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slovo starostky

Vážení občané, 

léto je v plném proudu a většina z nás si užívá dovolenou a krásných teplých dní. 
Pracovní tempo se většině z nás upravilo v závislosti na teplotě a pracovním pro-
středí, ve kterém pracujeme. Zatímco jsme před dobou nedávnou měli hlavu plnou 
starostí s povodněmi, teď nás trápí sucho a musíme zalívat, aby zejména čerstvě 
provedená výsadba zeleně měla šanci stát se trvalou součástí našeho města. 

V plném proudu jsou práce na rekonstrukci železniční zastávky. Jedná se o akci 
Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a souběžně s těmito pracemi proběh-
nou i práce na pozemcích města vedle květinky. Dojde zde k vytvoření nového 
schodiště a opěrné zídky, přemístění vitrín města a k celkové úpravě okolí. Podle 
dostupných informací by se měla rekonstrukce dočkat možná už v letošním roce 
i samotná budova květinky. Jedná se tedy o práce na objektech tří subjektů a já 
doufám a věřím, že po dokončení naplánovaných prací se životní prostředí této 
lokality po mnohaletém úsilí o změnu konečně dočká své nové podoby, která již 
nebude ostudou našeho města, ale spíše její vizitkou. 

V bezprostřední blízkosti železniční zastávky vede krajská komunikace – ulice Hu-
sova a Boleslavská. V současné době probíhá na Středočeském kraji soutěž na re-
alizaci stavebních prací v této ulici, jejichž součástí bude i rekonstrukce chodníků 
a veřejného osvětlení, včetně vybudování nového vodovodního řadu. Jedná se 
o společnou akci několika zadavatelů, z nichž každý ponese náklady na svoje sta-
vební části. Naše město by na základě dohody uzavřené se Středočeským krajem 
mělo hradit náklady na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení. Zda samotné 
práce započnou ještě letos, to záleží na skutečnosti, kdy se podaří ukončit samot-
né výběrové řízení. Pokud by s ohledem na nevhodné klimatické podmínky nebylo 
možné započít práce v letošním roce, začne se v počátku roku 2014. 

Zatímco se většina prací určených pro letošní rok již realizuje, připravujeme i dal-
ší záměry na zlepšení infrastruktury nebo životního prostředí města. V současné 
době se připravuje projektová dokumentace pro rekonstrukci budovy osadního 
výboru v Podhradí, který by se mohl stát součástí dotačního projektu, na jehož 
základě bychom rádi požádali o finanční prostředky na vybudování mostu k hradu 
Zvířetice, venkovního schodiště a dalších nutných prací, které tato naše kulturní 
památka nutně potřebuje. Dále připravujeme žádost o dotaci na rekultivaci tůně 
mezi železničními mosty, která bohužel stále slouží některým našim občanům jako 
úložiště bioodpadu. Do třetice z připravovaných záležitostí musím zmínit úzkou 
spolupráci s TJ Sokol Bakov nad Jizerou, se kterým připravujeme žádost o dotaci 
na rekonstrukci házenkářského hřiště, jehož povrch je bohužel ve velmi neutěše-
ném stavu a na hranici životnosti. 

Témat, o kterých bych se ráda zmínila, je velmi mnoho, ale musím dát také prostor 
ostatním, proto se na konci svého příspěvku krátce ohlédnu za 3. Pojizerským 
folklorním festivalem, který proběhl 13. července. Ačkoliv s ohledem na finanční 
problémy proběhl tento festival letos v omezeném rozsahu, přesto musím říci, že 
stejně jako ročníky předešlé, byl důstojným kulturním počinem našeho města, a to 
včetně mimořádně zdařilé besedy s panem Šmoldasem, na kterou budeme dlouho 
vzpomínat. Ráda bych touto cestou ještě jednou vyjádřila poděkování všem, kteří 
se na přípravě a průběhu festivalu podíleli a popřála jim hodně sil při přípravě 
dalšího ročníku. 

Krásné léto, klid a pohodu. 

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města
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Co se děje ve Městě? 

Ti, kteří sledovali opravu komuni-
kace Nad Skalkou, zaznamenali, že 
tato oprava byla již dokončena. I přes 
komplikace provázející realizaci 
stavby, které se týkaly zejména výš-
kového položení vlastní komunikace 
oproti chodníku pro pěší, který vede 
okolo, se podařilo problémy vyřešit 
a rekonstrukci dokončit ke spokoje-
nosti občanů žijících v dané lokalitě. 

Téměř ve stejnou dobu byla dokon-
čena oprava komunikace v Chudo-
plesích včetně odvodnění. Konkrétně 
se oprava týkala části komunikace 
propojující starou a novou část chu-
dopleské zástavby. 

V následujících dnech bude započata 
výměna všech oken ve zdravotním 
středisku, která jsou již delší dobu 
v havarijním stavu. Výměnou oken 
dojde ke zlepšení komfortu nejen pro 
lékaře a zdravotnické pracovníky, ale 
i pro nás, pacienty. V neposlední řadě 
tato akce výrazně zvýší bezpečnosti 
objektu proti nevítaným návštěvní-
kům. 

Současně s výměnou oken ve zdra-
votním středisku je na srpen letošního 
roku naplánovaná výměna střešní 
krytiny na budovách domu mlá-
deže, sokolovny a osadního výboru 
Malá Bělá (bývalé jednoty). 

V srpnu bude také probíhat záruční 
oprava části ulice Školní, konkrétně 
bude zhotovitelskou firmou prove-
deno předláždění části komunikace, 
která byla v loňském roce rekonstru-
ována v rámci projektu „Zpřístupnění 
školních zařízení“. 

Všechny tyto akce byly plánované 
na letošní rok a bylo s nimi počítáno 
v rozpočtu města. Doufám, že všech-
ny jmenované akce byly realizovány 

ke spokojenosti občanů našeho měs-
ta a že nové komunikace a chodníky 
zvýší komfort nejen našich občanů při 
pohybu ve městě. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám 
všem popřál pohodové prožití zbytku 
léta a příjemně prožitou, hlavně za-
slouženou dovolenou. 

Václav Grünwald
místostarosta města

výBěrovÉ řÍZenÍ Č. 2/2013
Město Bakov nad Jizerou na základě usnesení zastupitelstva města č. Z126/4-13 ze dne 12. 6. 2013, v souladu  

s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s Pravidly pro prodej nemovitého majetku ve vlastnictví města Bakov nad Jizerou, vyhlašuje:

výběrové řízení č. 2/2013 o nejvhodnější nabídku ke koupi nemovitostí:

            •  stavba bez čp., objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. st. 154/2,
•   pozemku parc. č. st. 154/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 47 m2, vše zapsané  

na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav  
pro k.ú. Malá Bělá, obec Bakov nad Jizerou (bývalé kadeřnictví).

Minimální kupní cena činí 80.000,- kč.
Kritériem pro vyhodnocení výběrového řízení je nejvyšší nabídnutá cena.

Případné další informace poskytne Městský úřad Bakov nad Jizerou, správní odbor – správa majetku města  
Blanka Reslová, tel. 326 782 917, e-mail: reslova@bakovnj.cz.

termín pro doručení nabídek je do 2. 9. 2013 do 12.00 hod.

Způsob doručení: písemné nabídky poštou či osobně v zalepené obálce označené viditelně slovy: 
Výběrové řízení č. 2/2013 – NEOTVÍRAT!

Nabídky zasílejte na adresu: MĚSTO Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou.

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města



Z denÍku MěstkÉ PoliCie

V průběhu předposledního červnové-
ho týdne se strážníci Městské policie 
museli potýkat s řešením opuštěných 
psů. V pondělí strážníkům nahlásil 
občan, že na Mírovém náměstí na-
lezl dvě štěňata kříženců středního 
plemene, asi dva až tři měsíce stará. 
Strážníci štěňata umístili v odchyto-
vém kotci a šetřili, zda se nepodaří 
zjistit majitele. Ve středu však bylo 
jasné, že majitelem je nějaký nezod-
povědný chovatel, protože v obci 
Zvířetice občané nahlásili nález dal-
ších třech štěňat. Po jejich odchytu 
a umístění v kotci strážníci zjistili, 
že se jedná o štěňata stejného stáří 
a vzhledu, tedy ze stejného vrhu. 

Jelikož se nezodpovědného majitele 
nepodařilo zjistit, muselo být všech 
pět štěňat umístěno v útulku v Lysé 
nad Labem. V takovémto případě 
pamatuje zákon na ochranu zvířat 
na takovéto chovatele s paragrafem, 
kdy je toto jednání kvalifikováno 
jako trestný čin opuštění zvířete. 
Bohužel se jen málokdy podaří zjis-
tit skutečného majitele a tak na toto 
jednání doplácí všichni občané, je-
likož za nalezené zvíře, u něhož se 
nepodaří zjistit majitele, odpovídá 
obec a umístění v útulku je hrazeno 
z rozpočtu obce. 

Aleš Konývka, ředitel MP

naleZenÁ ŠtěŇata

fotosoutěŽ

Z MěstskÉ kniHovny

Městská knihovna v Bakově nad Jizerou 
vyhlašuje 4. ročník fotografické soutěže pro děti do 15 let

„VIDĚNO MÝM OBJEKTIVEM“
Do soutěže přijímáme: 

•   od každého soutěžícího maximálně 5 ks fotografií s libovolně zvolenou 
tématikou, formátu 30 x 20 cm, barevné i černobílé, na zadní části  
označené jménem soutěžícího, datem narození a adresou. 

Do soutěže nepřijímáme: 

•  fotografie vulgární a fotografie s rasistickou tématikou. 

Označené práce odevzdejte v městské knihovně,  
v provozní době knihovny v době od 2. 9. 2013 do 15. 9. 2013. 

Fotografie budou vyhodnoceny odbornou porotou  
a bude z nich uspořádána výstava. 

Taťána Dvořáková, vedoucí MěK

druHÁ MÍstostarostka

S ohledem na dočasnou nepřítomnost 
starostky Mgr. Jany Štěpánové, která 
nastane z osobních důvodů na podzim 
letošního roku, byla dne 1. 7. 2013 za-
stupitelstvu města předložena k roz-
hodnutí otázka zastupování starostky. 
Vzhledem k tomu, že místostarosta 
Václav Grűnwald je pro výkon funk-
ce dlouhodobě neuvolněný a jeho 
zaměstnání neumožňuje, aby mohl 
v celém rozsahu paní starostku zastu-
povat, bylo nutné najít jiné řešení. 

Proto byla navržena volba 2. mís-
tostarosty, resp. místostarostky. Touto 
byla zvolena Mgr. jaroslava Černá. 
Pro výkon funkce je také dlouhodobě 
neuvolněná. Protože se jedná o býva-
lou ředitelku naší základní školy, jistě 
není nutné novou místostarostku více 
představovat. Přeji jí, aby se jí v nové 
funkci dobře dařilo. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

investiČnÍ referent

Jsem velmi ráda, že Vám mohu představit novou posilu Městského úřadu. 
Začátkem ledna letošního roku bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení 
pracovní pozice Investiční referent. Někoho, kdo bude plánovat, zajišťovat 
a dozorovat všechny investiční akce a velké či menší opravy, jsme potřebo-
vali „jako sůl“. 
Výběru nejvhodnějšího kandidáta předcházelo velmi pečlivé výběrové říze-
ní. Komise provedla posouzení přihlášek a životopisů celkem čtrnácti ucha-
zečů. V rámci ústních pohovorů byly uchazečům položeny otázky týkající se 
dosavadních pracovních zkušeností a znalostí. Kladeny byly také teoretické 
otázky týkající se technických záležitostí. Po prvním kole ústních pohovorů 
byly vybrány čtyři osoby (2 ženy a 2 muži), které postoupily do druhého 
kola. Předmětem druhého kola byla praktická část ústního pohovoru, kdy 
bylo s uchazeči provedeno místní šetření a následně byla zadána uchazečům 
samostatná práce, kdy měl každý z nich, na základě poznatků z místního 
šetření, zpracovat investiční záměr. 
Jako nejvíce vyhovující uchazeč byl nakonec vybrán ing. Hynek tomsa, 
kterého vám tímto představuji. Má za sebou již zkušební dobu a jsem pře-
svědčená, že se stane významnou posilou do našeho týmu. Přeji mu hodně sil 
při plnění pracovních úkolů. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu
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PasovÁnÍ PrvŇÁČkŮ na ČtenÁře

V úterý 8. června navštívily knihov-
nu v Bakově nad Jizerou postupně 
obě první třídy místní základní školy, 
aby se zúčastnily slavnosti pasování 
na čtenáře. 

Po přivítání děti ukázaly, že znají jed-
notlivá písmena, že umí přečíst krát-
ké věty a že čtenému textu rozumí. 
Všechno bez zaváhání zvládly a doká-
zaly, že do řádu čtenářů budou přijaty 
právem. Poté se přešlo k samotnému 
pasování, při kterém prvňáci rytíři 
slíbili, že se ke knihám budou chovat 
s láskou a úctou. Každý malý čtenář 
obdržel šerpu, čtenářskou průkazku, 
diplom a jako dárek knihu. Diplom 
a kytici dostaly také obě učitelky, 
které byly pasováním přijaty do řádu 
kantorského, a paní vychovatelka, kte-
rá obdržela řád vlídného slova. Na zá-
věr si všichni vyslechli krátký proslov 
starostky, během návštěvy druhé třídy 
promluvil pan místostarosta. Pro děti 
byla tato slavnostní chvíle velikým zá-
žitkem, o čemž svědčí i to, že některé 
z nich se do knihovny přišly podívat 
i následující den. 

Taťána Dvořáková
vedoucí MěK

novinky v MěstskÉ kniHovně

Městská knihovna ozna-
muje, že provozní hodiny 
se v době letních prázdnin 
nemění. i o prázdninách 
jsme si pro vás připravili 
nabídku nových zajíma-
vých titulů pro děti i pro 
dospělé. 

KNIhy PRO DĚTI 

Pohádky pro nejmenší
Jindřiška Kratschmarová: Čerti nikdy nespí
Claudia Ondracková: Medvědí příběhy
Sabine Kalwitzkiová: Moji zvířecí kamarádi
Jitka Vítová: O Květušce a tesaříkovi
Františka Gehmová: Příběhy malé elfky
Annette Neubauerová: Příběhy ze strašidelného zámku
Ivana Peroutková: Anička a Velikonoce
Andrea Erne: Bagry, traktory a náklaďáky
Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 7
Jan Lebeda: S Medovníčkem do pohádky

Pro dívky
Marion Meisterová: hana a Profesor Pavlík
Dagmar Geislerová: Vanda – Liga proti holkám
Dagmar Geislerová: Vanda – Blesková pomsta

knihy s hádankami
Silke Moritzová: Klička a gól
Jürg Obrist: Je všechno jasné?! 

série Zločinu na stopě
Alexandra Fischerová-hunoldová: Bez alibi
Alexandra Fischerová-hunoldová: Spiknutí za miliony dolarů
Fabian Lenk: Past na Alexandra
Fabian Lenk: Stopa vede k akvaduktu
Fabian Lenk: Zrada v aréně
Renée hollerová: Ve stínu Akropole

Četba plná dobrodružství
Thilo: Prsten černého rytíře
Thilo: Magický ostrov
Thilo: V říši dinosaurů
Thilo: Vražda na břehu Rýna
Thilo: Zrada mezi Vikingy

KNIhy PRO DOSPĚLé

Česká produkce – sci-fi a fantasy
Ondřej Neff: Čtvrtý den až na věky
Ondřej Neff: hvězda mého života
Ondřej Neff: Šídlo v pytli
Petra Neomillnerová: Dítě Skály
Miroslav Žamboch: Ve službách klanu

Zahraniční produkce – sci-fi a fantasy
Terry Pratchett, Neil Gaiman: Dobrá znamení
Terry Pratchett: Kobercové
Terry Pratchett: Národ Stephenie Meyer: hostitel
Stanislaw Lem: Invaze
Stehen King: Pavučina snů
L. J. Smith: Upíří deníky. Ohrožení 

Historická tematika
Naďa horáková: Ženy na pranýři
Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej III
Vlastimil Vondruška: Msta písecké panny

krimi
hana Prošková: Tajemství obří číše
Františka Gehm: Chladné ostří
Stanislav Češka: Arcibiskupova smrt
Jo Nesbo: Švábi
Camilla Läckberg: Strážce majáku

BROŽOVANé KNIhy ZE SéRIí TOP KRIMI A MAxI KRIMI 

naučné
Pavla Loucká: Zahrada ochočených slov
Tom Chatfield: Digitální svět
Petr Macek: Iva Janžurová

komiks
Peyo: Černí šmoulové
Matt Groening: Simpsonovi. Komiksový úlet
Matt Groening: Simpsonovi. Srandy plný strašfest

ostatní
Iva Lecká: Dámská jízda s Milanem
Jana Šrámková: hruškadóttir
Vlasta Javořická: Koukol v pšenici
J. K. Rowlingová: Prázdné místo
Madeleine Albrightová: Pražská zima

Mgr. Karel Novák
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tiCHÁ odlÉtÁnÍ

Po prázdninách by už bylo pozdě, do-
volím si tedy ještě pár vět o slavících. 
Ke králi pěvců by se dalo napsat sa-
mozřejmě i to, že k nám v podobné 
tichosti přiletěl, zkraje jara totiž taky 
pár hodin nezpívají, než se rozkouka-
jí. Pak ale o sobě dávají vědět ve dne 
i v noci. To nyní, v čase odletu, jsou 
potichu. Jednoho letního večera, 
hned jak jim doroste nové peří, zamí-
ří k obzoru. Vědí, kde slunce zapadá, 
i kdyby nesvítilo. Dokáží to a zamýš-
lený jih či jihozápad si podle toho 
odvodí. A pak už letí. Do první velké 
zastávky kdesi u moře. A naše křoví 
chudnou. 

Výsledků kroužkování z cest či zi-
movišť není u slavíka obecného mno-
ho u nás, ani u sousedů po Evropě. 
Spíše jak šafránu. Sám jsem za tři-
cet let výzkumu nezískal jediný. To 
ale jednatřicátým rokem už neplatí. 
Před půlkou prázdnin jsem chytil pod 
Babou slavíka, kterého kdysi kdesi 

okroužkoval italský kolega. Až se 
spolu kroužkovací centrály na zá-
kladě přečteného kódu z kroužku 
domluví, dovíme se víc. A výsledek 
to bude zajímavý, protože se obecně 
soudí, že většina našich slavíků odlé-
tá k Gibraltaru, tedy na jihozápad. Co 
mohl dělat slavík z Bakovska v Itálii, 
když tam byl chycen a okroužkován? 
Smím-li si tipnout, kroužek dostal 
na jaře někdy v březnu, kdy přeci jen 
mnozí spěchají domů natolik, že pou-
ští letí napříč tak, aby přes hladinu 
trefili středomořské ostrovy a za nimi 
Apeninský poloostrov. Pak přes Alpy 
domů, třeba právě nad Studénku. 

Z italské Boloně bohužel výsledky 
nechodí právě brzy, musíme si počkat. 
Třeba se to letos stihne. A trochu ma-
tematiky na závěr. K získání kýžené-
ho výsledku bylo třeba okroužkovat 
více jak dva tisíce slavíků! 

Pavel Kverek

ŽivotnÍ ProstředÍ

V roce 2012 vytřídili občané Bako-
va nad Jizerou a jeho místních částí 
celkem 174,896 tun tříděného odpa-
du, a to konkrétně: 86,481 tun pa-
píru; 42,013 tun plastu; 36,248 tun 
skla; 3,424 tun nápojových kartonů 
a 6,73 tun textilu. 

Množství vytříděného odpadu šetří 
finance, které by bylo nutné vynalo-
žit, skončil-li by odpad v nádobách 
na směsný komunální odpad. Navíc 
dle množství vytříděného odpadu 
obdrží město od systému Ekokom 
finanční odměnu, která poníží ná-

klady za svoz a odstranění odpadů 
(Ekokom zajišťuje plnění povinností 
zpětného odběru a využití odpadu 
z obalů, vyplývající ze zákonů, uza-
vírá smlouvy o zajištění zpětného 
odběru a recyklaci odpadu z obalů 
s obcemi a osobami oprávněnými 
nakládat s odpadem, na základě kte-
rých přispívá finančními prostředky 
na systémy sběru, třídění a využití 
obalového odpadu). 

V Bakově nad Jizerou a jeho místních 
částech se v současné době nachází 
17 sběrných míst na tříděný odpad 

s celkem 99 kontejnery, z toho je: 
39 kontejnerů na plast, 25 kontejne-
rů na papír, 20 kontejnerů na sklo, 
12 kontejnerů na nápojový karton, 
3 kontejnery na textil. 

Svoz tříděného odpadu je prová-
děn pravidelně, a to: plast 1 x týdně 
ve středu; papír 1 x týdně ve čtvrtek; 
sklo 1 x 14 dní v pondělí; nápojový 
karton první týden v měsíci; textil 1 x 
týdně v pátek. 

V případě neprovedení svozu v daný 
den (např. z důvodu technické poru-

chy svozového vozu, nebo nesjízd-
nosti komunikací v zimních měsí-
cích), je náhradní svoz proveden v co 
nejkratší možné době. 

Co se týče množství vytříděného od-
padu, patří občanům pochvala, na-
opak pokárání těm, kteří odpad třídí, 
ale nesešlapují, nebo odkládají mimo 
kontejnery, čímž kazí celkový výsle-
dek třídění odpadů v Bakově a pří-
městských částech. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent OVŽP

třÍděnÍ odPadŮ 

Koncem července jsme se dosytosti 
ohřáli – teploty nad 30 °C nebyly 
výjimečné, proto bylo důležité dbát 
na pitný režim. Pitný režim městské 
zeleně v parcích zajišťovala technic-

ká četa za pomocí techniky – cister-
ny, jak tomu dokládají následující 
snímky. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent OVŽP

ČervenCovÉ ZalÉvÁnÍ
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Jak dál v sociální sféře s novou vlá-
dou? Jaké nastanou změny pro běž-
ného občana? Budu muset vydat opět 
více peněz za pro život nutné výdaje? 
Sníží se má příjmová hladina, pokud 
bude zachován můj finanční příjem 
stejný i na příští rok?
Daly by se nalézt stovky otázek smě-
rované k základnímu údaji každé ro-
diny, kterým je její životní úroveň.
Informace v tomto článku budu smě-
řovat ke konkrétním informacím, 
které zazněly z úst nového ministra 
práce a sociálních věcí. p. Koníčka.
Ten definoval dle různých zdrojů, 
jako své priority v sociální oblasti 
tyto základní okruhy:
1)  Definici minimální mzdy na výši 

8 500,-- Kč. (Jste příjemcem inva-
lidního důchodu, tak se neradujte, 
na Vás se to minimálně pro příští 
rok nevztahuje.)

2)  Kompletní zrušení sociální karty 
(do budoucna se s podobnou for-
mou proplácení důchodů a dávek 
počítá, nicméně je třeba zajistit 
takový systém, který bude akcep-
tovatelný ne vynucený pro defino-
vané příjemce).

3)  Opětovný posun předání kom-
petencí ve financování sociál-
ních služeb ze státu na kraje (to 
znamená, že dotace bude nadále 
poskytovat i garantovat minister-

stvo a vlastní odpovědnost při-
padne na jednotlivé kraje nejdříve 
po roce 2015).

4)  Zajištění přiznávání průkazů TP, 
ZTP a ZTP/P, tak aby to kopírova-
lo stav před rokem 2012 (to zna-
mená, že by odpovědnost přebíral 
opět posudkový lékař na základě 
zdravotního stavu).

5)  Opětovného zavedení od roku 
2014 zrušeného institutu „osoba 
zdravotně znevýhodněná“.

Téměř všechny uvedené okruhy sou-
visí s téměř okamžitým projedná-
ním a následným schválením novely 
úpravy zákona o sociálních službách 
– tisk 1058.
Vzhledem k současné politické situ-
aci, si osobně nedovedu představit, 
že by to naši zákonodárci stihli, pro-
to Vás všechny čtenáře bakovského 
periodika žádám, abyste se v případě 
potřeby aktuálních informací vždy 
kontaktovali s některým ze sociálních 
odborů v místech Vašeho bydliště, 
které by měly mít aktuální informace.
Fakt, že případné změny inzerova-
né minulou vládou budou platit až 
od roku 2014 je pro nás jednou z jis-
tot.

S přáním hezkého léta
Mgr. Josef Mlčoch

kudy, kudy soCiÁlnÍ CestiČka ...?

i ty se staŇ novoveskýM HasiČeM! 

Jsme tu znovu, abychom se „poch-
lubili“ našimi úspěchy v požárním 
sportu. 

Dne 4. 5. jsme u nás v Nové Vsi uspo-
řádali jubilejní 20. ročník memoriálu 
Josefa Průška. V tomto roce to byla 
pro většinu týmů první soutěž sezó-
ny. Naší soutěže se zúčastnilo 8 týmů 
mužů a 8 týmů žen, 3 týmy starších 
dětí, 2 týmy dětí mladších a jedna 
přípravka, to jsou děti mladší 6 let. 
Za náš sbor se této soutěže zúčastnil 
tým mužů a žen. Obě tato družstva se 
umístila na 4. místě. Dále náš sbor 
reprezentovaly starší děti, které byly 
na 2. místě. Měli jsme radost, že se 
nám jubilejní memoriál vydařil a déšť 
se spustil až po vyhlášení výsledků. 
Již nyní se těšíme na další ročník 
našeho memoriálu a doufáme, že se 
sejdeme ve stejně hojném počtu jako 
letos. 

Týden poté jsme se zúčastnili dalšího 
ročníku seriálu soutěží Boleslavského 
poháru, první soutěž tohoto poháru se 
konala 11. 4. v Dlouhé Lhotě. Zde 
se mužům z Nové Vsi dařilo, umís-
tili se na krásném 3. místě s časem 
26,14 s, tento výsledek jsme považo-
vali za velký úspěch, jelikož na sou-
těži bylo 23 mužstev. Naše ženy se 
umístily s časem 31,44 s na 8. mís-
tě z 11 družstev. Na tuto soutěž se 
s námi vypravily i starší děti, které 

se s časem 59,37 umístily na 6. místě. 
Dále nás čekala 25. 5. okrsková sou-
těž na horní Bukovině. Této soutěže 
se zúčastnilo 7 družstev mužů. Naši 
muži se probojovali na 3. místo. Dále 
zde soutěžila 4 družstva žen, z nichž 
se naše ženy umístily i po menších 
nesnázích na nádherném 1. místě. 
Počasí nám bohužel moc nepřálo, ale 
my jsme bojovali a probojovali se 
na medailové pozice. 

Na Den dětí jsme vyrazili na 20. roč-
ník memoriálu Jaroslava husičky 
do Březovic. Měli jsme zde zastou-
pení mužského i ženského družstva. 
I přes vytrvalý déšť, který nás pro-
vázel celý den a kvůli kterému byla 

dráha celá rozbahněná, se naši muži 
umístili na 1. místě a ženy na 3. místě. 
Byli jsme rádi, že jsme se nedali od-
radit nepřízní počasí, díky naší výdrži 
jsme domů odváželi hezké ceny. 

8. 6. jsme s muži vyrazili do Jeřmanic 
na noční soutěž, která byla první sou-
těží patřící do seriálu nočních soutěží 
FNCupu. V kategorii sport jsme byli 
s časem 18,87 s na 9. místě a v kate-
gorii PS-12 na místě 2. 

15. 6. jsme měli nabitý den. Ráno vy-
razili muži na další soutěž Boleslav-
ského poháru do Chotětova, bohužel 
zde útok nedokončili a měli neplatný 
pokus. Po návratu pomáhali na Dět-

ském dni. A večer odjížděli muži ješ-
tě na Frýdštejn na další noční soutěž 
FNCupu. Po ranní nezdařené soutěži 
a neplatném pokusu v kategorii sport 
jsme si spravili chuť 1. místem v ka-
tegorii PS-12. 

22. 6. nás čekal další FNCup v Kar-
linkách. Na tuto soutěž jsme jeli s ne-
lehkým úkolem, čekala nás obhajoba 
výhry putovního poháru, který jsme 
získali již v roce 2011 v kategorii PS-
12 a v roce 2012 jsme v této kategorii 
obhájili vítězství. Nakonec vše dobře 
dopadlo a probojovali jsme se v PS-
12 na 1. místo a v kategorii sport s ča-
sem 18,74 s na 14. místo. 

Po třech soutěžích na FNCupu jsme 
v průběžném pořadí v kategorii PS-12 
na krásném 1. místě. 

29. 6. odjížděly naše děti na letní tá-
bor do Josefova Dolu u Jablonce nad 
Nisou. Tento tábor si sami organizu-
jeme. Počasí dětem přálo a všichni si 
tábor užili. 

Pokud máte zájem i vy stát se no-
voveským hasičem a zažívat s námi 
podobná dobrodružství, tak nevá-
hejte a ozvěte se na e-mail: 15mic@
seznam.cz. rádi přivítáme nové 
členy jakéhokoliv věku a pohlaví. 

Michal Rejzek, velitel SDH

od ČtenÁřŮ

a jede se dál …
První opravdu velký úspěch pro TK 
Rytmus Bakov nad Jizerou byl už 
v roce 2003, kdy sourozenci Tomáš 
a Martina Markovi získali poprvé 
titul Mistrů České republiky v latin-
sko-amerických tancích. Nádhera! 

Nechtělo se nám tomu věřit, vždyť 
jsme začali tanečně šlapat na paty 
i pražským, ostravským, brněnským 
či olomouckým klubům, které mají 
letitou tradici. Mnozí konkurenč-
ní tanečníci donedávna ani nevě-

děli, kde Bakov nad Jizerou vůbec 
na mapě leží. 

Domnívám se, že Tomášovi a Mar-
tině bylo mnohokrát poděkováno 
za vzornou reprezentaci našeho 
„městečka“. O to víc si jich cením 
– že nikdy, po celou svoji společnou 
taneční dráhu, nepřestoupili pod jiný 
taneční klub v očekávání, že jim to 
přinese nějaké výhody, větší zvidi-
telnění, lepší umístění, když budou 
tančit pod známějším klubem, např. 
pod Madat Praha. 

jak jseM sPoluZaklÁdal 
tk rytMus Bakov nad jiZerou
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Na tento pomyslný Olymp se dostali 
díky svému talentu, píli, vůli a samo-
zřejmě i finanční a osobní podpoře 
rodičů. Bez „polštáře“ nějakého vě-
hlasného klubu. O to je jejich vítěz-
ství cennější. 

Mnozí naši tanečníci či rodiče však 
začali zvažovat, že tančit za pražské 
kluby by pro jejich taneční růst mohlo 
být zajímavější, ale v žádném případě 
se nechtěli vzdát privilegia vlastnit 
od bakovského tanečního sálu klíče 
a mít možnost kdykoliv si zde zatré-
novat. 

Opravdu mi to hlava nebrala a nebere 
dodnes. Asi jsem příliš velký bakov-
ský patriot, abych to „bral“. 

V Bakově n. J. trénovat, užívat ideál-
ní zázemí TK, ale reprezentovat jiné 
a tančit za Prahu či další města?! To 
snad NE!  

A když i Jiří Šlégl, spoluzakladatel 
TK Rytmus, přišel s touto myšlenkou 
(jeho syn Martin přešel do tanečního 
klubu Madat Praha), muselo se to ře-
šit. A řešilo! 

Jednoho dubnového dne roku 2004 
se mi ozval telefon: „Ahoj, hele po-
třebovali bychom se sejít“(kolega 
Šlégl). „O co jde? “ „Potřebovali by-
chom se pobavit o Pojizerském pohá-
ru“ (taneční soutěž TK Rytmus, která 
se koná v říjnu v MB). 

„Dohodnuto, v hospodě U Černých, 
v kolik? ….“

Při mém vstupu do salonku zde nese-
děl žádný osmi či devítičlenný výbor, 
ale „koncil“ skládající se z Jiřího Šlé-

gla, Ladislava Řípy a manželů Domo-
rádových, a oni s kamennými tvářemi 
přešli rychle k podstatě věci. 

Nešlo o Pojizerský pohár, ale o to, jak 
jsem si mohl dovolit nezažádat Měs-
to Bakov n. J. o příspěvkovou dotaci 
na rok 2004 (v minulých letech díky 
široké základně tanečníků se mi da-
řilo získat od města poměrně dost 
finančních prostředků na činnost TK 
i taneční soutěž Pojizerský pohár). 

Měli pravdu. Opravdu jsem zapomněl 
zažádat o dotační příspěvek. Ale 
můžu to dát do pořádku. 

„Máte pravdu, hned zítra to budu 
s patřičnou omluvou s městem řešit.“ 
Neměl jsem šanci. Tolik nevraži-
vosti a mentorování od prvně dvou 
jmenovaných pánů jsem už dlouho 
nezažil. 

Pryč byly desítky hodin strávených 
při budování zázemí klubu: klubov-
ny, kuchyňky, šatny, velkoplošných 
zrcadel, sprchového koutu, pryč byly 
finanční prostředky, které jsem spon-
zorsky získal pro tancování mé dcery 
a namísto toho je investoval do ply-
nového vytápění sálu a klubovny TK 
(třetinu uhradilo město). Kolik ba-
kovských řemeslníků se mi zapojilo, 
aby tento taneční stánek vypadal tak, 
jak vypadá, že i svazoví představitelé 
tanečního sportu jen zírali na kvalitu 
našeho zázemí. 

Pan Šlégl ještě několikrát zopakoval, 
jak razantně by takovýto přestupek 
řešil na své škole. 

Pochopil jsem, moje mise skončila. 
Neodcházel jsem kvůli panu Řípo-

vi či Domorádovým. V té době byla 
jejich zásluha na chodu či základně 
klubu téměř mizivá. Neodvolával 
mě žádný výbor, možná, že někteří 
o tomto „koncilu“ ani nevěděli. 

Odešel jsem, protože s lidmi zahle-
děnými do sebe a jen do svých dětí, 
bych už stejně nikdy nemohl dál spo-
lupracovat. 

Kam zmizelo to prvotní nadšení pro 
společnou věc – vytvořit NĚCO i pro 
ostatní a především pro Bakováky, 
kteří nám toto zázemí p r o p ů j č i l i? 
Opět sebestřednost a sobectví jednot-
livců vyhrává. Kde je naplňování od-
kazu publikace TK Rytmus z r. 2002, 
která je ještě dnes na úvodní webové 
stránce TK Rytmus, „že práce s mlá-
deží a její výchova je realizována 
i v dnešní době, která uznává mnoh-
dy jen komerci, úspěch pak měří jen 
penězi, ale zapomíná na radost a další 
city“? 

Proběhla mně hlavou ještě všechna 
ta jména našich tanečníků, kteří mají 
tak dobře našlápnuto k pomyslným 
metám: sourozenci Markovi a jejich 
předpokládaný růst, Ondra Borský 
a jeho sestra Zuzana, bratři Šimkové, 
Jiří Svoboda, Radim Bobek, Lucie 
hronovská a řada dalších. 

No co, život jde dál a rozjetý vlak 
jménem TK Rytmus Bakov nad Jize-
rou s tak obrovskou základnou se jen 
tak nezastaví. Nebo snad ano? 

Dlouze jsem se zadíval na Jiřího Šlé-
gla, naše pohledy se ale již nestřetly. 
Zvedl jsem se ze židle a odešel. 

Cesta k „FARMÁŘSKéMU“ klubu 
(jak jsem si dovolil tento způsob vy-
užívání klubu nazvat) je otevřená …

A tak zas až příště…
 

Luboš Brodský 

tajeMstvÍ MuZejnÍCH oBraZŮ

Pendanty s postavou Ježíše Krista 

kristus na hostině

Než vstoupíme do Památkové síně 
Muzea Bakovska, nemůžeme minout 
dva velké obrazy, umístěné vlevo 
a vpravo ode dveří. Obojí jsou oltář-
ní obrazy pocházející z poloviny 18. 
století. Pro oba pendanty je příznačná 
velikost rámů: 129 cm výška a 158 cm 

šířka. Pravý obraz představuje evan-
gelický výraz Krista na hostině a zdá 
se, že je o mnoho mladší. Dílo není 
tak zdařilé jako vedlejší obraz a je při-
pisován bakovskému malíři Antonínu 
Košáteckému. Jeho ústřední postavou 
je Ježíš Kristus, jehož u stolu obklo-
pují mužské postavy z protikladných 
světů, které zastupuje válkou chti-
vý vojevůdce a naproti němu sedící 
prelát. K oběma promlouvá Kristus, 

za nímž s mísou v rukách přichází 
hostinská. Obraz vychází z příznač-
ných renesančních znaků, z nichž je 
typické především zobrazení hebrej-
ské krajiny na pozadí obrazu. 

klanění ježíškovi

Vlevo ode dveří je umístěn jiný oltář-
ní obraz nazvaný Klanění Ježíškovi. 
Pochází zřejmě z počátku 18. sto-

letí a jeho autor není dosud známý. 
Prof. Šimák soudí, že předlohou ob-
razu byla vlašská rytina a pokládá 
ho za velmi zdařilou práci. Obraz 
je kompozičně členěn na dvě čás-
ti: v jeho středu sedí na židli Panna 
Marie, jež drží ve svém klíně malého 
Ježíška. Těsně za ní stojí sv. Josef, 
opora rodiny. Ve druhé části kompo-
zice vlevo klečí žena, jež s pohnutím 
vzdává čest příštímu nebeskému krá-

Historie
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li, malému Ježíškovi. Za ní poznává-
me biblického Davida, který se opírá 
o harfu a hodlá mu složit jako příští-
mu vykupiteli lidstva svou písňovou 
adoraci. S ním přicházejí dvě jiné 
mužské postavy. 

Tento obraz má svoje tajemství, kte-
ré má jednoduché rozluštění na jeho 

zadní straně, kde je namalována 
písemná dedikace: „Ke cti a chvále 
božího těla na oltář tento obraz kou-
pil počestný cech novoševcovský 
a hrnčíři, za správy starších pánů 
cechmistrů, toho času první pan Jan 
Kuna starší a druhý pan starší Josef 
Zejbrdlich, a od počestného cechu 
hrnčířského, toho času za správy 

starších pánů cechmistrů první pan 
starší Josef Koloc a druhý pan starší 
Vojtěch Černý. Roku 1834.“ (Text 
je převeden z kurentu do latinky.)

Bohužel i tento oltářní obraz je 
poškozen především ve svých 
okrajích, kde je plátno již značně 
zteřilé. Stalo se tak vinou dlouho-

letého umístění ve vlhkém prostře-
dí kostela sv. Barbory na hřbitově. 
Před rokem 1959 byl zásluhou členů 
tehdejšího vlastivědného kroužku 
(havla, hastíka, Müllera, B. Brzo-
bohatého, Kočího, J. Brzobohatého 
aj.) přemístěn do spolkového depo-
zitáře. 

-ář

BakovskÉ ZÁjMovÉ sPolky

klÁŠter tour 2013

Členové a příznivci souboru Furiant 
vyrazili v sobotu 15. června na další 
putování na starých kolech a ve sta-
rém oblečení po krásách a hospůd-
kách Mladoboleslavska a dokonce 
i Liberecka. 

Takzvaná Klášter Tour, která již léta 
není zaměřena jen na klášterské pivo, 
ale na náš národní mok všeobecně, 
odstartovala z bakovského náměstí 
v 9 hodin ráno a tentokrát se jí účast-
nilo 26 jezdců a jedna spolujezdkyně. 
Tou byla dvouletá Kačenka, kterou 
její teta poctivě dovezla až do cíle 
na sedátku.

Ještě je třeba započítat dva členy 
posádky doprovodného vozidla - 
respektive vozidla sběrného, pro 
případ nenadálých událostí, úrazů 
či defektů. Toho využili jen někteří 
netrénovaní jedinci, kteří již nedo-
kázali unést otlačení zadnice. 

Celkem peloton navštívil 6 restau-
rací, jednu cukrárnu, jedno řeznictví 
a kiosek u příšovického písáku, kde 
si i pár otužilých pánů zaplavalo. 
V každém podniku bylo nepsanou 
povinností vypít jedno pivo. Ale 
v tom horku, které v sobotu pano-
valo, se každý rád osvěžil čímkoli, 

co bylo jen trochu studené. A někte-
ří nepili pivko také proto, že cestou 
bylo nutné absolvovat dechovou 
zkoušku příslušníkem VB. 

Vítězové se nevyhlašovali a ceny 
s diplomy se nerozdávaly. To proto, 
že žádné nebyly. Tato akce slouží 
hlavně k tomu, aby se všichni účast-
níci této veselé projížďky dobře 
pobavili a potěšili svými dobovými 
koly a oblečky i všechny kolem-
jdoucí či kolemprojíždějící. 

Největší pozornost právem poutal 
Petr Rykr, který ač až z Tanvaldu 

a jindy jezdící na vysokém kostitřa-
su, tentokrát vyjel na svém stylo-
vém hasičském kole a nechyběla mu 
ani uniforma včetně helmy. 

Celá akce skončila podle výdr-
že cyklistů. Jedni to vzali domů 
kolem páté hodiny a pokračovali 
ještě na taneční zábavu, jiní si tra-
su protáhli ještě o nějakou tu další 
restauraci a domů se vraceli kolem 
půlnoci. Byla to zkrátka veselá jíz-
da a všichni se už nyní těší na další 
ročník. 

Monika Čapková
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furiant na PrestiŽnÍM folklornÍM festivalu

O uplynulém víkendu hostilo město 
Lázně Bělohrad již 39. ročník Mezi-
národního folklorního festivalu Pod 
Zvičinou, v jehož průběhu se před-
stavilo několik zajímavých souborů. 

A my u toho byli. 

Celý víkend se ve městě pořád něco 
dělo. Začalo se dopoledním sobotním 
programem u památníku K. V. Rai-

se, pokračovalo se zábavnou soutěží 
Polka rallye, kde náš krojovaný pár 
Tereza Korelová a Luboš Stehlík ob-
sadil krásné druhé místo a vklínil se 
mezi páry ze souboru Rokytka, od-
poledne byla slyšet dechová muzika 
a v podvečer se zase všichni prezen-
tovali na hlavním pódiu v zámeckém 
parku. Neméně zajímavý byl večer-
ní pořad věnovaný památce velké-
ho folkloristy a choreografa Radka 
Rejška. 

V neděli dopoledne všechny soubo-
ry roztančily náměstí na třech jeho 
místech, po poledni se ukázaly v bo-
hatém, barevném průvodu a odpole-
dne vše vyvrcholilo galaprogramem 
a vyhlášením cen. 

Velkou pozornost kromě domácího 
souboru hořeňák právem poutaly 
soubory zahraniční, obzvláště z In-

die, Polska nebo Itálie. Každé oko 
s nadšením zhlédlo svižné sloven-
ské tance v podání souboru Kysučan 
a všichni se rádi zaposlouchali do li-
bých tónů valašského souboru Lipta, 
jehož tanečníci vystupovali ve dvou 
věkových kategoriích. 

Vtipně a s umem předváděli muzi-
ku a tanec členové souboru Rokyt-
ka z Rokycan a v neposlední řadě 
i nejmladší - nikoli věkem, ale dél-
kou svého působení, soubor Furiant 
z Malé Bělé u Bakova. Všechny pří-
tomné roztleskaly děti ze souborů 
hadářek a hořeňáček. 

Počasí této akci víc než přálo, a tak 
se dá očekávat, že jubilejní čtyřicátý 
ročník bude pod vedením manželů 
Rychterových znovu exkluzivní. 

Monika Čapková
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BeruŠČÍ vÍkend ve valkeřiCÍCH

Běžně jezdíme na víkend do Drhlen, 
tentokrát jsme přijali pozvání na cha-
lupu Masarykových (rodiny jedné 
naší berušky) do Valkeřic u Benešova 
nad Ploučnicí. Tam jsme ještě nebyli, 
tak jsme byli moc zvědaví na novou 
destinaci. 
Vyjeli jsme v pátek hned po škole 
vlakem směr Děčín, ale vystoupili 
jsme už v Benešově n. Pl. a dali se 
na obhlídku města. Na náměstí se 
konaly zrovna trhy. Mezi stánky se 
zmrzlinou, ledovou tříští a jinými 
dobrotami, plyšáky a upomínkovými 
předměty nás nejvíce zaujaly balón-
ky plněné heliem, které po vdechnutí 
změní váš hlas. Samozřejmě jsme je 
vyzkoušeli - o legraci pro celé ná-
městí bylo postaráno. Po prohlídce 
historického centra Benešova jsme 
se vydali na cestu k chalupě. Cestou 
nás potkalo nečekané a nepříjemné 
setkání s divočákem. Ještěže se nás 
lekl a nezaútočil (není divu, naší pra-
lesní ligy se lekne v podstatě každý). 
Také jsme dobyli rozhlednu Kohout 
a pak po šipkách doplněnými úkoly 
dorazili na chalupu. Zabydlet jsme se 
stihli v rekordním čase, protože pod 
chalupou teče velmi atraktivní potok 
a přímo na zahradě byl bazén. Řádi-

li jsme v něm tak mohutně, že jsme 
ho posunuli mírně ze svahu. K veče-
ři jsme si připravili špízy, umyli se 
v bazénu a zalehli, protože nás v so-
botu čekal celodenní výšlap do okolí. 
Zdolali jsme 2 rozhledny, odkud byl 
fantastický -podle slov paní učitelky 
(učiteluje i o víkendu, pro nás nic 
nového) - výhled na České Středo-
hoří, Máchův kraj, Kokořínsko, pro-
stě od Ještědu přes Říp, Milešovku 
a Děčínský Sněžník po Klíč. Zastavili 
jsme se u vodopádů, aby si nohy tro-
chu odpočaly. Nechyběla obligátní 
zmrzka a potom už honem zpět k cha-
lupě do vody (potok nebo bazén - dle 
libosti). 
Večer byla vyhlášena pro nás nová hra 
- dětský řetěz. Po vysvětlení naprosto 
jednoduchých pravidel jsme vytvořili 
hada dětských rukou, který si podával 
dlažbu, kterou bylo potřeba přepravit 
z místa A do místa B. Všechny to moc 
bavilo, navíc to někteří živě a trefně 
komentovali. Za odměnu jsme byli 
od taťky Masaryka odměněni druhou 
večeří - jeho domácími langoši. Pak 
už jsme se jen „umyli“ v bazénu a ho-
nem do peřin či spacáků. 
Neděle ráno byla ve znamení balení 
a úklidu. Někteří odvážlivci postavi-

li přímo v potoce zmenšený model 
Vltavské kaskády, takže k chalupám 
po proudu voda z potoka v podsta-
tě nedotekla. Potom jsme hráli hru 
na zločince. Pravidla popisovat nebu-
deme, zabraly by polovinu Bakovska. 
Zkrátka vyhráli kluci o 1 bod před 
děvčaty (pro holky krásný výsledek- 

o prsa). Pak jsme si oškrabali mrkev 
k svačině do vlaku, dali si oběd a vy-
razili na autobus do Benešova n. Pl. 
Přestoupili jsme na vlak, který nás 
dovezl domů. Zase jsme si poslední 
víkend před prázdninami skvěle užili. 

Berušky ze 4. B

Ze ZÁkladnÍ a MateřskÉ Školy
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kdo je tu doMa? 

Toto praktické seznámení s živoči-
chy žijícími v lese, v půdě, ve vodě 
a na louce nám z nabídky programů 
EKO zahrady Domu dětí a mládeže 
v Mladé Boleslavi vybrala paní učitel-
ka přírodopisu. Akce pro naši šestou 
třídu se konala jedno úterý na konci 
školního roku. S lektorem panem Cin-
drem jsme se rozhodli prozkoumat 
okolí, kde žijeme a chodíme do školy. 

Sraz jsme měli u železničního přejez-
du. Zahráli jsme si několik zajímavých 
her. Při nich jsme poznali, jaká zvířata 
se v našem okolí vyskytují a kde se 
cítí v bezpečí. Později jsme se přesu-
nuli na stadion, kde jsme „lovili“ zví-
řata pomocí naší paměti. Znamenalo 
to, že rozmístěné obrázky živočichů 
jsme museli nalézt a zapamatovat si 
je. Zařazovat jsme je měli podle mís-

ta výskytu do oblasti les, pole, voda. 
Nakonec nás čekalo opravdové lovení 
drobných živočichů. Přesunout jsme 
se museli Rybním Dolem k Jizeře. 
Pan Cindr rozdal skupinkám batůžky 
s potřebami jako jsou síťky, pinzety, 
skleničky se zvětšovacím víčkem a at-
lasy. Když vydal pokyn, rozběhli jsme 
se k řece, do trávy, kompostu a chyta-
li jsme různé broučky, mušky, žížaly. 

Vzájemně jsme si úlovky ukazovali, 
pozorovali jejich pohyb, zbarvení. 
Tlačil nás čas a tak i když neradi, mu-
seli jsme končit a pustit živočichy zpět 
do přírody. Paní učitelka si oddychla, 
že nikdo neuklouzl a nesmočil si byť 
jen nohu v řece. 

Eliška Vavřenová, Anička Baliczová, 
Helena Smetanová, 6. A 

kyBerŠikana

hlavním cílem školní primární pre-
vence je předcházet a současně re-
dukovat míru rizik spojených s kon-
krétními projevy rizikového chování 
a případně zamezit u co nejvyššího 
počtu osob tomu, aby se u nich vý-
raznější projevy rizikového chování 
pochopitelně vůbec objevily. 

Již dva roky je v popředí našeho zá-
jmu kyberšikana. Pojem kyberšikana 
představuje úmyslné urážky, vyhro-
žování, zesměšňování nebo obtěžo-
vání druhých prostřednictvím mo-
derních komunikačních prostředků, 
většinou v delším časovém období. 
Kyberšikana se odehrává na interne-
tu, prostřednictvím e-mailů. Dobře 

poslouží i sociální sítě nebo videa 
umístěna na internetových portálech. 
Dalším velmi častým prostředkem je 
mobilní telefon např. SMS zprávami 
nebo nepříjemnými telefonáty. “Pa-
chatel“ často jedná anonymně, takže 
oběť netuší, od koho útoky pochází. 

Účastí v Domě kultury Mladá Bole-
slav na programu Seznam se bezpeč-
ně, besedou s Mgr. Fantou ze sdružení 
Slánka, o. s. se snažíme v době, kdy 
je třeba akceptovat fakt, že jsou po-
čítače a mobilní telefony každodenní 
součástí života dětí i našeho, vysvět-
lovat důsledky jednání. Úsilí směrem 
k žákům vyvíjíme opakovaně, proto-
že se domníváme, že žáci stále netuší 

nebo nechtějí tušit, čeho se dopouš-
tějí. K trestní odpovědnosti mladších 
15 let nedochází, neznamená to však, 
že nemohou být potrestáni jinak, 
popřípadě mohou být popotahováni 
rodiče. To byl jeden z důvodů, proč 
jsme chtěli využít proškolené peda-
gogy k organizaci přednášky, která 
nebyla určena dětem, nýbrž rodi-
čům. Po deseti přednáškách, kterých 
se naši pedagogové v rámci školení 
„Bezpečný internet“ zúčastnili, jsme 
pokládali za nutné předat své znalos-
ti rodičům a spojit tak své síly v boji 
proti kyberšikaně. Přednáška, která 
se měla konat 30. 05. 2013, byla však 
pro neúčast rodičů zrušena. Pro další 
rok je v plánu projekt opakovat a in-

formovat tak nejen děti, ale i rodiče. 
Prozatím tedy jen prostřednictvím to-
hoto příspěvku můžeme vzkázat rodi-
čům to, co říkáme žákům. 

Stane-li se Vaše dítě obětí kyberšika-
ny, je třeba doporučit, aby: 
neodpovídalo,
ukládalo důkazy,
mluvilo o tom, co se mu děje. 

O bezpečném používání internetu se 
více dozvíte na stránkách: 
www.bezpedcne-online.cz
www.protisikane.cz
www.minimalizacesikany.cz

Blanka Matějů, Zuzana Eichlerová

Červen ve ŠkolCe

Teplo a slunné dny přímo vybízejí 
k všemožným aktivitám v přírodě 
a i když na zahradě, louce či stadio-
ně trávíme s dětmi mnoho času, výlet 
autobusem čí vlakem je přece něco ji-
ného. Letos to nebylo s výlety vůbec 
jednoduché, protože termíny nám na-
rušilo deštivé počasí. Ale nakonec se 
vše povedlo. Cílem nebyl jen Český 
ráj, Prachov, ale i Dinopark v Liber-
ci. Pro mnohé děti to byl již posled-
ní výlet, protože se se školkou loučí 
a se svými kamarády se setkají až 

ve školních lavicích. Konec školního 
roku je spojen také s loučením našich 
nejstarších dětí se školkou na Školní 
akademii. Děti z jednotlivých tříd se 
představily ve svých vystoupeních 
a jejich spontánnost a bezprostřed-
nost byla odměněna potleskem. 

Tak milí školáci, držíme vám palce 
a všem přejeme i nadále krásné slu-
nečné prázdninové dny. 

Děti a učitelky z mateřské školy.
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BakovskÉ nÁMěstÍ Po roCe oŽilo folklÓrnÍM festivaleM

Třetí ročník Pojizerského folklórní-
ho festivalu se v sobotu 13. červen-
ce nesl v duchu pohody a přátelské 
atmosféry, která byla cítit po celém 
bakovském náměstí spolu s vůní pa-
lačinek, sýrů, čajů, perníčků a dal-
ších pochutin. 

Pozvání do Bakova nad Jizerou 
přijalo tentokrát pět souborů - Mo-
rava z Ostravy, Bejvávalo a Moták 
z Prahy, hořeňák z Lázní Bělohrad 
a Jarošovci z Mělníka. Dále zde 
vystupoval domácí soubor Furiant 
a dětský klub Berušky z Bílé hlíny. 

Pěti hodinám zábavy, tance a muzi-
ky předcházel bohatý průvod, který 
šel městem od sokolovny – vedli ho 
mladoboleslavští legionáři. Násle-
dovala paní starostka s ředitelem 
festivalu a poté už to byla směsice 
barev a pohybu. 

Místní hasiči oblékli dobové unifor-
my, v kterých jim to moc slušelo. 
Soubory hrály a tančily po kočičích 

hlavách až do středu dění. Čestná 
salva legionářů a úvodní slova sta-
rostky Mgr. Jany Štěpánové, kraj-
ského zastupitele Mgr. Karla hor-
čičky, ředitele festivalu Petra hurta 
a Ivo Šmoldase, zahájila slavnostní 
den. Ivo Šmoldas převzal nad fes-
tivalem záštitu spolu se senátorem 
a etnologem Jaromírem Jermářem 
a zároveň byl výborným bavičem 
při páteční večerní besedě na di-
vadelním sále, kde ho doprovodila 
muzika souboru Morava.
 
Jako doprovodná akce bylo otevřeno 
místní muzeum, které návštěvníkům 
nabídlo výstavu plakátů z dalších 
folklorních festivalů, na kterých se 
podílí Folklorní sdružení, doplněné 
o výstavu krojovaných panenek te-
tičky hany Peroutkové z Malé Bělé. 

Účinkující se v malé pauze mezi 
jednotlivými vystoupeními zapoji-
li do soutěže v navlékání korálků, 
nejrychleji a nejhezčeji je navlékla 
dvojice ze souboru Moták.

Z kultury a sPortu
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I když se festival a jeho přípravy 
potýkaly s finančním zajištěním, 
zdá se, že se nakonec podařilo v Ba-
kově nedávno nastartovanou tradici 
udržet. Zasloužil se o to především 
Středočeský kraj, město Bakov 
a několik sponzorů. Ti všichni ne-
nechali festival takzvaně ve štychu. 
Svou účastí přijel festival podpořit 
v odpoledních hodinách i předseda 
Folklorního sdružení ČR Zdeněk 
Pšenica.
 
Všechny soubory předváděly výbor-
né výkony a potěšily diváky svým 
umem a přístupem. Všechny si za-
sloužily právem bouřlivé ovace. Ale 

asi největší sympatie si u diváků 
získal soubor Bejvávalo, který měl 
bezkonkurenčně nejvyšší věkový 
průměr, ale na taneční výkonnosti to 
nebylo ani trochu znát. Manželé Pi-
trovi ze zmiňovaného souboru spolu 
tančí již 51 let. 

Všichni budeme doufat, že nám to 
takhle dlouho bude tančit také a že 
se další ročník Pojizerského festi-
valu znovu o příštích prázdninách 
uskuteční. 

Monika Čapková, 
 vedoucí souboru Furiant

Více fotografií z festivalu naleznete na www.bakovnj.cz
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PosvÍCenÍ v Bakově

sobota 24. 8. 2013 – Muzeum Ba-
kovska 

14: 00   Vernisáž výstavy obrazů 
a oděvních doplňků akade-
mické malířky Brigity Vy-
hnalové Krumphanzlové, 
vernisáž zahájí loutnovým 
recitálem pan Přemysl Vacek. 

neděle 25. 8. 2013 – oslava posvíce-
ní v parku za sokolovnou
10: 00   výstava drobného zvířectva 

pořádaná ZO Českého svazu 
chovatelů z Bakova n. J. 

13: 00  Bakovská notička – pěvecká 
soutěž pro děti

  Malujeme pohádku – výtvar-
ná soutěž pro děti

15: 00  Vystoupení Bohuše Matuše 
s kapelou Wječná žízeň

Taťána Dvořáková 
vedoucí MěK

výstava PraCÍ ŽÁkŮ ZuŠ

Co všechno dovedou vymyslet a vy-
tvořit děti, to si mohou návštěvníci 
prohlédnout v Muzeu Bakovska. 

Motto: 
Děti pro nás znovu vymyslí celý svět. 

Susan Sarandonová

Ve čtvrtek 13. 6. 2013 proběhla ver-
nisáž výstavy, kterou pořádáme vždy 
před začátkem letních prázdnin. Žáci 
ZUŠ z Bakova nad Jizerou na ní pre-
zentují své práce za uplynulý školní 
rok. Výtvarnou školu v Bakově vede 
paní učitelka Mgr. Miluše honcová 
a Mgr. Monika Vortelová. Obě mají 
krásný vztah k dětem. Kromě toho, že 
je učí nejrůznějším výtvarným techni-
kám, nechávají jim dostatek prostoru 
pro vlastní realizaci. Myslím si, že prá-
vě díky této svobodě, kterou dětem dá-
vají, mají naši malí výtvarníci tak pěk-
né výsledky. Vytvářejí nejen obrázky, 
ale také díla prostorová (např. létající 
balóny, útvary z krabiček, keramiku).

Na vernisáži výstavy proběhlo také 
vyhodnocení soutěže o nejkrásnější 
knižní přebal. Vzhledem k různým 
věkovým skupinám žáků a vzhledem 
k tomu, že jakékoli výtvarné dílo 
je velmi těžké objektivně hodnotit, 
od nás nakonec dostalo malou odmě-
nu 17 malých výtvarníků. 

Taťána Dvořáková 
vedoucí MěK

BakovskÉ in-line Brusle

ŠSK Bakov nad Jizerou Vás zve na 
1. ročník Bakovské in-line brusle

Volnočasový areál Bakov nad Jize-
rou (okres Mladá Boleslav)
neděle 22. září 2013

Závody jsou určeny zájemcům všech 
věkových kategorií bez rozdílu je-
jich výkonnosti.

Přihlášky: 
 do konce srpna 2013 na adresu sskbakov@seznam.cz,

  uveďte jméno, příjmení, rok narození, obec, oddíl nebo školu (na 
pozdější přihlášky nebude brán zřetel),

  přihlášený závodník se musí v den závodu prezentovat v místě 
startu a to nejpozději 30 minut před startem své kategorie.

Startovné:
 děti neplatí, dorost 30,- Kč, dospělí 50,- Kč.
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ZÁPASy domácích týmů 
Bejci – Čejetice 0:3 (-)
SG Bakov – M. hradiště 1:3 (Bláha)
Bejci – N. Ves 1:4 (Sedláček)
SG Bakov – hertha  0:0 (-)
SG Bakov – Čejetice 2:1 (Vitmajer, Korbář)
Bejci – hertha 3:1 (3x Špringer)
Bejci – SG Bakov 1:1 (Sedláček-Bareš)
SG Bakov – N. Ves 1:0 (Podzimek)
Bejci – SK Bělá  5:0  (Smetana, Špringer, Beránek, Frélich,  

Sedláček)
SG Bakov – SK Bělá 3:2 (2x Smutný, Bareš)
Bejci – M. hradiště 3:3 (Fanta, Sedláček, Beránek)

SESTAVy domácích týmů
Bejci: Domácí – Fanta, Chromý, Sedláček (Frélich, Syrůček) – Smetana, Be-
ránek, Špringer (Resl)
SG Bakov: Lehký – Vaněk, Vitmajer, Balogh (Korbář) – Bláha, Podzimek, 
Smutný (Bareš)

Kategorie a délka tratí: 
A  předškolní chlapci  B  předškolní dívky  2007 a mladší  1 kolo 
C  mladší žáčci  D  mladší žákyňky  2005–2006  1 kolo
E  starší žáčci  F  starší žákyňky  2003–2004  2 kola 
G  mladší žáci  h  mladší žákyně  2001–2002  2 kola
I  starší žáci  J  starší žákyně  1999–2000  3 kola
K  dorostenci  L  dorostenky  1995–1998  3 kola
M  muži  N  ženy  1973–1994  4 kola
O  muži 40 +  P  ženy 40 +  1963–1972  4 kola
R  muži 50 +  S  ženy 50 +  1953–1962  4 kola
T  muži 60 +  U  ženy 60 +  1952 a starší  4 kola

Závody jsou tříkolové (rozjížďky, semifinále, finále). V každé jízdě pojede 4–6 
závodníků (podle počtu přihlášených). Do dalšího kola postoupí určitý počet 

závodníků podle pořadí i podle dosaženého času. V kategorii obsazené malým 
počtem závodníků bude závod dvojkolový (semifinále, finále) resp. jednoko-
lový (finále). 

Časový pořad bude upřesněn začátkem září na základě došlých přihlášek. Do-
poledne předpokládáme rozjížďky a odpoledne semifinále a finále. 

Délka 1 kola 520 metrů. Na větším okruhu kolem vodní plochy (580 metrů) 
se budou
moci závodníci připravovat. 

V případě deště by byly závody přesunuty na sobotu 5. 10. 2013.

Luboš Brodský, ŠSK Bakov nad Jizerou

ZMěna na Postu trenÉra fotBalovÉHo týMu

Po dlouhých a úspěšných sezónách 
na lavičce našeho fotbalového A-týmu 
dospělých střídá od letní přípravy no-
vého soutěžního ročníku 2013/2014 
pana Ladislava Špringera trenérské duo 
Tomáš Zahrádka – Jaroslav Maryška. 
Ladislav Špringer, bývalý kormidelník 
exdivizní Bělé pod Bezdězem a neda-
leké Nové Vsi, převzal naše mužstvo 

v sezóně 2007–2008 a odvedl pro něj 
velký kus práce. Díky jeho trenérským 
kvalitám, píli a obětavosti vedl, repre-
zentoval a zachraňoval pro náš oddíl 
druhou nejvyšší krajskou soutěž do-
spělých. Za jeho činnost a nasazení mu 
patří velký dík a uznání. Oficiální podě-
kování je naplánováno na začátek startu 
nového soutěžního ročníku. 

Láďo, díky! 
 
Oficiální veřejné poděkování je naplá-
nováno na začátek startu nového sou-
těžního ročníku. 

Výbor a hráči 
SK Bakov n. Jizerou

Prefa CuP 2013

turnaj starých gard

ončení krajských a okresních mis-
trovských soutěží se uskutečnil v ba-
kovském areálu V Podstrání 1. roč-
ník turnaje starých gard pod názvem 
PREFA CUP. Sedm mužstev tvořící 
hráči nad 35 let si změřilo síly ve vzá-
jemných zápasech. Účastníci byli vět-
šinou z nedalekého okolí. Dva týmy 
postavil domácí Bakov, dále přijeli 
týmy z Čejetic, Nové Vsi, Mnichova 
hradiště a Bělé pod Bezdězem. Jeden 
mančaft přijel z Prahy. 
Počasí organizátorům navzdory pro-
gnózám dokonale vyšlo. Ještě ve čtvr-
tek, dva dny před konáním turnaje, te-
levizní rosničky strašily s dešťovými 
přeháňkami. Nakonec v sobotu bylo 
slunečno, téměř bez mráčků. 
Průběh turnaje se odehrál zcela v du-
chu fair-play. To potvrdil i hráč SK 
Bělá pod Bezdězem Michal Jíra, jenž 
v jednom utkání kopal penaltu a ne-
trefil se mezi brankovou konstrukci. 
Ovšem rozhodčí mu nesmyslně daro-
val druhou možnost. Ale i on nebyl 
vnitřně přesvědčený o správnosti roz-
hodnutí sudího, a tak ji kopl brankáři 
přímo do náruče. Organizátoři jeho 
čin po skončení turnaje ocenili. 
Od prvních zápasů, které se hrály 

2x 10min, se do role favorita na zisk 
poháru pro vítěze pasoval tým SG 
Mnichovo hradiště. Po první polovi-
ně turnaje mu zdárně šlapali na paty 
další dva mančafty - Ranka Nová 
Ves a Čechie Čejetice. Všichni měli 
po třech zápasech nejvíce bodů. Na-
opak v tuto chvíli zavládlo zklamání 
v táboře domácích. Překvapivě oba 
týmy, jak Bejci z Bakova tak i SG Ba-
kov, výrazně ztrácely. Druhému týmu 
se však vyvedla druhá polovina, když 
výhrami nad Čejeticemi a Novou 
Vsí se dostal na stupně vítězů, a tím 
navázal na úspěchy bakovské gardy 
z předchozích turnajů odehrávající se 
převážně v zimních měsících. 
Nakonec vítězný pohár zvedl nad hla-
vy tým z Mnichova hradiště, který 
ztratil pouhé 2 body za dvě remízy. 
Zaslouženě tak získal trofej, jež byla 
díky svému rozměru a tvaru motivací 
pro všechny účastníky. V sestavě ví-
tězů byl i nejlepší střelec turnaje. Du-
šan Prostřední žijící v Bakově nadělil 
soupeřům 9 branek. 

Závěrem je nutné veřejně poděkovat 
všem, kteří přispěli svojí vlastní ini-
ciativou ke zdárnému průběhu tur-
naje. První ročník skončil, těšme se 
na další.

KONEČNé POŘADí
Msk Bak nov Čej Bej Her Běl sko Bod

 1.  SG M. hradiště 3:1 3:0 1:1 3:3 3:0 6:3 19:8 14
 2.  SG Bakov 1:3 1:0 2:1 1:1 0:0 3:2 8:7 11
 3.  Nová Ves 0:3 0:1 1:1 4:1 5:1 4:0 14:7 10
 4.  Čechie Čejetice 1:1 1:2 1:1 3:0 0:1 1:0 7:5 8
 5.  Bejci z Bakova 3:3 1:1 1:4 0:3 3:1 5:0 13:12 8
 6.  hertha Praha 0:3 0:0 1:5 1:0 1:3 3:2 6:13 7
 7.  SK Bělá p-B. 3:6 2:3 0:4 0:1 0:5 2:3 7:22 0

Roman Vaněk
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roZPis fotBalovýCH utkÁnÍ sk Bakov – PodZiM 2013

1. B TŘíDA–A MUŽSTVO

FK Pšovka Mělník SK Bakov n. J. 24. 08.–17:00 SO odjezd–14:45 h. 

SK Bakov n. J. Dolnobousovský SK 31. 08.–17:00 SO sraz–16:00 h. 

TJ Nelahozeves SK Bakov n. J. 07. 09.–17:00 SO odjezd–14:30 h. 

SK Bakov n. J. FK Kralupy n. L. 14. 09.–17:00 SO sraz–16:00 h. 

TJ Vitana Bišice SK Bakov n. J. 21. 09.–16:30 SO odjezd–14:30 h. 

SK Bakov n. J. FC horky 28. 09.–16:30 SO sraz–15:30 h. 

SK Labský Kostelec SK Bakov n. J. 05. 10.–16:00 SO odjezd–13:30 h. 

SK Bakov n. J. FC Mělník 12. 10.–16:00 SO sraz–15:00 h. 

TJ AFK Lužec n. L. SK Bakov n. J. 20. 10.–15:30 NE odjezd–13:00 h. 

Sokol Pěčice SK Bakov n. J. 26. 10.–14:30 SO odjezd–13:00 h. 

SK Bakov n. J. TJ Řepín 02. 11.–14:00 SO sraz–13:00 h. 

SK Bělá p. B. SK Bakov n. J. 10. 11.–14:00 NE odjezd–12:45 h. 

SK Bakov n. J. FK Vysoká 16. 11.–13:30 SO sraz–12:30 h. 

OS MB–B MUŽSTVO

FC Sporting MB SK Bakov n. J. "B" 24. 08.–17:00 SO odjezd–15:30 h. 

SK Bakov n. J. "B" SK Doubrava 01. 09.–17:00 NE sraz–16:00 h. 

DBSK "B" SK Bakov n. J. "B" 07. 09.–17:00 SO odjezd–15:30 h. 

SK Bakov n. J. "B" SK Obruby 15. 09.–16:30 NE sraz–15:30 h. 

SK Strašnov SK Bakov n. J. "B" 21. 09.–16:30 SO odjezd–15:00 h. 

SK Bakov n. J. "B" SK Klášter n. J. 29. 09.–16:30 NE sraz–15:30 h. 

SKP MB SK Bakov n. J. "B" 06. 10.–10:15 NE odjezd–09:00 h. 

SK Bakov n. J. "B" TJ Sokol Nová Ves 13. 10.–16:00 NE sraz–15:00 h. 

SK Krnsko "B" SK Bakov n. J. "B" 20. 10.–15:30 NE odjezd–14:00 h. 

MSK "B" SK Bakov n. J. "B" 26. 10.–14:30 SO odjezd–13:15 h. 

SK Bakov n. J. "B" SK Jivina 03. 11.–14:00 NE sraz–13:00 h. 

OP MB–DOROST

SK Bakov n. J. TJ Čechie Čejetice 25. 08.–11:00 NE sraz–10:00 h. 

Sokol Ch. otětov SK Bakov n. J. 28. 08.–17:00 ST odjezd–15:15 h. 

TJ Sokol Řepov SK Bakov n. J. 31. 08.–10:30 SO odjezd–09:00 h. 

SK Bakov n. J.–volno 08. 09. NE

Sokol Pěčice SK Bakov n. J. 15. 09.–10:30 NE odjezd–09:00 h. 

SK Bakov n. J. SK Jivina 22. 09.–11:00 NE sraz–10:00 h. 

TJ Kropáčova Vrutice SK Bakov n. J. 29. 09.–10:30 NE odjezd–08:45 h. 

SK Bakov n. J. SK Doubrava 06. 10.–11:00 NE sraz–10:00 h. 

DBSK SK Bakov n. J. 12. 10.–13:45 SO odjezd–12:30 h. 

SK Bakov n. J. FK Dobrovice 20. 10.–11:00 NE sraz–10:00 h. 

SK Bakov n. J. Sokol Březno 26. 10.–11:00 SO sraz–10:00 h. 

SK Bakov n. J. SKP MB 28. 10.–11:00 PO sraz–10:00 h. 

SK Rejšice SK Bakov n. J. 03. 11.–10:30 NE odjezd–09:00 h. 
(hř: Luštěnice)

SK Bakov n. J. SK Předměřice 10. 11.–11:00 NE sraz–10:00 h. 

SK Skalsko SK Bakov n. J. 17. 11.–10:30 NE odjezd–09:00 h. 
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Bike and ski Bakajda ZÁvodÍ a PřiPravuje PoHÁr Města Bakova

Závodní sezóna bakovského cyklis-
tického klubu Bike and Ski Bakajda 
je nyní uprostřed léta v plném prou-
du. Dospělí závodníci se v její prv-
ní polovině zaměřili na tři tradiční 
akce v blízkém okolí. 

Třetí květnovou neděli to byl stále 

oblíbenější cyklomaraton Bezděz-
ská 50, na jehož start se postavilo 
celkem 15 členů bakovské formace. 
Nejlepší výsledek v silné konkuren-
ci více než 600 bikerů zaznamenal 
letos Jan Kysela, který obsadil vel-
mi pěkné celkové 30. místo. V sou-
těži družstev se tým Bike and Ski 

Bakajda umístil na rovněž velmi 
solidní páté příčce.

Předposlední červnový víkend vyra-
zili členové Bike and Ski Bakajda 
do dvou sportovních klání. Jedním 
z nich byl již téměř legendární tri-
atlon Dřevěný muž, konající se tra-

dičně v nedalekých Příhrazích. Zde 
na trati 800 m plavání, 105 km kolo 
a 12 km běh dosáhl nejlepšího vý-
sledku Oldřich Kysela.

Současně se 3 závodní dvojice zú-
častnily oblíbeného orientačního 
závodu Ruská ruleta, který opět 
nalezl své zázemí na Farmě Ptý-
rov. V tomto zajímavém závodě se 
nejlépe z členů bakovského týmu 
umístila dvojice Daniel Sedláček, 
Petr Šulc, která obsadila 10. místo 
v kategorii Maxim.
Vedle dospělých závodníků se Bike 
and Ski Bakajda velmi intenzivně 
věnuje dětem a mládeži. V dresu ba-
kovského klubu závodí Radim Ze-
man, David Šulc, Tereza Vaníčková, 
Václav Brzobohatý a Jakub Šulc.

Radim Zeman (9 let) se zaměřuje 
na závody Dětského MTB Spinfit 
Cupu a po pěti odjetých závodech 
tohoto sedmidílného seriálu je za-
tím na průběžném 7. místě v katego-
rii do 10 let, když soupeří se závod-
níky většinou o jeden rok staršími.

David Šulc (11 let) se rovněž sys-
tematicky účastní Spinfit Cupu a je 
průběžně na 4. místě v kategorii 
mladší žáci, rovněž mezi závodníky 
až o rok staršími, když se mu poda-
řilo v seriálu dosáhnout již jednoho 
vítězství. David dále letos poprvé 
pravidelně objíždí závody nejvyš-
ší české série – Českého poháru. 
Závodí na velmi obtížných tra-
tích v kategorii starších žáků, tedy 

1. A TŘíDA–STARŠí ŽÁCI 
FK Pšovka Mělník SK Bakov n. J. 31. 08.–10:00 SO
SK Bakov n. J.–volno 04. 09. ST
SK Bakov n. J. SKP MB 08. 09.–09:00 NE
SK Kosmonosy SK Bakov n. J. 14. 09.–10:00 SO
SK Bakov n. J. SK Slavia Borek 22. 09.–09:00 NE
SK Bělá p. B. SK Bakov n. J. 28. 09.–10:00 SO
SK Bakov n. J. FC Mělník 06. 10.–09:00 NE
SK Mšeno SK Bakov n. J. 12. 10.–10:00 SO
SK Bakov n. J. SK Benátky n. J. 20. 10.–09:00 NE
SK Bakov n. J. FK Dobrovice 27. 10.–09:00 NE
TJ Sokol Libiš SK Bakov n. J. 02. 11.–13:00 SO možnost změny! 

OP MB–7+1 MLADŠí ŽÁCI
SK Bakov n. J. TJ Sokol Nová Ves 07. 09.–10:00 SO
SK Luštěnice SK Bakov n. J. 14. 09.–10:30 SO
SK Bakov n. J. FK MB 21. 09.–10:00 SO
TJ Žerčice SK Bakov n. J. 29. 09.–10:30 NE
SK Bakov n. J. FK Dobrovice 05. 10.–10:00 SO
Sporting MB SK Bakov n. J. 13. 10.–10:00 NE možnost změny! 
SK Bakov n. J. SK Kopaná Benátky n. J. 19. 10.–10:00 NE
SK Bakov n. J. SK Skalsko 26. 10.–08:30 SO
SKP MB SK Bakov n. J. 03. 11.–10:30 NE možnost změny! 
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s chlapci až o 3 roky staršími. V sil-
né konkurenci, kdy se na start jed-
notlivých závodů staví až 60 mla-
dých bikerů, mu po třech závodech 
patří průběžné 39. místo. Stejnou 
příčku také obsadil na Mistrovsví 
ČR v Bedřichově. 

Tereza Vaníčková (13 let) dělí svou 
závodnickou pozornost mezi Spinfit 
Cup, celostátní seriál Kolo pro život 
a rovněž Český pohár. Ve Spinfit 
Cupu jí patří druhá průběžná příčka 
v kategorii starších žákyň, přičemž 
se v průběhu seriálu stále zlepšuje 

a v závěrečných dvou závodech by 
mohla útočit i na nejvyšší příčku. 
V seriálu Kolo pro život je zatím 
rovněž druhá, avšak s reálnou šan-
cí na vítězství v kategorii do 13 let. 
V Českém poháru je v silné kon-
kurenci kategorii starších žákyň 
na průběžném 11. místě, když také 
závodí vesměs s dívkami o rok star-
šími.

Novým členem bakovské bikové 
formace se v letošním roce stal Vác-
lav Brzobohatý (15 let). Vašek pilně 
trénuje a sbírá závodnické zkuše-

nosti. Pravidelně objíždí závody ce-
lostátní maratonské série Kolo pro 
život a trpělivě sbírá body do cel-
kového hodnocení, ve kterém mu 
patří vynikající průběžné 3. místo 
v kategorii kadetů do 16 let. Vašek 
se také může pochlubit 3. místem 
v kategorii juniorů v součtu výsled-
ků závodů Author 50 Českým rájem 
a Bezdězská 50. 

Jakub Šulc absolvoval velmi inten-
zivní zimní přípravu, avšak poté 
byl na více než tři měsíce vyřazen 
zdravotními potížemi z tréninkové-
ho a závodního kolotoče. Nyní již 
opět naplno trénuje a připravuje se 
na druhou polovinu sezony, ve kte-
ré se zúčastní zejména zbývajících 
závodů Českého poháru a samozřej-
mě také domácího Emerge Česká 
pojišťovna Poháru města Bakova 
nad Jizerou, který se letos uskuteční 
ve dnech 13.–14. září.

Přípravy na již osmý ročník tohoto 
největšího závodu horských kol pro 
děti a mládež v ČR jsou nyní v pl-
ném proudu. Zázemí nalezne závod 
opět v bakovském volnočasovém 
areálu. Pořadatelé, členové sdru-
žení Bike and Ski Bakajda a jejich 
příznivci, připravují na letošní rok 
akci, která zachová osvědčený mo-
del z předchozích let, ale představí 
také několik novinek. hlavní osou 
programu opět budou cross country 
závody po děti a mládež ve věku 
1–18 let, zpestřené o již tradiční 
a velmi atraktivní MTB Sprint a zá-
vod smíšených štafet. Jednou z no-
vinek bude zařazení rodiče jako jed-
noho z členů štafety mladší věkové 

kategorie, od kterého si pořadatel 
slibuje další zatraktivnění tohoto 
klání. Opět bude fungovat i škola 
kola Tomáše Truntschky a nejmenší 
závodníci ocení pohádkové putová-
ní, které  již poněkolikáté připraví 
učitelky z bakovské mateřské školy. 
Mnozí příchozí jistě ocení půjčov-
nu kol značky Author, která budou 
zdarma k dispozici během celého 
dne. I tentokrát bude ve vybraných 
kategoriích vyhlášen „mistr Bako-
va“, tedy Bakovák, který se nejlépe 
umístí v silné konkurenci závodníků 
z celé ČR. Výsledky Poháru Bakova 
budou letos premiérově započítává-
ny také do již výše zmíněného Spin-
fit Cupu, seriálu, jehož jednotlivé 
díly jsou situovány do okolí Liber-
ce, do Bakova a Prahy.

Nejvýznamnější novinkou je rozší-
ření sportovního programu i na pá-
teční odpoledne. Již od 16 hodin 
začne na závodní trati společný 
trénink všech zájemců vedený jed-
ním z nejúspěšnějších českých bi-
kerů a trenérů současnosti Milanem 
Spěšný, který se stará i o přípravu 
vynikajícího reprezentant Ondřeje 
Cinka. Poté bude od 18 hodin ná-
sledovat vložený závod dospělých 
závodníků, kteří si bodu moci po-
rovnat své síly na trati připravené 
na hlavní sobotní závod.

Tým pořadatelů věří, že se stejně 
jako v minulých letech podaří při-
pravit den plný pohodového sporto-
vání a srdečně zve všechny Baková-
ky k účasti!

Petr Šulc
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ŠestidennÍ MinikÁr 

Jen co se za dětmi zaklaply dveře 
školních budov, začala nejen jim, 
ale i dětem přerostlým minikárová 
šestidenní. Opět s roční přestávkou 
se konala v okolí Mladé Bolesla-
vi. hostitelským centrem se ten-
tokrát stal Motorland v Bělé pod 
Bezdězem. Zde se také převážná 
část účastníků z České i Slovenské 
republiky ubytovala, a poslední 
červnový den absolvovala admini-
strativní přejímku. Té se také zú-
častnila kompletní čtveřice jezdců 
z Bakova. 

Již v pondělí ráno se jezdci pustili 
do první etapy závodu, se startem 
na okraji hrdlořez. První z bakov-
ských jezdců, který se postavil 
na start, byl z nich ten nejstarší, 
v kategorii M5, Jaroslav Opolský, 
který absolvuje již svou 28. sezonu. 
Celé šestidenní klání odstartoval 

na 14. pozici. Lepším výsledkem 
se prezentoval na úvod místem de-
sátým Jan Najman v kategorii M2. 
Do svého teprve druhého závodu 
v kariéře odstartoval v kategorii M1 
nejmladší z našich jezdců Petr Opol-
ský. V první etapě, pouze pětileté-
mu závodníkovi, dělala úzká silnice 
směr Debř, nemalé problémy, které 
vrcholily havárií v prvé závodní jíz-
dě, když ve druhém slalomu narazil 
do hrazení pod svodidly. Přes tyto 
nepříjemnosti však na úvod obsadil 
12. příčku. Největší želízko v ohni, 
je jediná závodící slečna z Bakova, 
Victorie Opolská. Zlepšením o 1, 
5 vteřiny ve druhé jízdě předvedla 
svým spolužákům z debřské ško-
ly, těsný souboj o stupně vítězů 
a o pouhých 25 setin sekundy obsa-
dila sportovci tak velmi neoblíbené 
čtvrté místo. 

Na druhou etapu se jezdci v úterý 
přesunuli na tradiční trať v Dolním 
Cetně. Zde si všichni jezdci vy-
zkoušeli premiérově závod se zapo-
čítáním všech jízd. Opět se nejlépe 
vedlo Victorce, která bojovala opět 
o čtvrté místo, ale po jedné stovte-
řinové penalizaci, díky špatně obje-

tým bójkám, se musela spokojit se 
sedmou příčkou. Pro benjamínka 
Petříka, byla druhá etapa další no-
vou zkouškou, když se poprvé mu-
sel poprat se čtyřmi slalomy a téměř 
kilometrovou tratí. Postupně se 
však zlepšoval a nakonec obhájil 
12. místo z pondělí. honzík Najman 
si také připsal jednu „stovku“ a tak-
též se propadl v pořadí na 11. místo. 
Nejlépe se vedlo Jardovi. Všechny 
své jízdy vměstnal do rozdílu necelé 
půlvteřiny a vyrovnanost a čistota 
jízd mu vynesly 11. místo. 

Středeční etapa se konala mimo-
řádně až v odpoledních hodinách. 
Za účasti kamer České televize, 
sjížděli kopec přímo v hostitelském 
areálu Motorlandu. Po dopoledním 
dešti si museli jezdci poradit s po-
malu osychající a velmi kluzkou 
tratí a v neposlední řadě také s hod-

ně záludnou cílovou zatáčkou, která 
nadělala spoustu problémů jezd-
cům všech kategorií. honzík se 
nepovedenou druhou jízdou umístil 
na devátém místě. Victorie i Petr se 
naopak zlepšením ve druhé jízdě 
posunuli na konečné 8. Resp. 12. 
místo. Největší problémy s tratí měl 
nejzkušenější jezdec a tak díky 17. 
místu propadl pořadím i celkově. 
Reportáž ČT z pořadu Svět motorů 
můžete zhlédnout na: http://www.
uloz.to/live/xy7nzbqP/m6d-avi.

Ve čtvrtek se jezdci sešli opět 
na novém kopci u obce Pětikozly. 
Jaroslav se zde zúčastnil kulaté-
ho 500. závodu kariéry. Závod mu 
ale moc nevyšel a dokončil jej až 
patnáctý. Stejně tak dopadli i naši 
ostatní jezdci, kteří se nevyhnuli 
ani v jedné z jízd penalizaci. hon-
za tím propadl z osmého na desáté 
místo, Victorie ze sedmého na osmé 
a tak jediný kdo si ve čtvrtek polep-
šil, byl Petr, který dokončil čtvrtou 
etapu na místě jedenáctém. honzík 
se po etapě účastnil také vložené-
ho závodu na pohádkový způsob. 
V tomto závodě se v podvečerních 
hodinách umístil na 8. místě. 

V pátek při sváteční etapě se vytá-
hl Petřík nad svou sestrou a již při 
svém šestém startu na minikárových 
závodech ji porazil a skončil těsně 
před ní jako desátý. Victorka i přes 
tento dílčí neúspěch, ba právě i s hr-
dostí na něj, bráškovi ráda poblaho-
přála k tomuto výsledku. honzík si 
v pátek opět neodpustil penalizaci, 
která jej zase srazila o jedno místo 

níž a dokončil devátý. Jaroslav na-
opak páteční závod zajel bez pena-
lizací a tak opět zahajoval druhou 
desítku pořadí. 

Poslední etapa ještě mohla o le-
dasčem rozhodnout. Na jistotu ten-
tokrát zajel honza. A tak výsledkem 
bylo deváté místo. Po jízdě najisto 
také Petr obsadil výbornou desátou 
pozici. Victorka po zajišťovací prvé 
závodní jízdě zajela ve druhé jízdě 
své kategorie nejrychlejší čas dne, 
avšak po penalizaci tuto jízdu ne-
mohla počítat do celkového výsled-
ku a skončila sedmá. Ani Jardovi 
v poslední jízdě nepomohlo zrych-
lení o více než vteřinu k lepšímu 
umístnění než na 12. místo. 

Sobotní odpoledne pak už pokračo-
valo slavnostním vyhlášením. Tra-

dičně se začalo nejmladšími jezdci 
a tedy kategorií M1. Po nevyrovna-
ných výkonech v rozmezí čtvrtého 
až jedenáctého místa skončila Vic-
torka celkově na sedmém místě. Pe-
třík i přes zlepšující se tendenci jed-
notlivých výsledků zvláště ve druhé 
polovině týdne skončil na 12. místě. 
Stejně jako Petřík i honzík vyrovna-
né výkony dokázal přetavit v celko-

vé 10. místo. Výkyvy ve výsledcích 
byly taktéž příčinou až konečného 
14. místa pro Jaroslava. Naši jezdci 
nesoutěžili mezi družstvy, ale Pet-
řík a Victorka skončili jako souroze-
necká dvojice na 13. místě. 

Děkujeme všem, kteří přišli po-
vzbudit naše závodníky a těšili se 
z jejich úspěchů! 

Děkujeme i týmu zdravotníků 
a v neposlední řadě i týmu, který 
nás zásoboval vynikajícím jídlem 
a pitím. 

Jaroslav Opolský

Fotografie pořízeny radarem poli-
cejního Passatu, který zpestřil čtvr-
teční etapu.
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