venkovní úpravy, aby

budova postavená v sedmdesát˘ch

letech jako souãást sídli‰tû Za Chlu-

mem odpovídala vzhledovû poÏa-

davkÛm tfietího tisíciletí. „Zatím

jsme proinvestovali zhruba 5,5 mili-

onu Kã. V roce 2005 máme z rozpo-

ãtu mûsta vyãlenûny 2 miliony Kã na

rekonstrukci hlavního sálu. Zhruba 2

aÏ 3 miliony Kã by mûla stát ãtvrtá

etapa, kterou se budeme snaÏit do-

konãit v roce 2006. Kdybychom

chtûli rekonstrukci provést podle

pfiedstav architekta i na‰ich pfiání,

nestaãilo by nám 40 milionÛ,“ dodá-

vá  ·ebek. „My se v‰ak musíme ve-

jít maximálnû do 10 milionÛ Kã.

Pfiesto jsme rádi, Ïe jsme se do toho

pustili, protoÏe po tfiiceti letech je to

v Bílinû první velká investice do kul-

tury.“                                        (es)
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P¤ELOM ROKU
v Mûstské policii Bílina
■ SVùTEC – Drz˘ opilec

Dne 26. 12. 2004 v ãasn˘ch ran-

ních hodinách procházela hlídka

Mûstské policie Bílina obcí Svûtec,

kdyÏ tu zpozorovala podnapilého

muÏe, kter˘ vrávorav˘m krokem vy-

‰el z místní restaurace a aniÏ by vzal

pfiítomnost stráÏníkÛ na vûdomí,

usedl do motorového vozidla

a z místa odjel. StráÏníci opilce oka-

mÏitû dostihli a zastavili dfiíve, neÏ

staãil zpÛsobit ‰kodu na majetku ne-

bo nûkoho zranit. Na místo byla pfii-

volána Policie âR, která provedla

dal‰í opatfiení.

■ BÍLINA – Já nic, já muzikant 
Dne 29. 12. 2004 v dopoledních

hodinách pro‰etfiovala hlídka Mûst-

ské policie Bílina informaci o vykra-

deném vozidle, nacházejícím se

v prostoru Mosteckého pfiedmûstí. Na

místû samém stráÏníci skuteãnû na‰li

osobní motorové vozidlo, které vyka-

zovalo známky po vloupání. Osoba

sedící uvnitfi v‰ak tvrdila, Ïe je jeho

majitelem a vÛz je urãen k se‰rotová-

ní. Konzultací s Policií âR bylo zji‰-

tûno, Ïe registraãní znaãky patfií  zce-

la jinému vozidlu a po zmínûné osobû

je vyhlá‰eno pátrání. Na místo byla

proto pfiivolána Policie âR, které by-

la hledaná osoba pfiedána.

■ BÍLINA – Balancoval na znaãce
Notnû pfiebral o silvestrovské noci

mladík z Bíliny, kter˘ se na Mírovém

námûstí z nepochopiteln˘ch dÛvodÛ

pokou‰el zniãit svislou dopravní

znaãku. Vy‰plhal se na ni a snaÏil se

ji vyvrátit ze zemû. Hlídka mûst-

sk˘ch stráÏníkÛ jeho poãínání spatfii-

la, neÏ mu v‰ak staãila v devastaci

zabránit, „silák“ znaãku skuteãnû vy-

vrátil, pádem na zem poniãil a v oka-

mÏiku, kdy spatfiil pfiijíÏdûjící stráÏ-

níky, zbabûle utekl do blízké restau-

race. StráÏníci jej odtud vyvedli, zji-

stili jeho totoÏnost a sdûlili mu obvi-

nûní z pfiestupku. Vzhledem k pacha-

telovû podnapilosti byla vûc oznáme-

na pfiíslu‰nému správnímu orgánu.

■ BÍLINA – Tragick˘ start
do nového roku

TûÏká dopravní nehoda se stala

dne 8. 1. 2005 v ranních hodinách na

silnici E 442 v prostoru kfiiÏovatky

u radnice. Z dosud nezji‰tûn˘ch pfií-

ãin dostala mladá fiidiãka se sv˘m

vozidlem smyk a narazila do protije-

doucího vozidla. Pfii nehodû do‰lo

k tûÏk˘m poranûním obou fiidiãÛ.

Na‰tûstí ihned, je‰tû pfied pfiíjezdem

stráÏníkÛ, byla pfiítomn˘mi obãany

poskytnuta zranûn˘m první pomoc.

Hlídka MP Bílina do pfiíjezdu lékafie

jejich stav jiÏ jen monitorovala. AÏ

do odklizení vrakÛ obou vozidel fií-

dili stráÏníci kyvadlovû dopravu.

Co má znát a umût prvÀáãek
■ EVA STIEBEROVÁ

A je to tady!
Poãínaje 20.
lednem 2005,
kdy zaãíná zá-
pis na první
z bílinsk˘ch
z á k l a d n í c h
‰kol, se z na-
‰ich mrÀous-

kÛ, ktefií do této chvíle nemûli Ïád-
né povinnosti, stanou ‰koláci. Îi-
vot celé rodiny se tím zmûní. Ale
teì je nejdÛleÏitûj‰í vûdût, co na-
‰eho potomka pfii jeho první Ïi-
votní „zkou‰ce“ ãeká. Pro odpo-
vûì jsme si za‰li za v˘chovnou
poradkyní, Mgr. Marií Sechovco-
vou.

„Musí zvládat samoobsluÏné ãin-

nosti, aby se dokázal obléknout,

obout, mûl by mít osvojeny základní

hygienické návyky. Vzhledem k to-

mu, Ïe bude nav‰tûvovat ‰kolní jí-

delnu, musí b˘t schopen si pfiinést

a odnést jídlo, samozfiejmû za pomo-

ci paní vychovatelky.“

■ A jak probíhá vlastní zápis?
„Ten by mûl provûfiit jeho základ-

ní rozumové dovednosti, to znamená

rozpoznávání barev, dítû musí doká-

zat vyjmenovat dny v t˘dnu, mûlo

by se umût pfiedstavit, znát svoji ad-

resu. Z matematick˘ch pfiedstav by

mûlo rozpoznat nûkteré tvary, urãit

co je vût‰í a co men‰í, mûlo by roz-

poznat dva stejné a dva odli‰né ob-

rázky. Paní uãitelka se ho zeptá, zda

zná nûjakou fiíkanku ãi básniãku

a zaãíná se tím, Ïe dítû nakreslí po-

stavu.“

■ Probíhají zápisy na v‰ech zá-
kladních ‰kolách stejnû?

„KaÏdá ‰kola si mÛÏe zápis pfii-

pravit podle svého, ale my na Z· Li-

dická vycházíme z materiálÛ Peda-

gogicko-psychologické poradny

v Teplicích. DÛleÏité je, Ïe i kdyÏ

kaÏdá ‰kola postupuje pfii zápisu in-

dividuálnû, nûkterá napfiíklad prefe-

ruje rozhovor uãitele s budoucím

prvÀáãkem, v‰echny dojdou ke stej-

nému závûru a tím je zpÛsobilost dí-

tûte ke ‰kolní docházce.“

■ Musí mít rodiãe ãi prarodiãe ze
zápisu obavy?

„Rozhodnû ne! I kdyÏ na dûtech,

které pfiijdou k zápisu, vÏdycky po-

zorujeme urãitá oãekávání. Ale my

se na v‰ech ‰kolách snaÏíme, aby to

pro budoucího prvÀáãka byl skuteã-

nû slavnostní okamÏik. Uvítáme ho

ve vyzdobené tfiídû a paní uãitelky

jsou na dûti skvûle pfiipravené. Uká-

Ïí jim uãebnice a pomÛcky, které bu-

de v první tfiídû pouÏívat a star‰í dû-

ti pro budoucí prvÀáãky pfiipravují

dáreãky.“

■ Nûktefií rodiãe sami uvaÏují o
odkladu nebo z nûj naopak mají
obavy.

„Odklad ‰kolní docházky se navr-

huje dûtem, u nichÏ bûhem zápisu

zjistíme, Ïe jim spousta vûcí není

jasn˘ch, Ïe selhávají jak v rozumo-

v˘ch dovednostech, tak v matema-

tick˘ch pfiedstavách. V takovém pfií-

padû doporuãíme rodiãÛm odklad,

kterému ale pfiedchází vy‰etfiení

v pedagogicko-psychologické po-

radnû, ãi jej dítûti mÛÏe doporuãit

dûtsk˘ lékafi. Nûkdy pfiicházejí rodi-

ãe se Ïádostí o odklad sami, ale

i v tomto pfiípadû se dítû musí zú-

ãastnit zápisu. Teprve potom s rodiãi

rozebíráme dÛvod, kter˘ je k Ïádosti

o odklad vedl. My jim doporuãíme

konzultaci s odborníkem a záleÏí na

nich, jak se rozhodnou.“

■ A co kdyÏ dítû úspû‰nû projde
zápisem a aÏ teprve v prÛbûhu
první tfiídy se ukáÏe, Ïe na ‰kol-
ní docházku je‰tû není dost zra-
lé?

„Nûkdy se opravdu mÛÏe stát, Ïe

sítem zápisu projdou dûti, jimÏ v˘u-

ka v první tfiídû dûlá velké problé-

my. UÏ bûhem mûsíce záfií, nejpo-

zdûji fiíjna jsou uãitelé schopni zjis-

tit, které dítû je tak zvanû ,neúspû‰-

né’ a rodiãÛm je navrÏen dodateãn˘

odklad ‰kolní docházky. Dítû se

mÛÏe vrátit do matefiské ‰koly ãi

mÛÏe nav‰tûvovat pfiípravnou tfiídu.

V‰e se dûje velice citlivû a nená-

padnû, aby to pro dítû nebylo Ïádné

trauma. A rodiãÛm vysvûtlíme, Ïe

to rozhodnû není Ïádná ostuda a Ïe

za rok mÛÏe b˘t z takového Ïáãka

tfiídní premiant.“

ZÁPIS DO 1. T¤ÍDY
Odbor ‰kolství MûÚ Bílina informuje rodiãe budoucích
prvÀáãkÛ:
·kola   datum            hodina
Z· Za Chlumem ãtvrtek 20. 1. 2005 14.00 - 16.30

pátek   21. 1. 2005 14.00 - 16.00

Z· Lidická    ãtvrtek 20. 1. 2005  14.00 - 17.00

pátek   21. 1. 2005 14.00 - 17.00

dodateãn˘ zápis: 11. 2. 2005 14.00 - 17.00
Z· Aléská pondûlí 24. 1. 2005   14.00 - 17.00

úter˘    25. 1. 2005 14.00 - 16.00

náhradní termín: 8. 2. 2005 14.00 - 16.00
Rodiãe si k zápisu pfiinesou rodn˘ list dítûte a obãansk˘ prÛkaz.

Regionálna obec Slovákov zve dal‰í ãleny
■ EVA STIEBEROVÁ

V lednu to je pfiesnû rok, kdy z podnûtu profesorek

teplické Konzervatofie Edity Havlasové a Alice Vond-

rákové byla zaloÏena „Regionálna obec Slovákov

v Tepliciach,“ svého druhu jediná v na‰em kraji. Jejím

cílem je sdruÏovat krajany domestikované na Ústecku

a prostfiednictvím kulturních aktivit jim zprostfiedko-

vávat kontakty s rodnou zemí. Za krátkou dobu jeho

existence se vedení spolku podafiilo zorganizovat fiadu

úspû‰n˘ch akcí, pfieváÏnû koncertÛ váÏné hudby, v˘-

stav a besed s v˘znamn˘mi umûlci, z nichÏ k nej-

úspû‰nûj‰ím patfiila v fiíjnu náv‰tûva populárního slo-

venského reÏiséra Juraje Jakubiska v Teplicích,

v rámci mûsíce âesko - Slovenské vzájemnosti. Na

své první schÛzi v roce 2005 se „Regionálna obec

Slovákov“ sejde ve stfiedu, 26. ledna v 18.00 hodin

v restauraci Dominik na Masarykovû tfiídû v Teplicích

a zve mezi sebe v‰echny zájemce o ãlenství z Bíliny

a okolí. 

(Dokonãení ze str. 1)
„Jackson mû ovlivnil v názorech

na svût. UÏ jako na jedenáctileté

dítû na mû hodnû pÛsobila jeho

hudba. V dospûlosti jsem se navíc

ztotoÏnil s jeho názory napfiíklad

proti xenofobii a rasismu.“ 

Jackson z Bíliny... •rJak proÏívá‰ odvrácenou stra-
nu slávy a souãasné potíÏe Jack-
sona se zákonem?

„Nevûfiím tomu, Ïe by Michael

dokázal nûkomu ublíÏit, natoÏ pak

dûtem. Naopak on má v‰echny lidi

rád bez rozdílu národnosti. Soud

ukáÏe, kde je pravda. Pevnû vûfiím,

Ïe v‰e bylo vykalkulované.“

Text a foto: Jan Vran˘
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MartinÛv cíl je vychovávat slu‰né lidi
■ EVA STIEBEROVÁ

Vysok˘, ‰tíhl˘ mlad˘ muÏ,
jenÏ na první pohled budí dojem
klidného a vyrovnaného ãlovûka.
Pro své Ïáky je zfiejmû pfiiroze-
nou autoritou, fiíkala jsem si po
dvou hodinách, které jsem strá-
vila s úãastníky Plavecké ‰tafety
bílinsk˘ch základních ‰kol 2004.
Svoji jistotu a ukáznûnost provû-
fiuje Martin S˘kora, uãitel na
Základní ‰kole Lidická i na atle-
tick˘ch stadionech. 

„Já jsem aktivnû dûlal a pofiád

je‰tû dûlám atletiku, skáãu troj-

skok. V souãasné dobû se ale více

zamûfiuji na to, abych zároveÀ se

sv˘m tréninkem trénoval je‰tû nû-

koho jiného. O to jsem se samo-

zfiejmû snaÏil i v pfiedchozích deví-

ti letech, ale teì si ve vût‰í mífie

uvûdomuji, Ïe moje v˘konnost uÏ

v tuto chvíli není tak podstatná.

DÛleÏitûj‰í je, aby ji mûli moji svû-

fienci.“

• Kdy jste naposledy „stál na
bednû“ a mûl ze svého umístûní
obzvlá‰È velkou radost?

„Je‰tû v roce 2002 jsem se napo-

sledy v trojskoku umístil na Mis-

trovství âeské republiky, získal

jsem druhé místo. Ale tûch medai-

lí z mistrovství republiky mám za

ty roky celkem dvanáct.“

• âím sport a konkrétnû atletika
obohatila vá‰ Ïivot?

„Díky tomu, Ïe jsem se v troj-

skoku dostal mezi republikovou

‰piãku, umoÏnilo mi to zúãastnit se

i závodÛ v zahraniãí. A opravdu

velkou Ïivotní satisfakcí pro mû

bylo, kdyÏ jsem jedenkrát repre-

zentoval âeskou republiku, coÏ

byl v dûtství mÛj Ïivotní cíl.“

• TakÏe jste systematick˘ ãlovûk,
kter˘ si uÏ od dûtství jde za
sv˘m?

„U mû to bylo tak, Ïe jsem si ja-

ko spousta jin˘ch klukÛ kdysi v dût-

ství vysnil, Ïe budu startovat na

olympiádû. Pak ale ãlovûk samo-

zfiejmû zjistil, Ïe to nebude tak rÛ-

Ïové. A kdyÏ uÏ jsem byl trochu ro-

zumnûj‰í, postupnû jsem si ty cíle

sniÏoval a dûlal si je realistiãtûj‰í.

¤íkal jsem si, jak by to bylo pûkné,

kdybych jednou dostal reprezentaã-

ní bundu, tepláky a kombinézu

a nûkde skákal za âeskou republi-

ku. A to se mi splnilo v roce 1999.“

• A jaké jsou va‰e trenérské cíle?
„Mám skupinu, v níÏ nejmlad‰í-

mu svûfienci je patnáct let. TakÏe

pokud trénuji dítû ‰kolou povinné,

je to uÏ Ïák deváté tfiídy. Více se

zab˘vám tréninkem star‰ích, ãili

dorostu, juniorÛ a dospûl˘ch.

A v rámci tûlesné v˘chovy na ‰ko-

le je m˘m cílem nikoli nauãit dûti

dokonale v‰echny sporty. Já bych

chtûl, aby z nich vyrostli slu‰ní li-

dé, o nic víc mi nejde. A sport je

právû takov˘ prostfiedek, kter˘ to-

muto cíli dobfie napomáhá. Samo-

zfiejmû ne u kaÏdého Ïáka se mi to

povede. Ale fakt je, Ïe pokud dûti

v rámci sportování nauãíte reÏim

a v‰típíte jim kázeÀ a disciplínu,

v mnoha pfiípadech je potom doká-

Ïí aplikovat i v bûÏném Ïivotû.“

• Poãátek roku, to je období bi-
lancování a nov˘ch pfiedsevzetí.
VzpomeÀte na nûkter˘ ‰kolní
rok, kdy jste uãil na sport zvlá‰È
talentované dûti?

„Byl to hned ten minul˘ ‰kolní

rok 2003/2004, kdy jsem mûl

opravdu silnou generaci, která mi

s deváÈáky ode‰la. Star‰í Ïáci teh-

dy vyhráli okresní kolo olympij-

ského atletického ãtyfiboje a v kraj-

ském finále se umístili na tfietím

místû! Kromû této soutûÏe vyhráli

i okresní kolo Poháru rozhlasu

a v krajském finále obsadili páté

místo. Zúãastnili jsme se úspû‰nû

i mnoha jin˘ch sportovních akcí,

ale protoÏe si myslím, Ïe za ta léta

strávená ve vrcholovém sportu

mám pfiehled o tom, kter˘ v˘kon

stojí za vyzdvihnutí, jsem si jist˘,

Ïe tyto konkrétní v˘sledky nad tû-

mi ostatními zdaleka vyãnívají.“

• Jste oblíben˘ kantor?
„To se musíte zeptat dûtí

(úsmûv). To já neposoudím. Ale

jsem rád, kdyÏ za mnou chodí a fií-

kají mi vûci, které by asi jen tak

nûkomu nesvûfiily.“

Václav Suchopárek: PrÛfiez doby a ãasu
Na vernisáÏi obrazÛ Václava Suchopárka 4. ledna ve V˘stavní síni

U Kostela se se‰lo zhruba dvacet pfiíznivcÛ v˘tvarného umûní. ¤edi-
telka chomutovského Stfiediska kulturních a knihovnick˘ch potfieb, pa-
ní Laurinová se zhostila úvodního slova a souãástí programu bylo
i vystoupení nadûjné bílinské zpûvaãky Kláry Kozlovské. Malífi a gra-
fik Václav Suchopárek je v˘znamn˘m regionálním umûlcem a v Bílinû
se poprvé pfiedstavil v rámci v˘stavy Malífiského spoleãenství z Cho-
mutova. V první ãásti v˘stavní sínû jsou vystaveny jeho obrazy, jeÏ lze
zafiadit do kategorie moderního umûní, druhou ãást tvofií krajinky. V̆ -
stava bude k vidûní do 31. ledna. Text: Petr MÁCHA, foto: VW

Setkání s Danielou Koláfiovou
rozhodnû nikoho nezklamalo

Foto: archiv MS

Foto: VW

do programu a spoleãnû s hlavní

aktérkou vytvofiili velice pfiíjem-

nou atmosféru. 

„Paní Koláfiová je moc milá

a v rozhovoru pÛsobí stejnû pfiiro-

zenû a pfiíjemnû, jak ji známe z te-

levizních seriálÛ,“ se sv˘mi dojmy

se svûfiil programov˘ vedoucí KC

Kaskáda Petr Mácha. „MimopraÏ-

sk˘m divákÛm asi nejvíce utkvûla

v pamûti její spolupráce s Jaromí-

rem Hanzlíkem ve filmech i v tele-

vizních inscenacích. Proto asi k to-

muto hereckému partnerovi Danie-

ly Koláfiové, jenÏ v souãasné dobû

Ïije ve ·v˘carsku, smûfiovalo nej-

více dotazÛ.“ 

Hereãka rovnûÏ prozradila co

nového natáãí a v jak˘ch pfiedsta-

veních ji lze spatfiit v praÏsk˘ch di-

vadlech i na domovské, vinohrad-

ské scénû. „Myslím, Ïe kdo do

Fontány pfii‰el, rozhodnû nelito-

val,“ dodal Petr Mácha. 

Ve svém pfií‰tím „Setkání s...,“
ve ãtvrtek 17. února  pfiedstaví
Antonín Moravec zpûvaãky Zu-
zanu Norisovou a Radku Fi‰aro-
vou. První známe díky muzikálu
Rebelové, druhá se py‰ní pfiízvis-
kem „âeská Edith Piaf.“ Bílin‰tí
se tedy mají opût na co tû‰it. (es)

Bílina - Klubov˘ pofiad „Setká-

ní s... pokorou“ tentokrát pfiivedl

do Kulturního domu Fontána ex-

celentní hereãku, jeÏ svÛj Ïivot za-

svûtila divadelním prknÛm Vino-

hradského divadla, paní Danielu
Koláfiovou.

Pod reÏijním vedením moderá-

tora Antonína Moravce se zhruba

padesát pfiítomn˘ch divákÛ pro-

stfiednictvím sv˘ch dotazÛ zapojilo

VERNISÁÎ
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Je‰tû jedno ohlédnutí s bílinskou „Zu‰kou“
Bílina - Základní umûlecká ‰kola v Bílinû je pfiíspûvkovou organi-

zací mûsta a z rozsáhl˘ch aktivit, jimiÏ se podílí na jeho kulturním Ïi-
votû, je zfiejmé, Ïe si jeho pfiízeÀ bohatû zaslouÏí. V rámci umûlec-
k˘ch ‰kol Ústeckého kraje má zdej‰í „zu‰ka“ dobré renomé. Zaji‰Èu-
je v˘uku v taneãním, v˘tvarném a hudebním oboru, kde se malí mu-
zikanti uãí hfie na klavír, klávesy, kytaru, zobcovou a pfiíãnou flétnu,
klarinet, trubku, akordeon, housle a zdokonalují se v sólovém i sbo-
rovém zpûvu. V pfií‰tím ‰kolním roce roz‰ífií ZU· Bílina oblast sv˘ch
zájmÛ i na obor literárnû dramatick˘.   

Zvlá‰tû na mal˘ch mûstech b˘vá

úloha základních umûleck˘ch ‰kol

nenahraditelná. A protoÏe zaãátek

nového roku je témûfi ve v‰ech

oblastech lidského konání obdo-

bím bilancování, ohlíÏí se oãima

svého fieditele i bílinská „zu‰ka“ za

tím, co se jí koncem loÀského roku

povedlo. 

Stalo se tradicí, Ïe v prosinco-

v˘ch dnech zvou uãitelé i Ïáci

zdej‰í vefiejnost do kostela sv. Pet-

kého sboru ZU·, mal˘ch dûtí z pfií-

pravného hudebního oddûlení spo-

lu s v˘bornû zahran˘mi skladbami

ÏákÛ kytarové tfiídy. „Svûtozná-

m˘m Kankánem ve finální ãásti

veãera strhly tanãící dívky diváky

k okamÏitému potlesku,“ vypráví

Jifií Kopa.

KOMO¤INKA MÁ
SKVùLÉ RENOMÉ

Pro bílinskou ZU· v‰ak zaãaly

ra a Pavla a do Mûstského divadla

na vánoãní koncerty. „Zatímco vy-

stoupení v kostele 16. 12. bylo se-

staveno z váÏné hudby umûlé i vá-

noãní lidové, program v divadle

nazvan˘ ,Jen jedenkrát v roce’

pfiedstavil pfiedev‰ím, ale nejen v˘-

sledky práce taneãního oboru,“

vzpomíná fieditel. Vystoupení na-

dan˘ch mal˘ch taneãníkÛ, které

trénuje pÛvabná Petra Bûláãová,

bylo umocnûno profesionálním

v˘konem moderátora, uãitele Ada-

ma ·mejkala, kter˘ je ãlenem mos-

teckého Divadla rozmanitostí. Na

pfiedstavení zavítal bílinsk˘ staros-

ta Josef Horáãek a mnozí radní. A

pfiesto, Ïe jednadvacát˘ prosinec

byl obdobím nejvût‰ího pfiedvá-

noãního shonu, diváci zcela zapl-

nili prostory divadla. Na jevi‰ti  se

v závratném tempu stfiídaly taneãní

v˘stupy, písnû Komofiinky, Pûvec-

Vánoce uÏ o t˘den dfiíve, úãastí na

Vánocích s Arkadií v teplické mu‰-

li, kam b˘vá Komofiinka, komorní

pûveck˘ sbor pod vedením uãitel-

ky Veroniky Duchoslavové, pravi-

delnû zván. (Pan fieditel ve vrozené

skromnosti neprozradí, Ïe Komo-

fiinka zpívá na poloviãní playback,

jenÏ vãetnû aranÏmá jednotliv˘ch

skladeb je jeho dílem). „Jsem rád,

mohou-li Ïáci reprezentovat ‰kolu

také mimo Bílinu,“ pokraãuje v re-

kapitulaci. „I proto jsem pfiijal po-

zvání Olgy Hrabákové, starostky

Lukova, k uspofiádání malého vá-

noãního koncertu 17. prosince na

Obecním úfiadu. Vzpomnûl jsem si

pfiitom na romantické doby studia

na teplické konzervatofii, kdy jsme

se ÏesÈov˘m kvintetem objíÏdûli

mûsta a mûsteãka od Chomutova

po Dûãín. BohuÏel ne v dobû vá-

noãní, to pfied dvaceti lety ne‰lo.“

Dal‰í obcí v malebném prostfiedí

Stfiedohofií, kam se bílinská ZU·

opûtovnû vrací, jsou Mûrunice.

„Starosta Ján Boháã nás pozval,

abychom se v nedûli 19. prosince

podíleli na závûreãném adventním

koncertu v prostorách kostela sv.

Stanislava.“

ZÁVùR ROKU
V DUCHCOVù 

A je‰tû jednou zavítali Ïáci z bí-

linské Základní umûlecké ‰koly do

vûru dÛstojn˘ch prostor, jeÏ Váno-

cÛm slu‰í. Muzicírovali v Duchco-

vû, v evangelickém kostele u ryb-

níku Barbora. NáboÏenská obec

CâSH spolu s církví evangelickou

a o. s. ·ance pro Duchcov tu pfii-

pravily spoleãn˘ koncert. „Na‰e

vystoupení navazující na  pfiedcho-

zí roztomilé zpívání a recitování

sboreãku dûtí z matefiské ‰koly

Velká OkruÏní dalo v‰em zúãast-

nûn˘m na chvíli zapomenout na

ukrutnou zimu. Na pfiíjemné nefor-

mální atmosféfie mûl velk˘ podíl

moderátor Petr Stolafi. Podafiila se

mu i pÛsobivá teãka za cel˘m kon-

certem, kdyÏ z vybran˘ch rodiãÛ,

dûtí a úãinkujících sestavil Ïiv˘

betlém v poãtu skoro tfiiceti figur.“

A P¤Í·Tù SE ZU· BÍLINA
O VELIKONOCÍCH

·esti koncerty v jednom t˘dnu

pfiivítala Vánoce roku 2004 Zá-

kladní umûlecká ‰kola v Bílinû. To

je v˘kon hodn˘ opravdov˘ch pro-

fesionálÛ. „Musím pfiiznat, Ïe na

nadcházející svátky klidu jsme se

posléze opravdu a zaslouÏenû tû‰i-

li,“ usmívá se její fieditel. 

A za cel˘ pedagogick˘ sbor a

Ïáky bílinské Základní ‰koly umû-

ní pfieje v‰em obyvatelÛm Bíliny

hodnû umûleck˘ch záÏitkÛ v no-

vém roce 2005.       (JK, foto ES)

„Tak holky, narovnat záda, napnout ‰piãku a v˘‰,“ povzbuzuje svoje Ïá-
kyÀky Petra Bûláãová.

Uãitel Matûj Olejár a nadûjn˘ klavírista Vazgen Manukjan (3. roãník).

Obout si ‰piãky, to dá paneãku práci! Hlavnû nezapomenout na vatu, aby
prstíky po taneãní hodinû tolik nebolely. 
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■ Program KC Kaskáda 
do 31. 1. 2005

■ Kino HVùZDA
20. ledna od 18.00 hod.

21. ledna od 17.30 a 20.00 hod.

Carmen: Divoká vá‰eÀ
·panûlsko/VB/Itálie. Romantic-

ké drama lásky, Ïárlivosti a zra-

dy. âeské titulky.

Vstupné: 55 Kã od 15 let

■ FILMOV¯ KLUB   
DIVÁKA:

22. ledna sobota od 18.00 hod.

Den poté
USA. Katastrofick˘ film, strhují-

cí podívaná plná vizuálních

efektÛ. âeské titulky.

Vstupné: 35 Kã do 12 let ne-

vhodné

25. ledna od 18.00 hod.

26. ledna od 17.30 a 20.00 hod.

Pfiíbûh Ïraloka
USA. Animovan˘ pfiíbûh ze Ïi-

vota pod mofiskou hladinou. âes-

k˘ dabing. 

Vstupné: 55 Kã MP

27. ledna od 18.00 hod.

28. ledna od 17.30 a 20.00 hod.

MuÏ v ohni
USA. Thriller. Dramatick˘ pfií-

bûh z mexického podsvûtí, které

se zaãalo bavit nov˘m sportem -

únosy pro peníze. âeské titulky.

Vstupné: 55 Kã do 12 let ne-

vhodné

■ Galerie Pod VûÏí:
Obrazy malífie Tomá‰e Nováka

„Duchovní malba“
Otevfieno: Po - Pá 9.00 - 17.00

hod. So - Ne 10.00 - 16.00 hod.

■ V˘stavní síÀ U Kostela:
Obrazy malífie a grafika Václava

Suchopárka

„PrÛfiez doby a ãasu.“
Otevfieno: Stfi - Pá 11.00 - 16.00

hod. So - Ne 12.00 - 16.00 hod.

V˘stava potrvá do 31. ledna

2005.

■ Radniãní vûÏ:
Dûtské kresby „V̆ tvarka za ‰ko-

lou“ Otevfieno dennû od 9.00 do

17.00 hod. Vstupenky moÏno za-

koupit v Infocentru.

■ V˘stavní síÀ U Kostela: ob-
razy v˘tvarníka Valeãka.

■ Mûstské divadlo:
21. ledna od 9.00 hod.

Recitaãní soutûÏ „BofieÀská ãa-
rodûjnice 2005“.

KULTURNÍ SERVISKniÏní novinky na leden 2005
Pouze pro pfiedem pfiihlá‰ené re-

citátory z Bíliny a okolí.

26. ledna od 9.00 do 10.30 hod.

Ka‰párek a drak
·kolní pfiedstavení pro dûti M·,

1. stupnû Z·, ale i pro vefiejnost.

O Ka‰párkovi, kter˘ spolu s dob-

romysln˘m dráãkem pfiemÛÏe

zlou ãarodûjnici a vysvobodí

princeznu i krále ze zajetí.

Vstup: 50 Kã

■ Kulturní dÛm Fontána:
21. ledna od 20.00 do 04.00 hod.

Ples fotbalistÛ

23. ledna od 10.00 hod.

·achov˘ turnaj

28. ledna od 20.00 do 02.00 hod.

Erotick˘ ples
Hraje skupina ALIANCE

ROCK. Pfiehlídka spodního prá-

dla, erotická obsluha, dámsk˘ a

pánsk˘ stript˘z, hfií‰n˘ tanec, tra-

vestie show a lesbi show.

Vstup: 120 Kã

29. ledna od 20.00 do 03.00 hod.

Ples gymnázia

■ V únoru pfiipravujeme:
KD Fontána: 12. 2. Reprezen-
taãní ples mûsta - kapela Bonit,

Martin Po‰ta, taneãnice Libu‰ka

HÛlková a Leona Kvasnicová.

17. 2. Setkání s muzikálov˘mi
hvûzdami Zuzanou Norisovou
a Radkou Fi‰arovou.
Mûstské divadlo: 21. 2. Divadlo

Járy Cimrmana „Posel z Liptá-
kova“.
Kino Hvûzda: Snowboarìáci
Vstupenky na v‰echny pofiady

moÏno zakoupit v Infocentru -

Galerie Pod VûÏí.

■ Kostel Zvûstování Panny
Marie Na Újezdu:
6. 2. V˘stava ornátÛ, liturgic-

k˘ch odûvÛ knûÏí, me‰ních

rouch - úvodní slovo kurátor v˘-

stavy Mgr. Svatopluk Va‰ut,

pfiedná‰ka: PhDr. Vít Honys.

11. 2. koncert evangelického
knûze Svatopluka Karáska.

■ MùSTSKÁ KNIHOVNA
BÍLINA

Veãer poezie s recitátorem Mi-
roslavem Kovafiíkem.

Setkání se spisovatelem Vladi-
mírem Vulpachem u pfiíleÏitosti

vydání jeho knihy ke 100. v˘roãí

narození ZdeÀka Buriana.

KRÁSNÁ PRO DOSPùLÉ
Pokání bratra Cadfaela, dva-

cát˘ pfiípad oblíbeného benediktin-

ského mnicha, z pera anglické au-

torky Ellis Petersové, zavr‰uje ce-

l˘ cyklus stfiedovûk˘ch detektiv-

ních románÛ, které autorce pfiine-

sly svûtov˘ ohlas. V tomto pfiíbûhu

se Cadfael rozhodne opustit klá‰ter

a odchází pátrat po ztraceném sy-

novi. Vydává nakl. Mladá fronta

Praha.

Zahrada bestií, dal‰í z napína-

v˘ch románÛ amerického autora

Jeffryho Deavera, kter˘ zahájil

svou kariéru jako folkov˘ sklada-

tel a zpûvák. Nûkolik let hrál a zpí-

val po klubech v San Francisku

a Chicagu, ale pak vystudoval prá-

va a pÛsobil jako komerãní práv-

ník na Wall Street. A právû v té do-

bû zaãal pracovat na svém prvním

románu, po kterém následovala fia-

da dal‰ích, na které ãtenáfii vÏdy

netrpûlivû ãekají. Deaver je mist-

rem psychologick˘ch thrillerÛ a ta-

ké v tomto pfiíbûhu se setkává ãte-

náfi s fiadou dokonale vykreslen˘ch

postav. Dûji‰tûm je New York tfii-

cát˘ch let a pfiedváleãn˘ Berlín.

âetné dûjové zvraty nedají ãtenáfii

vydechnout a nechávají ho v na-

pûtí aÏ do poslední stránky. Vydá-

vá nakl. Domino Ostrava.

NAUâNÁ PRO DOSPùLÉ
G I, G II , v˘zva Ga‰erbrumu,

dal‰í z knih jednoho z nejslavnûj-

‰ích horolezcÛ Reinholda Messne-

ra je opût vûnována prÛkopnick˘m

ãinÛm v Himálaji. Tentokrát autor

vylíãil své záÏitky na G I a G II

z doby, kdy Ga‰erbrum je‰tû neza-

sáhlo masové horolezectví. Popi-

suje dvojit˘ v˘stup v roce 1984

a jako protiklad ke svému vyprá-

vûní popisuje situaci v roce 1997,

kde místo solidarity nastoupilo

mezi horolezci z rÛzn˘ch zemí

bezohledné soupefiení. Vydává na-

kl. Brána Praha.

Den bude dlouh˘, antologie

textÛ ãesk˘ch písniãkáfiÛ pfiiná‰í

v˘bûr textÛ napsan˘ch bûhem

uplynul˘ch ãtyfiiceti let. Kniha je

zamûfiená na folkové písniãkáfie,

ktefií jsou samozfiejmou souãástí

ãeské populární hudby. V̆ bûr za-

hrnuje napfi. Dagmar Andrtovou-

VoÀkovou, Jana Buriana, Jaroslava

Hutku, Karla Kryla, Jaromíra No-

havicu, Karla Plíhala aj. Vydává

Klub pfiátel poezie v nakl. Paseka

Litomy‰l.

Malujeme na sklo, pfiíruãka pro

‰ikovné a tvÛrãí osobnosti obsahu-

je rÛzné techniky práce s barvami,

fiadu pfiedloh a motivÛ, které lze

snadno upravit do poÏadované ve-

likosti a pak vyuÏít k vytvofiení

krásn˘ch ozdobn˘ch pfiedmûtÛ.

Zruãnûj‰í ãtenáfii si mohou vyrobit

nejrÛznûj‰í pfiedmûty, kter˘mi se

mohou tû‰it sami doma, nebo je

darovat sv˘m blízk˘m. Vydává na-

kl. BB art Praha.

PRO DùTI A MLÁDEÎ
Kluky nefie‰ím, pfiíbûh, v pofia-

dí jiÏ páté knihy Sandry Lanczové,

se odehrává jednoho horkého léta

na malé chatû. Prázdniny tu spolu

tráví dvû dívky odli‰n˘ch povah

i zájmÛ, které proÏívají první mi-

lostná okouzlení. Vydává nakl. Ví-

kend Praha.

Je‰tû jednou upozorÀujeme ãte-
náfie poboãky na PraÏském pfied-
mûstí, jejíÏ ãinnost byla ukonãena
k 31. prosinci 2004, Ïe knihy mo-
hou vracet aÏ do 31. bfiezna 2005.
V mûsíci lednu bude knihovna
otevfiena vÏdy dvakrát t˘dnû, v úte-
r˘ a ve ãtvrtek aÏ do 17 hodin.
Podle situace pak bude v mûsíci
únoru a bfieznu pravdûpodobnû
zkrácena pÛjãovní doba na jeden
den v t˘dnu. Pokud nûkdo ze zá-
vaÏn˘ch dÛvodÛ nebude moci kni-
hy v tomto termínu vrátit pfiímo do
této poboãky, mÛÏe knihy odevzdat
v centrální knihovnû na Mírovém
námûstí, popfi. i ve zb˘vajících po-
boãkách v Panelovém sídli‰ti a Za
Chlumem. 

Zápisné, které na PraÏském
pfiedmûstí ãtenáfii uhradili, jim bu-
de zohlednûno ve zb˘vajících pro-
vozech. 

Bílinská radnice v zimû.
Foto: Václav Weber
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Snowboarìáci Jirkovi totálnû pfiekopali Ïivot

Vyhodnocení stfielecké sezony 2004

V únoru pobûÏí v kinû Hvûzda veleúspû‰n˘ ãesk˘ teanegersk˘ film,
Snowboarìáci. Jirku Mádla alias Jáchyma, navedla k úãasti na kon-
kurzu maminka. „¤ekla mi, jestli bych to nechtûl zkusit. Tak jsem s
vysokou horeãkou na ten megakonkurz vyrazil. Pak se celé prázdni-
ny nic nedûlo, aÏ v záfií mi zavolali, Ïe si mû pan reÏisér vybral do dal-
‰ího kola. No a pak uÏ to ‰lo rychle. Tfii kola a hop a byl ze mû snow-
boarìák!“ vzpomíná sedmnáctilet˘ student Biskupského gymnázia v
âesk˘ch Budûjovicích. Dosud psal divadelní hry, skládal písniãky a
zajímal se o psychologii, astrologii, grafologii a zahrál si i v Jihoães-
kém divadle. A jak se zdá, herectví se stane jeho Ïivotní volbou.

„PÛvodnû to zaãalo dramaÈákem,

do kterého mû maminka donutila

chodit, kdyÏ jsem si zlomil ruku a

nemohl hrát hokej. To se stalo ãtvrt

roku pfied tím castingem. Ona mû do

herectví tahala vÏdycky, ale já se na

ten hokej vymlouval. No a s jednou

rukou jsem se uÏ na nic vymlouvat

nemohl. Byla to moje první herecká

pfiíleÏitost a myslím, Ïe mi to totálnû

pfiekopalo Ïivot.“ 

• Cítil jste se pfied kamerou jako
suverén nebo jste trémista?

„No, já ani nebyl trémista. Tam

byla tak dobrá parta, Ïe to snad ani

ne‰lo. Mûli jsme moÏnost poznat se

t˘den pfied natáãením, protoÏe jsme

spoleãnû absolvovali v˘cvik na

snowboardu. A cel˘ ‰táb, od Lucky

Vondráãkové aÏ po osvûtlovaãe jsme

byli kamarádi.“

• Nikdy pfiedtím jste na snowboar-
du nestál?

„Ne, byla to moje první zku‰e-

nost. Já vlastnû na zaãátku toho fil-

mu ani nemám na snowboardu umût

a to jsem, myslím, zvládl docela ob-

stojnû (smích). Po tréninku uÏ jsem

leccos sjel, ale Ïe bych mûl k tomu

prknu vfiel˘ vztah, tak to rozhodnû

ne. A ono ke mnû také ne. Zimní

sporty mám jinak docela rád, lyÏuji

docela slu‰nû a hokej jsem hrál osm

let. Ale asi jako jedinej z hercÛ jsem

rád, Ïe uÏ mám ten snowboard za se-

bou. Je to dûsná dfiina!“

• Jako ústfiední dvojice Jáchyma a
Rendyho, ãili vy s Vojtou Kotkem
pÛsobíte na plátnû pfiirozenû. To
jste si ty vtípky sami vym˘‰leli ne-
bo jste se museli striktnû drÏet scé-
náfie?

„Ne, Ïe bychom mûnili v˘znam

vût, ale Karel (reÏisér Janák) nám

sám fiekl, Ïe kdyÏ si to budeme chtít

nûjak upravit, aby nám to ‰lo líp do

pusy, tak mÛÏeme fiíct cokoli. CoÏ se

mnohokrát stalo. A napfiíklad ta vy-

pjatá scéna pfied záchodem, kdy já

uÏ to mám na krajíãku a uvnitfi sedí

Lucka a záchod je obsazen˘, tak to

byla naprostá improvizace. Tady mi

nechal stra‰nû prostoru. My jsme se

vlastnû s Vojtou nikdy nenauãili text.

VÏdycky tûsnû pfied zábûrem, kdyÏ

se jelo na první dobrou, jsme ‰li za

skriptkou, která mûla u sebe scénáfi a

ptali se jí, Alice, prosím tû, co tam

je? A ona na to, vy to neumíte?

„Já myslím, Ïe nejsem aÏ tak od-

váÏn˘ jako Jáchym. Ti dva jsou mu-

Ïi ãinu, oni moc nekecaj a hned jed-

naj. Já osobnû bych to spí‰ okecával,

neÏ bych zaãal jednat.“

• Jak se va‰í dívce líbila va‰e ero-
tická scéna s Lucií Vondráãkovou
a Barborou Seidlovou?

„Já nevím, (úsmûv). Doufal jsem,

Ïe bude tro‰ku Ïárlit, ona je spí‰ ta-

ková flegmatická. Sice fiíkala, Ïe

vÛbec neÏárlila, ale ségra mi pro-

zradila, Ïe si pfii té scénû zakryla

oãi.“

(smích). Îádná na‰e vûta není úplnû

pfiesnû fieãena tak, jak byla napsaná

ve scénáfii.  Ale moÏná proto to zní

tak pfiirozenû.“

• Opravdu jsou sedmnáctiletí mu-
Ïi ve vztahu k dívkám stejní, jako
Jáchym s Rendym?

• A co na va‰i filmovou kariéru fií-
ká maminka?

„No tak mamka tím stra‰nû Ïije, ta

je nad‰ená! A s bráchou jaká je le-

grace! Já mám je‰tû dva bráchy a ti

to proÏívají víc neÏ já!“

Text a foto: Eva STIEBEROVÁ

Takov˘mi grimasami pr˘ bavil Jir-
ka cel˘  filmov˘ ‰táb. 

Dva idoly ãesk˘ch teanegerÛ, Jirka Mádl a Vojta Kotek, které na hvûzd-
né nebe vynesly hlavní role Jáchyma a Rendyho ve Snowboarìácích. 

SK SIAD Bílina v. SK VâSA Ervûnice 1:1 (1:0)
Bílina - Druhé utkání na turnaji

APOLLO CUP 2005 na umûlém

trávníku SIAD Sou‰ skonãilo pro Bí-

linu remízou. První poloãas mûla Bí-

lina pfievahu.  V 26. min. pfiihrál Pro-

cházka za obránce Beãvafiíkovi a ten

dostal Bílinu do vedení. Druh˘ polo-

ãas byl vyrovnanûj‰í, ale fotbalovû

slab‰í. V 56. min. stfiílel tûsnû vedle

Truneãek a potom ‰el sám na branku

Beãvafiík, byl sraÏen brankafiem a Bí-

lina mohla rozhodnout. Novákova

lehká stfiela doprostfied branky dala

vyniknout ervûnickému brankáfii.

V 67. minutû dostaly po faulu pfiíle-

Ïitost penalty i Ervûnice a bylo vy-

rovnáno. V závûru hra ztrácela tem-

po. V 79. minutû chytil Myslík ma-

lou domÛ do rukou, ale nepfiím˘ kop

z 12 metrÛ byl sraÏen na roh.  „V jed-

nání je je‰tû jeden zku‰en˘ obránce.

Pfií‰tí t˘den by mûl b˘t k dispozici

i Kovaãka a brankafi Pohl.  Myslím,

Ïe sloÏení obrany se jiÏ r˘suje. Tady

byla ‰koda Novákovy penalty, zby-

teãnû nûco vym˘‰lel.  Ale jinak se mi

zápas nelíbil, nikdo nevynikal,“ hod-

notil svûfience prezident bílinsk˘ch

fotbalistÛ Petr Arpá‰. Dal‰í zápas

hraje Bílina po Plese fotbalistÛ v ne-

dûli v 11 hodin s Jirkovem.

Branka: 26. Beãvafiík. 

Sestava Bílina: Trpálek (46.

Myslík) - Heinrich, Talacko Michal

(65. Spáãil), Hasal, Beãvafiík - Pro-

cházka, Moravec (76. Al Duleimí),

Spáãil (46. Talacko Marcel),  Al Du-

leimí (46. Ma‰ata) - Novák, Trune-

ãek.                                       (ob)

Setkáním  ãlenÛ ukonãil Sportovnû stfieleck˘ klub

MTs Bílina soutûÏní sezonu 2004. Slavnostního vyhod-

nocení se zúãastnili i zastupitelé mûsta a poslanec Parla-

mentu âR a ãlen klubu Vlastimil Aubrecht. Letos se da-

fiilo „pfiedovkáfiÛm,“ na mistrovství republiky se neztra-

tili. V celkovém hodnocení krajské stfielecké ligy v dis-

ciplínû Perkusní pistole byl druh˘ Franti‰ek Kretschman

a tfietí Vlastimil Koula ml., kter˘ pfievzal i cenu za vítûz-

né druÏstvo. Devát˘ roãník Stfielecké soutûÏe svã. havífiÛ

pokraãoval v kategoriích: Mistrovská plus první v˘kon-

nostní tfiída revolver (Re- M. + I.VT.): 1. Filipovsk˘ J. st.

(581 kr,), 2. Koman P. (576 kr.), 3. Budil M. (576 kr.). V

kategorii Pistole M. + I. VT. zvítûzil Gerstdorf Jan s 576

kr. pfied Jifiím Rendlem a Petrem Po‰tou. Kategorii II. +

III. VT. ovládl Jifií Rendl (570 kr.) pfied Vojtûchem Kunc-

lem a Jifiím Kodadem. V kat. bez VT. se v˘konem 571

kruhÛ bl˘skl Jan Rendl. Svoji loÀskou suverenitu v Bí-

linské stfielecké lize v disciplínû Standardní pistole 20 +

20 + 20 i letos potvrdil Pavel Koman, kter˘ s náskokem

101 kruhÛ opût porazil Milana Zábranského, pfied bron-

zov˘m Jifiím Rendlem. Dal‰í dlouhodobou soutûÏí BSL

2004 byla VelkoráÏní standardní pistole 15 + 15. Za ví-

tûzné druÏstvo pfievzal pohár Jifií Rendl. U pfiíleÏitosti

10. v˘roãí klubu byli za zásluhy a práci, kterou ve pro-

spûch klubu vykonali nejen na palebné ãáfie, ale i daleko

za ní, ocenûni: Vlastimil Aubrecht, Karel Uhlík, Milan

Budil, Kamil Krofta, Milan Zábransk˘ ml.,Vítûzslav Se-

merák a Pavel Ryska.                            Petr Kolou‰ek
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Bílin‰tí mladí korfbalisté si dojeli pro první v˘hru do Dûãína!
Bílina - Tfietím kolem pokraão-

vala liga mlad‰ích ÏákÛ v korfbale.

Skupina „A“ této celostátní soutû-

Ïe mûla své zápasy na programu

v Dûãínû, kam zajelo i druÏstvo

korfbalového oddílu KC Kaskáda

z Bíliny. Bílin‰tí, prahnoucí po

prvním vítûzství v soutûÏi jako no-

váãek ligy, pfiijeli mimofiádnû na-

Ïhaveni na své soupefie, coÏ bylo

znát hned v prvním zápase. Domá-

címu t˘mu bylo po cel˘ zápas vy-

rovnan˘m soupefiem a jen lep‰í

stfielba na konci vynesla Dûãínu

vítûzství. Ve druhém utkání se jiÏ

Ïáci z Bíliny doãkali premiérového

vítûzství, kdyÏ po velkém boji na-

konec porazili „B“ t˘m z Bûlé pod

Bezdûzem. V posledním zápase

v‰ak jiÏ nestaãili na velmi zku‰en˘

t˘m „A“ taktéÏ z Bûlé.

V¯SLEDKY 3. KOLA - DùâÍN
15. LEDNA 2005 

KC Kaskáda Bílina - TKC Dûãín
1 : 3 (1:1)

Ko‰ Bíliny: Jana Bullová.

KC Kaskáda Bílina - SK Bûlá
pod Bezdûzem „B“  4 : 1 (2:1)

Ko‰e Bíliny: Jana Bullová 2, Ja-

kub Charvát, Radek Hlaváã.

SK Bûlá pod Bezdûzem „A“ -
KC Kaskáda Bílina  18 : 1 (10:0)

Ko‰ Bíliny: Radek Hlaváã.

Sestava Bíliny: 
Denisa Mrkviãková, Jana Bullo-

vá, Petra Kaãírková, Michaela

Regnerová, Klára Myslíková, Ra-

dek Hlaváã, Radek Dlouh˘, Radek

Buãina, Michal Nov˘, Jakub Char-

vát, Milan Jásek. Trenér Petr Má-

cha.

„Musím své svûfience pochválit

za nesmírnou bojovnost v dne‰-

ních zápasech a pogratulovat jim

k první v˘hfie v soutûÏi. KaÏd˘m

zápasem se kvalita v˘konÛ zvy‰u-

Bílinsk˘ t˘m o pfiestávce ve vítûzném zápase s „B“ t˘mem Bûlé naslouchá
radám svého trenéra. S ãíslem 2 Michal Nov˘, s ãíslem 9 Radek Buãina
a s ãíslem 3 Jakub Charvát. V pozadí zleva Petra Kaãírková, Klára Mys-
líková a Radek Hlaváã. 

FK SIAD SOU· B v. SK SIAD BÍLINA  3:3 (2:2)

HC DRACI BÍLINA v. HC ROUDNICE NAD LABEM 5:3 (3:0, 2:1, 0:2)

Most  - Remízou vstoupili bí-
lin‰tí fotbalisté do turnaje Apollo
Cup 2005 - Premium v Mostû.
Soupefiem jim bylo béãko pofiá-
dající Sou‰e. Domácí se mohou
pochlubit novou umûlou trávou,
na které se  odehraje cel˘ turnaj.
A hostÛm bylo hned jasné, proã
nemohli sehnat muÏstva pro tur-
naj na bílinské ‰kváfie. K tomu
mají na Sou‰i i dvû travnatá
hfii‰tû a to v‰e pro  krajsk˘ pfie-
bor. 

„To je materiál, ãlovûk chodí ja-

ko po mechu,“ ocenil umûl˘ po-

vrch prezident bílinsk˘ch fotbalis-

tÛ Petr Arpá‰. Jen na stfiídaãce zÛ-

stal brankafi Pohl, kter˘ je po ope-

raci ruky a pro zranûní také nehrá-

la ani dal‰í posila Kovaãka. Utkání

mûlo v‰echny znaky zimní pfiípra-

vy, první poloãas byl fotbalovûj‰í a

hosté stále dotahovali vedení do-

mácích. Poprvé vyrovnával z pe-

nalty Novák. Christov vniknul sám

do velkého ãtverce, ale byl faulo-

ván. V 25. min. byl opût v pokuto-

vém území sraÏen Beãvafiík, ale

druhé penalty se hosté nedoãkali.

Vzápûtí v‰ak hrubka obrany zna-

menala vedení Sou‰e. Potom zpra-

va zacentroval Procházka a Trune-

ãek hlavou srovnal.  Dal‰í centr

Moravce poslal bombou do bfievna

Beãvafiík. Do druhého poloãasu

nastoupila nová sestava s doro-

stenci, navrátilcem Seidlem, za-

bruÏansk˘m Heinrichem a Irán-

cem Al Duleimím. Rozhodãí od-

pustil Bílinû penaltu a Sou‰ nastfie-

lila tyãku. Po chybû obrany i bran-

kafie ‰la Sou‰ potfietí do vedení.  Po

rozehraném trestném kopu vyrov-

nal Moravec.  V 80. min. mohla

Bílina - Pouze stovka nejvûr-
nûj‰ích divákÛ se pfii‰la podívat
na utkání DrakÛ s Roudnicí.
A nejvíce  diskutovali o zmûnû
na trenérském postu v Litvínovû,
protoÏe Rosol se stal asistentem
a v Bílinû asi konãí. 

Trenér Procházka zkou‰el junio-

ry a tak v hledi‰ti zÛstali D. Slaãík,

Vávra i Pastor. S úsmûvem nastou-

pila opora t˘mu kapitán Zeman.

Stal se ãerstv˘m otcem. První tfie-

tina patfiila jednoznaãnû domácím

a na v‰echny tfii branky nahrál pa-

rádnû mlad˘ Kousek. Hrálo se bez

zbyteãného pfieru‰ování a Roudni-

ce mûla jedinou ‰anci v úvodu zá-

pasu, kdyÏ Hubálek najíÏdûl sám

na Feriance, ale neprostfielil ho.  Ve

druhé tfietinû pfiestavûl Procházka

útoky, ale hra mûla stále více tré-

ninkové tempo. Pûknou akci pfied-

vedl Král, kdyÏ projel cel˘m hfii‰-

tûm, ale branku nedal. V 27. minu-

tû „daroval“ na útoãné modré puk

Viedeman, ale Ferianc Hlaviãkovi

nájezd chytil. V poslední tfietinû

hra je‰tû více upadla do prÛmûru

a za zaznamenání stojí jen nepro-

mûnûná tutovka Krále a vylouãení

do konce zápasu Fanty. Mezi divá-

ky se také objevil extraligov˘

brankafi Pinc i b˘val˘ trenér Hájek,

hráãi Vozár a Veverka a také ta-

jemník mûstského úfiadu Kvûch.

První utkání play off sehrají Draci

doma v nedûli 23. ledna se Stadio-

nem Litomûfiice. V tomto utkání

by jiÏ mûl prezident Kolman pfied-

stavit dal‰í posily. „Bylo to posled-

ní utkání a chtûli jsme hlavnû vy-

zkou‰et na‰e juniory, ktefií pfiipada-

jí v úvahu do baráÏe. Proto jsme je

nechali více hrát. Celkem odvedli

to, co jsem od nich ãekal. Tím Ïe

jsme hodnû experimentovali, byl

je, coÏ je dobr˘m pfiíslibem pro na-

‰e úãinkování v soutûÏi,“ fiekl tre-

nér Petr Mácha. Pfií‰tí zápasy se

hrají na domácí pÛdû v Bílinû 19.

února na Základní ‰kole Aléská.

Text a foto: Petr Mácha

v zápase tro‰ku chaos, ale tfietí tfie-

tinu jsme zahráli velice ‰patnû. To

bychom si vÛbec nemûli dovolo-

vat. Ale my musíme zkou‰et, aby-

chom vûdûli koho mÛÏeme pou-

Ïít,“ neomlouval v˘kon trenér

Franti‰ek Procházka.

Branky: 16. 27. Pern˘, 3. Lou-

Ïensk˘, 10. Král, 22. Fanta - 25.

Kalous, 46. Houãek. Tfietiny: 3:0,

2:1, 0:2. Vylouãení: 8:2 (Fanta do

konce utkání).  Pfiesilovky: 0:2.

Rozhodãí: Barna -  Stulák, Îák.

Sestava Draci: Ferianc - Zeman,

Kolman, Urban, Novotn˘, Lexa,

Pleva - Viedeman, Fanta, Maìa -

Krátk˘, Král, Kousek - Wilhelm,

Lhotka, Mikolá‰ek - Pern˘, Lou-

Ïensk˘.    

Oldfiich BUBENÍâEK

Bílina vyhrát, ale Moravec se

ukliãkoval místo pfiihrávky úplnû

volnému Al Duleimímu.  „Hrálo

hodnû dorostencÛ a druh˘ poloãas

byl opravdu pfiíprava. Dvû posily

zatím pro zranûní nenastoupily.

Trenér Erben umí udûlat pfiípravu a

bylo vidût, Ïe ji hráãi potfiebují,“

komentoval utkání Petr Arpá‰.

Branky Bíliny: 13. Novák z pe-

nalty, 33. Truneãek,  72. Moravec.

Sestava 1. poloãas: Trpálek -

Ma‰ata, ·ulek, Hasal, Christov -

Truneãek, Spáãil, Moravec, Pro-

cházka - Novák, Beãvafiík. Sesta-
va 2. poloãas: Trpálek - Seidl, Ha-

sal (57. Procházka), Talacko Mi-

chal, Zelenka - Heinrich, Novák

(74. Spáãil), Al Duleimí, ·ulek -

Beãvafiík (56. Moravec), Talacko

Marcel. 

Oldfiich BUBENÍâEK


