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oMeZenÍ ProVoZu na Měú

Provoz Městského úřadu 
Bakov nad Jizerou bude 
na konci prosince ome-
zen. Věnujte, prosím, 
pozornost tomuto upo-
zornění:

dne 23. 12. 2013
otevírací doba:

7:30–12:00

dne 27. 12. 2013
úřad uzavřen

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

Co se děje Ve Městě?

Vážení spoluobčané, 

rád bych Vás na tomto místě v letošním 
roce naposledy v krátkosti seznámil s tím, 
co se v našem městě událo za uplynulé 
období. 

V první řadě došlo v rámci připravova-
ného rozšíření sběrného střediska a jeho 
převodu na sběrný dvůr k celoplošné 
opravě přístupové komunikace a právě 
se dokončuje úprava manipulační plochy 
pro bioodpad. 

V blízkosti městského hřbitova jsme pro-
zatím alespoň upravili parkovací plochu 
položením drobného stěrku, aby občané, 
kteří v tomto období chtějí vzpomenout 
na své blízké, měli zajištěný určitý kom-
fort při parkování. V příštím roce bychom 
chtěli v případě, že se podaří v rozpočtu 

najít finanční prostředky, zrealizovat ještě 
chodník pro pěší v této lokalitě. 

V Podhradí a v ulicích Boženy Němcové, 
Čapkově a Nad Skalkou byla dokončena 
oprava veřejného osvětlení, další opravy 
jsou plánované v příštím roce. 

V budově Sokolovny byla vyměněna stře-
cha nad nářaďovnou a pravá část stře-
chy, v bytových domech v ulicích Pionýrů 
a Družstevní byla dokončena výměna 
ústředního vytápění včetně osazení nových 
kotlů. Ve zdravotním středisku byly mimo 
již dokončených oken vyměněny i vchodo-
vé dveře, stejně jako v Domě mládeže, kde 
byla opravena i část střešní krytiny. 

Václav Grűnwald, místostarosta města

Vážení spoluobčané, 

další kalendářem vymezená etapa dospěla do svého závěru a nabízí se tak 
jednak možnost vyhodnotit rok uplynulý a jednak si popřát hodně štěstí 
do roku budoucího. 

Poslední dny roku bývají velmi hektické a snažíme se ještě dohonit to, co 
jsme podle nás nestihli. Nadcházející vánoční čas nás však většinou přinutí 
zastavit se a zamyslet nad věcmi, na které celý rok není čas. 

Věřím, že tak jako městu, tak i vám, jeho občanům, se mnohé v tomto roce 
vydařilo a případné překážky byly zdolány k vaší spokojenosti. Klíč k vy-
řešení zdánlivě neřešitelných úkolů spočívá velmi často v mezilidských 
vztazích, komunikaci, ochotě se dohodnout či najít společný kompromis. 
Úspěch je potom nezřídka založen na hledání toho lepšího v nás, zejména 
v oblasti aktivit, směřovaných ku prospěchu takových společenství, jakými 
jsou obce a města. 
Přeji Vám všem, aby Vaše zamyšlení vedla ku prospěchu Vás, Vašich blíz-
kých i nás všech, ku prospěchu nejen osobnímu, ale i celého města a kraje 
v zemi, kde žijeme. 

Šťastné, klidné a pohodové svátky vánoční Vám přeje Váš místostarosta 

Václav Grűnwald.
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Z denÍku MěstkÉ PoLiCie

Na přelomu měsíců listopadu a pro-
since bylo v obci Chudoplesy nain-
stalováno a uvedeno do provozu nové 
signalizační zařízení, které by mělo 
zvýšit bezpečnost chodců, přecházejí-
cích tuto frekventovanou komunikaci. 
Toto signalizační zařízení bylo poříze-
no z dotace pro zvýšení bezpečnosti 
v silničním provozu od podniku Ško-
da Auto a. s., dodáno a nainstalováno 
bylo firmou FUTURE PRODUCT 
DESIGN a. s., Praha. Jedná se o zaří-
zení, které není připojeno k elektrické 
síti, jelikož je napájeno pomocí solár-
ních panelů. 

Podstata provozu tohoto zařízení spo-
čívá v aktivní spoluúčasti chodce při 
signalizaci řidičům, že chce vstoupit 
do vozovky. Stisknutím a podržením 

tlačítka nejen že dává najevo blikají-
cím nápisem „POZOR CHODCI“ svůj 
záměr přecházet, ale současně mu to 
zabraňuje bezmyšlenkovitě vběhnout 
do vozovky. Na přechod chodec vstu-
puje až po ujištění, že vozidla zasta-
vila. V momentě kdy vozidla zastaví, 
chodec uvolní tlačítko a začne přechá-
zet, blikající panel se změní ve svítící 
a nadále upozorňuje řidiče, že na pře-
chodu je chodec. Tím, že zařízení 
na obou stranách spolu komunikují 
bezdrátově, stejnou informaci mají 
i řidiči přijíždějící z druhé strany. 

Pevně věřím, že instalace a používání 
tohoto zařízení přispěje k větší bez-
pečnosti našich občanů. 

Aleš Konývka, ředitel MP

noVÉ signaLiZačnÍ ZařÍZenÍ

snÍH a nÁLedÍ? neBojÍMe se!

V letošním roce jsme navázali na ob-
novu technického zázemí našeho 
města, které používá naše technic-
ká četa k zajištění úklidu ve městě. 
K traktůrku s radlicí, který umí uklidit 
sníh z chodníků, jsme pořídili nové 
posypové zařízení – nástavbu na vo-
zidlo Magma, kterým lze posypat ko-
munikace v době, kdy je sníh a náledí. 

V akci jsme mohli toto zařízení vidět 
při prvním letošním náledí na konci 
listopadu, které mimo jiné zavinilo 
mnoho dopravních nehod včetně té 
na Mírovém náměstí. 

 Václav Grűnwald
místostarosta města
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Z MěstskÉ kniHoVnY

noVinkY V MěstskÉ kniHoVně

Beletrie 
Václav Holanec: Herci
Petra Hůlová: Přes matný sklo
Alexandra Potter: S tebou už nikdy
Leo Rosten: Pan Kaplan má stále třídu rád
Paullina Simonsová: Taťána a Alexandr
Zdeněk Svěrák: Po strništi bos
Patrick Taylor: Doktore, to je ale kotrmelec
Jáchym Topol: Sestra
Michal Viewegh: Můj život po životě

Krimi
Carina Bergfeldt: Otcovražda
Deary, Terry: Děsivě pravdivé špionážní příběhy
Michal Dlouhý: Četnické pohádky pro dospělé
Lenka Chalupová: Utopená
John J. Lamb: Mazaný medvídek
Jindřiška Ptáčková: Pod pokrývkou zla

Z historie
Jan Bauer: Král nezná bratra 
Felix Krumlovský: Krvavé příběhy z hradů a zámků
Levine, Karen: Hanin kufřík
Jindra Jarošová: Via lucis. Příběh hluchoslepé 

Američanky
Vlastimil Vondruška: Ulička hanby
Renáta Fučíková: Ludmila, Václav a Boleslav (pro 
děti)

Příroda a místopis
100 zajímavostí ze staré Šumavy
Václav Cílek: Krása je rozmanitost plazů
J. Ismus a W. Lantermann: Australští papoušci
Monica Price: Horniny a minerály

Povinná četba – dramata
Samuel Beckett: Čekání na Godota
Carlo Goldoni: Sluha dvou pánů
Alois Jirásek: Lucerna
kuchařky a knihy o výživě
Petr Fořt: Stop dětské obezitě
Karina Havlů: Vaříme v remosce
Ludmila Oliveriusová: Mýty a pověry o výživě

Pro děti
Thomas C. Brezina: Kouzelný hrad. Červený drak
Thomas C. Brezina: Klub tygrů. Žraločí pevnost
Milena Durková: Myška Peliška  

a myška Dobříška
Jana Eislerová: Dětská ilustrovaná Bible
Marie Kubátová: Betlémská noc
Marie Kubátová: Velká kniha pohádek
Mary Pope Osbornová: Dobrodružství  
s tajemným rytířem
Liz Pichonová: Tom Gates (2 díly)
Rachel Renée Russellová: Deník Mimoňky (4 díly)
Marek Šoumes: Pohádky do postýlky
Marek Šoumes: Žlabák a Žlabanda
Pavel Šrut: Lichožrouti navždy
Toresen, R. E. : Ztracena v divočině
František Zacharník: Pohádky o princeznách
Jiří Žáček: Zvířátka. Říkanky pro děti

Knihy R. Gorgona a B. Williamse
Ztracený svět v Podzemí
Hlouběji do Podzemí
Volný pád do Podzemí
Návrat z Podzemí
Útok z Podzemí
Poslední cesta do Podzemí

Mgr. Karel Novák

ProVoZnÍ doBa kniHoVnY

Městská knihovna bude v měsíci prosinci otevřena v obvyklých výpůjčních hodinách. Pouze v pátek 27. 12. bude z důvodu 
čerpání dovolené pro veřejnost uzavřena. 

Od ledna 2014 budeme v knihovně vybírat čtenářské poplatky. Jejich výše se nemění. Snížený poplatek pro děti, studenty 
a důchodce bude činit 50, - Kč, pro ostatní čtenáře 100, - Kč. 

Taťána Dvořáková, vedoucí MěK
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V listopadu byla provedena rekon-
strukce komunikace ke sběrnému 
středisku „Pod Vápeníkovými“ (včet-
ně místa pro kontejnery na tříděný 
odpad), která zlepšila obslužnost 
tohoto značně využívaného místa. 
Do konce roku 2013 je též napláno-
váno vytvoření manipulační plochy 
pro bioodpad, a to položením pane-
lů v okolí váhy. Tím budou započaty 
práce vedoucí ke zlepšení stávající-
ho stavu, kdy je bioodpad odkládán 
na nezpevněnou plochu. 

Zbyněk Hýzler, Dis. 
referent OVŽP

ZLePŠenÍ oBsLuŽnosti 
sBěrnÉHo střediska

ŽiVotnÍ ProstředÍ

MnoŽstVÍ VYtřÍděnÉHo teXtiLu 
Z kontejnerŮ

Občané města Bakov nad Jizerou a pří-
městských částí odložili v prvních třech 
čtvrtletích roku 2013 do bílých kontej-
nerů celkem 10. 880 kg nepotřebného 
textilu (o 1. 360 kg více než ve stejném 
období roku 2012, o 6. 220 kg více než 
ve stejném období roku 2011). 

Množství takto odloženého textilu ne-
ustále stoupá a třídícím občanům patří 
pochvala. 

Připomínám: použitý, nepotřebný textil 
a nositelnou párovanou obuv je nutné 
odkládat v zabalených a zavázaných 
igelitových taškách nebo pytlích. Bílé 

kontejnery jsou umístěny ve Školní ul. 
(u ZŠ/hasičské zbrojnice), v ul. Na Vý-
sluní (u velkoobchodu COOP), na Malé 
Bělé u obchodu. 

Do kontejneru patří: veškeré nepo-
třebné ošacení, ložní prádlo, záclony, 
bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž 
párovaná nositelná obuv. 

Do kontejnerů nepatří: koberce, ma-
trace, molitan, stany, spací pytle, ne-
textilní materiály, znečištěné a mokré 
textilie. 

Zbyněk Hýzler, Dis., referent OVŽP

sBěrnÉ středisko 

Městský úřad Bakov nad Jizerou 
oznamuje otevírací dobu sběrného střediska 

„Pod Vápeníkovými“:

ProsineC 
každou sobotu (8°°–12°°), 

Leden 
11. a 25. 1. 2014 (8°°–12°°). 

k řeCe Pro ŠtěstÍ

Na Nový rok si vyjděte k řece. Jedno 
štěstí je pro Vás už teď jisté, máte Ji-
zeru. Máte tedy kam jít. Uvidí-li v tom 
čase který z Vás rybaříka – ledňáčka, 

bude mít prý pro čas následující štěs-
tí. To bych Vám přál. Sám si také vy-
jdu ke Kněžmostce či Klenici. Anebo 
i k té Jizeře. Dal jsem si totiž za úkol 
připravit reportáž ze zimního hnízdi-
ště krále pěvců a tak to pěkně spojím. 
Vyjděte si, myslete na rozběhnutý 
sváteční čas, na přátele, na své blízké. 
Myslete prosím i na přírodu. Krajina 
kolem Bakova je mi z nejkrásnějších 
a věřte, obhájil bych se v tom snad-
no. Byl jsem takhle nedávno v máji 
u osady Zájezdy, patří k Vám, máte 
ji snad správou? To je kout, který by 
si zasloužil celý jeden příspěvek tady 
v zpravodaji. Jak se tam Kněžmostka 
zpupně vrací k životu. Trhá beton ko-
ryta, zakládá tůně. Než si toho všim-

ne nějaký dobrý hospodář. Pak zmizí 
ryby i ti slavíci z nového břehoví. Tak 
ještě snad příště! Užiji té posilující 
vitálnosti toho prostředí. A obří pa-
mátný dub vedle? Ukradená cedule 
mu pro život nevadí a mně taky ne. 
Vrátil se tam pod silnici starý slavík, 
a protože mi jinde chyběl a po letech 
jsem ho objevil zde, měl jsem vskut-
ku dobrý den. V druhém roce života 
(před prvním svým hnízděním) to 
slavíci takhle často dělají, že místo, 
kde se narodili, nedrží. Ani mnohdy 
nemohou, rodiče to po návratu ne-
strpí. A tak se ten zpěvák usadil tady 
u toho obřího stromu. To je tedy obrá-
zek do alba krajiny! Odbočil jsem ale, 
vraťme se k té řece. 

Bude-li zima mírná, ledňáčci přežijí 
doma a Vy budete mít dobrou příleži-
tost přijít ke štěstí. Abyste ho v roce 
dalším měli každý dostatek, to Vám 
přeji. Budeme ho s touhle republikou 
potřebovat. Dále přeji, aby ta naše 
společná řeka příliš nezlobila a čas 
mohl být o jednu obavu klidnější. 
Abyste se měli v mezích možného 
dobře, aby jedinečný čas hledání toho 
lepšího v nás, vydržel alespoň do Ve-
likonoc.

Tak hodně štěstí!

Pavel Kverek, 
kovář a ornitolog 

z Kněžmostu

Přejeme Vám Vánoce plné pohody a příjemných 
setkání a pevné zdraví, spokojenost a mnoho dob-
rých přátel po celý příští rok. 

Taťána Dvořáková a Mgr. Karel Novák

Každý dárek,  
i ten sebemenší, 
je ve skutečnosti velký, 
pokud je dán s láskou. 

 Pindaros
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VZPoMÍnkY

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 
1. prosince vzpomeneme 19. výročí 
úmrtí pana Karla HoráčKa 
a 23. prosince uplyne 11 let, kdy nás 
opustila paní EmíliE Horáč-
ková z Malé Bělé. 
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeň-
te s námi. 

Scházíte nám, ale v srdcích a vzpomín-
kách zůstáváte. 

Děti s rodinami.

V prosinci vzpomínáme na desáté 
výročí úmrtí tatínka  
 
Josefa NovotNého  
ze Zvířetic a čtrnácté výročí  
úmrtí maminky  
Marie. 

S láskou stále vzpomínají dcery  
Marie Kakasová, Eva Šimáňová  
a jejich rodiny.

od čtenÁřŮ

Dne 30. 12. 2013 tomu bude 5 let,  
co nás navždy opustil manžel,  
tatínek a dědeček  
 
Jiří műllEr  
z Bakova. 

S láskou vzpomíná manželka,  
děti Aleš a Veronika s rodinami. 

Dne 30. prosince 2013 by se dožil 90 
let náš manžel, tatínek, dědeček  
a pradědeček, pan  
 
václav Šplíchal 
z Malé Bělé. 

S láskou a úctou na něho stále  
vzpomínají manželka Jarmila a děti 
Jaroslava a Václav se svými rodinami. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 
mu s námi tichou vzpomínku. 

Dne 23. prosince uplyne 27 let, co nás opustil pan Vladimír VodsEďálEK z Nové Vsi. 

Stále vzpomínají, manželka, syn a dcera s rodinami. 

čertoVskÁ nadÍLka V noVÉ Vs

Letos jsme čerta, Mikuláše a anděla 
uvítali už v sobotu 30. 11. na sále 
restaurace Jizera v Nové Vsi. Kdo 
se nebál čertovského hartusení, 
řekl čertovi básničku nebo zazpíval 
písničku a už byl „mimo pytel“, to 
znamená, že byl letos tak hodný, že 
ho čert do pekla nechtěl. Pak zača-
la čertovská diskotéka, kdo chtěl, 
mohl si vyrobit z papírového pytlí-

ku 3D čerta. Tančili jsme s balonky 
mezi čely a hráli jsme židličkova-
nou. Nakonec jsme se všichni sešli 
kolem našeho novoveského vánoč-
ního stromu, kde jsme si zazpívali 
několik vánočních písní, popřáli si 
klidný Advent a krásné svátky vá-
noční. 

Za všechny zúčastněné J. Brychová
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V sobotu 30. 11. 2013 proběhl na Zví-
řeticích opravdu vydařený večer. 
Konalo se zde „již“ druhé rozsvíce-
ní vánočního stromečku. Po loňské 
premiéře, kdy byla jedlička čerstvě 
zasazená a nebyl k dispozici stálý 
přívod elektriky pro její osvětlení, 
jsme se letos dostali zase o kousek 
dál a úspěšně tak nastartovali vánoční 
tradici na Zvířeticích. 

Stromeček během roku nabral nové 
pěkné nárůsty, Město Bakov n. J. pro-
střednictvím technické čety zajistilo 
přívod napájení (za což moc děkuje-
me), a tak již zbývalo jedličku trochu 
ozdobit. 

Na ozdobení jsme měli k dispozici 
krásné a především stylové ozdoby 
ze Zvířetické keramické dílny Mi-

chala Kořínka a Petra Čáslavského, 
včetně osvětlení (také velké díky) 
a po obědě jsme stromeček předzdo-
bili. 

Krátce po 18 hod. se i přes nepří-
zeň počasí začali scházet první hos-
té, kteří s sebou nosili tácy, misky 
a podnosy s něčím dobrým pod nosy 
(chlebíčky, koláčky, štrúdly – jedna 
velká dobrota).

K dispozici bylo „sudové teplo“, ale 
největším překvapením pro mnohé 
a tahákem večera byl osvětlený, ko-
ledy hrající, prostě kouzelný stánek 
Michala Kořínka s teplými „iontový-
mi“ nápoji a s výbornou náladou. 

V 18:40 jsme svolali všechny pří-

tomné děti a pokusili jsme se je 
přimět k zazpívání nějaké pěkné vá-
noční koledy k rozsvícení stromku. 
Když už to vypadalo, že to skončí 
fiaskem, chopil se iniciativy nej-
mladší ze všech -Tadik Mendlík. 
Kačenka Mendlíková, jako správná 
ségra, nenechala bráchu ve štychu 
a postupně se přidali i ostatní děti. 
Koleda se ujmula a stromeček se po-
vedlo rozsvítit!

Celý večer se nesl ve velice příjemné 
atmosféře a vše vyvrcholilo zpívá-
ním koled v kroužku, kolem stromku 
stojících dospělých. 
 

ZVÍřetiCe 
PřejÍ VŠeM oBčanŮM 

BakoVska krÁsnÉ VÁnoCe!

ZVÍřetiCkÉ adVentnÍ roZsVÍCenÍ VÁnočnÍHo stroMečku

Vloni jsme po vzoru Horečáků uspo-
řádali historicky 1. bramborovou 
slavnost, letos jsme lehce inovovali. 
Sešli jsme se v místní restauraci Jizera 
na zelné hody. 

K ochutnání bylo několik druhů zel-
ných závinů, placky, zelňáky, topinky 
se zelnou směsí, zelné saláty. Bohužel 
chyběla zelňačka. Ne že by ji novoves-
ké kuchařky neuměly uvařit! Pravděpo-
dobně si všechny myslely, že se zelňač-

ka nabízí jako jasná jednička, proto ji 
nakonec nepřinesla žádná :). 
Zpestřením večera byla tombola, 
ve které se vyhrávaly předměty po-
třebné do kuchyně- formičky, vykra-
jovátka, koření, houbičky na nádobí, 
párátka, . . . 

Rozcházeli jsme se s „povznášejícím“ 
pocitem a hlavně rádi, že jsme se zase 
navzájem viděli a popovídali si.

 J. Brychová

ZeLnÉ HodY V noVÉ Vsi

PoHLed do sVěta finanCÍ

noVý oBčanský ZÁkonÍk

Příští rok začne platit nový Občanský 
zákoník. 

Obsáhlé změny mají lidem přinést 
více svobody, na druhou stranu jsou 
zde obavy z právní nejistoty. 

Změny se dotknou téměř všeho 
a všech, včetně bank, pojišťoven, fi-
nančních produktů a služeb.

Ty nejzásadnější se pak dotknou také 
např.:

adopce dětí odnošených náhradní 
matkou, výchovy dětí, předčasné 
zletilosti, svéprávnosti, dědictví, 
odškodnění za újmu na zdraví, 
vlastnictví domů a pozemků, zvířat 
apod. 

V každém případě je dobré se s no-
vým občanským zákoníkem seznámit 
a být jak se říká „v obraze“. 

(http://portal.justice.cz/)

finančnÍ aBeCeda

„d“

debetní zůstatek – záporný zůsta-
tek na účtu klienta. Částku, která je 
uvedena na výpise z účtu jako debetní 

zůstatek, klient bance dluží ať už vli-
vem poskytnutého úvěru, povoleného 
přečerpání, nedovoleného přečerpání, 
či z jiného důvodu. 

deflace – dlouhodobější pokles větši-
ny cen v ekonomice. 

devalvace – oficiální snížení hodno-
ty měny vůči ostatním měnám (v ČR 
byla poslední devalvace české koruny 
vyhlášena 7. 11. 2013 – její dopady 
na sebe nenechají dlouho čekat a pro-
jeví se negativně v cenách).

disponibilní zůstatek – peníze, které 
má klient v daném okamžiku k dis-
posici. Zpravidla jde o kladný zůsta-
tek na účtu, který může být navýšen 
o výši povoleného debetu či kontoko-
rentu nebo snížen o blokace na účtu 
(např. z důvodu exekuce). 

diverzifikace rizika – rozložení rizi-
ka při správě investičních fondů. 

dluhopis – (obligace, bond) je cen-
ný papír zavazující emitenta vyplatit 
jeho majiteli peněžní obnos uvedený 
v dokladu včetně příslušného úroku, 
a to ve vyznačeném termínu. 

dispoziční právo k účtu – zmocně-
ní další osoby s manipulací s účtem.

dumpingová cena – je jednou z fo-
rem nekalé soutěže postižitelné an-
timonopolním úřadem. Je to cena 
služby či zboží, která nepokrývá ná-
klady na výrobu. 

debetní karta – je platební karta 
přímo spojená s bankovním účtem 
majitele, která umožňuje provádět 
finanční operace (výběr peněz v ho-
tovosti, bezhotovostní platby v ma-
loobchodní síti nebo na internetu 
atd.)

RŠ



7

Historie 

 atLetiCkÉ rekordY starŠÍCH a starýCH BakoVanŮ

Když jsem na počátku padesátých let 
začínal s pěstováním lehké atletiky, 
tehdy ještě označované lehké, obdivo-
val jsem výkony starších mužů, kteří 
trénovali a závodili na prostém atle-
tickém hřišti za sokolovnou, kde byla 
vybudována jimi samotnými atletická 
dráha o délce 217 metrů a sektory pro 
skok daleký i vysoký a další pro vrh 
koulí a hod diskem. Tehdejší závod-
níci byli pro mne velkým vzorem. 
Největším z nich byl Luboš Kysela, 
jenž to s námi s příštími adepty toho-
to sportu uměl po stránce výchovné. 
Velkým organizátorem byl tehdy pod-
hradský Otto Kučera, který připra-
voval meziměstské atletické závody 
a bakovské vytrvalostní přespolní 
běhy. Před válkou byl českosloven-
ským reprezentantem v rychlobrus-
lení. Tehdy jsem obdivoval sprintery 
L. Kyselu, M. Trégla a M. Olejníka, 
jejichž soupeření v cíli v běhu na 60 
metrů bylo vždy velmi těsné. K obdi-
vu patřili vrhači F. Činka a J. Bed-
nář a O. Kysela v kouli a disku, K. 
Lana v oštěpu, výškaři J. Kameník 
a M. Šída, vytrvalci J. Kolda, O. Bré-
dl, Hulínský a především L. Kysela 
a později J. Antoš i Jos. Turek. Závo-
dil i Lad. Kysela, S. Kysela a další. 
Do Bakova tehdy zajížděl i mnicho-
vohradišťský vytrvalec ing. J. Hron. 
Za vzpomínku stojí i přístup fotbalis-
ty A. Košťála, jenž atletice fandil, ale 

soustavně ji neprovozoval. Když však 
zdejší atleti potřebovali dalšího dru-
hého člena družstva do běhu na 1 km 
nebo 3 km, nechal se vždy přemluvit 
a bez tréninku pokaždé nastoupil buď 
ve své košili, nebo ve vypůjčeném 
tričku. Nikdy nezklamal. I Luboš Ky-
sela měl co dělat, aby ho v cíli trhá-
kem odrazil a neprohrál. 

Atletiku provozovali sokolové i před 
válkou, kdy pořádali přebory své jed-
noty. Tehdy už vynikal dorostenec 
Fr. Činka (r. 1920). Ve skoku do dál-
ky byl nejlepší Čančík výkonem 
614 cm a do výšky týž atlet s výko-
nem 160 cm. Atletiku pěstovali Oplt, 
Tuzar, Vogel a další. 

Všichni výše uvedení borci zazname-
nali za léta svého působení své osobní 
rekordy. Jejich následníky byly desít-
ky dalších rodáků a obyvatel měs-
tečka, kteří hájili čest své domoviny, 
protože se o nich vědělo na různých 
závodech v oblasti od Staré Boleslavi 
k Liberci či od České Lípy k Jilemnici 
a k Semilům, že pocházejí z Bakova. 
V jejich době byly vydávány lehkoat-
letické tabulky okresního, krajského 
a celostátního rozsahu, z nichž uvá-
díme některé výkony zapomenutých 
bakovských atletů. V roce 2012 se-
stavil jiný bývalý Bakovák ing. Ja-
roslav Prückner tabulky s názvem 

Vážení přátelé, 

Kristus přišel, aby nám všem daroval 
radost. Anděl řekl pastýřům: „Neboj-
te se! Zvěstuji vám velikou radost, 
radost pro všechen lid“ (Lk 2, 10). Je 
to radost z toho, že máme Boha, který 
se o každého z nás zajímá, sestupuje 
k nám, sbližuje se s námi a nakonec se 
stává jedním z nás a podobá se nám 
ve všem, kromě hříchu!

Kráčí cestou, po níž jdeme i my, sdílí 
s námi naše bolesti, strasti, úzkosti 
i naděje. Je to radost z toho, že máme 

Boha, který všem lidem přináší spásu. 
Boha, který se nám zjevuje jako samo 
milosrdenství. 

Myslím si, že je naprosto nutné roz-
loučit se s bombastickými oslavami 
Vánoc a znovu nalézt jejich ztrace-
nou jednoduchost, prostotu a hlavně 
opravdovost. 

A k tomu, abychom všichni objevili ty 
pravé Vánoce, myslím tím křesťan-
ské, vám z celého srdce žehnám. 

P. Jiří Veith

VÁnoCe

adVent L. P. 2013 v kostele svatého Bartoloměje v Bakově nad jizerou

 1.12. 1. neděle adventní – mše sv. v 9:00 hod. 

 8.12. 2. neděle adventní – mše sv. v 9:00 hod. 

 15.12. 3. neděle adventní radostná – mše sv. v 9:00 hod. 

 22.12. 4. neděle adventní – mše sv. v 9:00 hod. 

Z důvodu celkového nezájmu letos v adventním čase žádný koncert nebude. 
Nechejme raději promluvit ticho. Krásný advent. 

Pořad bohoslužeb o Vánocích L. P. 2013 v kostele sv. Bartoloměje  
v Bakově nad jizerou

 24. 12.  Štědrý den, mše svatá ve 22:00 hodin

 25. 12.  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – slavná mše svatá  
  v 9:00 hodin

 27. 12.  SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA – mše svatá v 9:00 hodin

 29. 12.   SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE,  
 MARIE A JOSEFA – mše svatá v 9:00 hodin

 31. 12.  SV. SILVESTRA, PAPEŽE – mše svatá v 16:00 hodin

 1. 1. L. P. 2014  SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – NOVÝ 
  ROK – zasvěcený svátek – mše svatá v 9:00 hodin

 5. 1.   SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – mše svatá v 9. 00 hodin

  KONEC DOBY VÁNOČNÍ

P. Jiří Veith

Kdo je kdo v mladoboleslavské atle-
tice, v nichž je uvedeno mnoho mužů 
a žen pocházejících z Bakova a okolí. 

Posuďme, jaké měli ve své době atle-
tické výkony, jež můžeme též nazvat 
rekordy Bakova nad Jizerou. 

MuŽi

BĚHY
60 m: Klos Bohumil 6,9 1969
 Bednář Vladimír 

DMl. - vyrovnán čs. rekord
7,0 1955

 Nedvěd Miroslav 7,1 1978
100 m: Nedvěd Miroslav  11,0 1978

Klos Bohumil 11,1 1962
 Bednář Vladimír 11,4 1958
200 m: Nedvěd Miroslav  22,4 1978
 Resl Tomáš 22,9 1984
400 m: Klos Bohumil 51,2 1985

Činka Miroslav 51,8 1982
Herčík Jaroslav 52,2 1967

800 m: Činka Miroslav 1:55,02 1982
Herčík Jaroslav 1:56,4 1967
Koudelka Vojtěch 1:56,56
Bureš Josef 1:57,5 1967

1 000 m: Koudelka Vojtěch 2:33,1
Herčík Jaroslav 2:33,3 1966
Kysela Lubomír 2:34,9 1961
Bureš Josef 2:36,9 1966 
Činka Miroslav 2:37,6 1979

1500 m: Koudelka Vojtěch 3:57,93
Kysela Lubomír 4:05,2 1961
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Koudelka Vladimír 4:07,3 1980
3000 m: Koudelka Vladimír 8:37,06 1981

Koudelka Vojtěch 8:41,4
Herčík Jaroslav 8:55,2 1975

5000 m: Koudelka Vladimír 14:44,88 1983
Herčík Jaroslav 15:09,2 1975
Koudelka Vojtěch 15:19,49

10000 m: Koudelka Vladimír 31:04,0 1983
Herčík Jaroslav 31:58,2 1975

Překážky
400 m: Herčík Jaroslav 61,1 1968
3000m: Koudelka Vladimír 9:28,65 1981

Hodinovka: Koudelka Vladimír  18 740 m 1980 
Herčík Jaroslav  18 002 m 1978

Maratón: Koudelka Vladimír  2:21:49,0 1983
Herčík Jaroslav  2:32:46,0 1976
Kysela Aleš  3:12,03,0 2004

SKOKY
Daleký: Nejdl Jiří 658 1967

Čančík 614 1935
Vysoký: Turek Jan Ž 177 1965

Šída Milan 165 1954
Najberk Josef Ž 160 1951
Kameník Jiří 160 1952

Trojskok: Nejdl Jiří 12,86 1967
VRHY A HODY

Koule (7,25 kg): Brych Josef 13,14 1965
Kadlec Vladimír 12,67 1967
Tuvora Josef 12,16 1962

Disk (2 kg): Brych Josef 48,36 1964
Bednář Vladimír 34,74 1956

Kladivo Brych Josef 49,54 1969
Oštěp (800 dkg)  
– starý typ:

Lana Karel 46,50 1956

CHůZE
3 km: Doležal Dušan DST 16:28,6 
10 km: Prückner Jaroslav 52:05,0 1977
20 km: Prückner Jaroslav 1:43:17,0 1978
50 km: Prückner Jaroslav 4:40,37,2 1978

Největší talent bakovské atletiky vytrvalec Vojtěch Koudelka po vážné operaci 
zanechal vrcholové atletiky a pěstuje jen rekreační běh.

ŽenY

Známe výkony jen několika žen. 

VÝŠKA:

Hieková Zuzana Ž 157 1967

Bartošová Dana Ž 157 1978

Stránská Petra Ž 149 1964

Nejrychlejší ženou byla ve třicátých létech Anna Hanzlíková, provdaná v Ba-
kově za Jindřicha Vávru. Působila jako učitelka zdejší a zvířetické školy. Byla 
vynikající sprintérkou závodící za Atletický klub Sparta Praha. 

Rekordy ZDŠ v 60. létech dosažené na veřejných závodech

CHLaPCi

60 m: Nováček Pavel 7,2

100 m: Holub Jiří 12,8

Výška: Turek Jan 177 cm

Dálka: Nejdl Jiří 612 cm

Hod míčkem: Kléma Josef 82,50 m 

500 m: Tužil Karel 1:16,0

Bradna Karel 1:16,0

Tehdy do zdejší devítiletky docháze-
lo v průměru 650 – 730 žáků, proto 
byl lepší výběr pro pěstování atletiky. 
Evidence ostatních výkonů a zvláště 
dívčích (kromě výšky) není k dispozi-
ci. Tehdejší družstva chlapců a dívek 
patřila k nejlepším v okrese. Za dívky 
závodily Šplíchalová, Hájková, Pý-
chová, Kotvová, sestry Maňáskovy, 
Stránská, Hieková, Bräthová a další, 
jež už mi vypadly z paměti. Jim se 
omlouvám. Z chlapců vynikali Moš-
na Mir., Fencl Jan a Antonín, Hofman 
Lad. , Kožíšek Zd, Bartoš Dušan, 
Dlask Zd. , bratří Jar. a Ivan Boříko-
vé, Oplt Václav a jiní. 

Vysvětlivky: Ž = žák, DMl. = dorost 
mladší, DST = dorost starší

Nečiním si právo absolutizovat výše 
uvedený přehled. Omlouvám se těm, 
na něž jsem zapomněl a do tabulek 
neuvedl. Vím, že např. L. Kysela do-
sáhl svých osobních rekordů v pade-
sátých létech, avšak přesné dosažené 
výkony nemám k dispozici. Za rok 
1951 skončil na 11. místě podle fin-
ských tabulek bez rozdílu kategorií 
v tehdejším Libereckém kraji. Jako 
dorostenec zaběhl 800 m za 2:01, 3. 
Neuvádím ani rekordy bakovského 
půlmaratónu, ani žáků školy, o něž se 
stará Mgr. L. Brodský, jemuž upřím-
ně fandím a jeho výsledky s žáky sle-
duji. Věřím, že čtení o bývalých zdej-
ších atletech oživí v paměti Bakováků 
milou vzpomínku. 

-ář

DÁLKA:

Bartošová Dana 507 1981

VRH KOULÍ (4kg):

Bartošová Dana 11,95 1983 

HOD DISKEM (1 kg):

Bartošová Dana 34,46 1982

HOD OŠTĚPEM (600 dkg):

Bartošová Dana 48,14 1983

Císařová Věra 44,54 1986

SEDMIBOJ: 

Bartošová Dana 4322 bodů 1981

(100m př.: 18,3; výška: 150; koule: 10,68; 200m: 28,6; dálka: 490; oštěp: 
36,22; 800 m: 2:39,2)

BakoVskÉ ZÁjMoVÉ sPoLkY

kLuB dětÍ PoHoda 

nově otevřený od 2. 12. 2013 v pro-
storách domu služeb na náměstí. 

klub dětí PoHoda je projekt Ro-
dinného centra Bakovánek určený 
pro všechny děti školního věku, které 
nechtějí nebo nemohou být odpoled-
ne sami doma, nebo prostě jen mají 
volnou hodinu, čekají na autobus či 
odpolední kroužek. V prostorách klu-
bovny budou moci trávit volný čas se 
svými kamarády a spolužáky s mož-
ností připojit se k různým aktivitám 
a nemusí se toulat ve městě. Klub 

bude otevřen každý všední den od 12 
až 17 hod., v případě zájmu rodičů je 
možný provoz do 18 hod. 

V rámci klubu lze po dohodě s rodiči 
také dětem nabídnout odpolední sva-
činky, pro děti s pozdějšími odchody 
i pomoc s domácími úkoly. 

Platební podmínky:

30 Kč/hodina 
Lze koupit permanentku v hodnotě 
300 Kč/10 hodin
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Vyzvedávání a docházka dítěte:
Klub není závazný, tedy děti mohou 
docházet dle jejich nebo rodičů po-
třeby. 

Pokud ale rodič bude chtít mít kont-
rolu, stačí napsat email nebo zavolat 
během dopoledne a nahlásit časy, kdy 
by dítě mělo dorazit a kdy odejít. 
Další případné podmínky domluvíme 
individuálně. 

Info bakovanek@seznam.cz, 
739243759, www.bakovanek.cz, fcb.
Bakovanek RC

Vesmírná stanice Pohoda je ab-
straktní planeta, kde si může ka-
ždý uvolnit svou fantazii, vyrobit 
svou hvězdu a kde je „vše dovo-
leno“. 

siLVestroVskÉ VeseLÍ s PředstiHeM, 

pořádá obec baráčníků Malá Bělá v neděli 29. prosince od 17 hodin 
v budově osadního výboru v Malé Bělé. 
K dobré pohodě bude hrát skupina Bráchové. 

Případné příspěvky do bohaté tomboly 
vezměte spolu s dobrou náladou s sebou!

Vstupné dobrovolné. Občerstvení připraveno. 

Monika Čapková
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retrodiskotÉka V noVÉ Vsi

V pořadí již 11. retrodiskotéku, ten-
tokráte v proužkovaném, pořádal 
v sobotu 23. listopadu soubor Furiant 
v obvyklém podzimním čase a na ob-
vyklém místě, tedy na sále restaura-
ce Jizera v Nové Vsi. Než nastane 
advent a folklorní soubor se začne 
věnovat převážně vánoční tematice 
a živým betlémům, zpříjemňují si 
jeho členové konec listopadu již pět 
let stylovou retrodiskotékou.
 
Do starého oblečení se ovšem ne vždy 
návštěvníkům úplně chce, a tak se 
tyto podzimní diskotéky, které mají 
velikou návštěvnost, ladí do různých 
méně náročných témat. Po loňském 
úspěšném puntíku byl letos na pro-
gramu proužek. A jak se ukázalo, 
proužky sluší každému a každý je po-
jal trochu jinak. 

Radostné však bylo vidět, že se téměř 
všichni snažili, aby nějaký ten prou-
žek na sobě měli. Našli se i tací, co 
si pro úplnost polepili proužky i boty. 
Tentokráte se na zaplněném sále po-
hybovalo opravdu hodně mladých, 
a tak se i DJ Šáňa snažil vyjít této 
generaci vstříc. Dokonce se během 
večera konala i rocková hodinka. 

Ke konci se však výborný Pavel Ša-
něk vrátil na notu střední generace. 
Ani ve tři ráno se některým ještě ne-
chtělo domů. 

Další akce tohoto typu je uchystaná 
na květen příštího roku, kdy téma 
bude pro změnu vyloženě letní a pod-
zim bude patřit kostičkám. 

Monika Čapková
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Předčasný VýLet do PiVoVaru

V sobotu 30. listopadu jsme poru-
šili tradici a vydali se o měsíc dřív 
na exkurzi do pivovaru. Tentokrát to 
byl Kácov a ochutnávali jsme pivo 
Hubertus. A že nám všem chutnalo. 
Po dlouhé cestě vlakem přišlo vhod, 
jakož i skvělé občerstvení v pivo-
varské restauraci. Zde jsme si i na-
koupili suvenýry, jak jinak než pivní 
a vyrazili zase stejnou štrekou zpět. 
Ve vlaku však byla sranda a naše 
dobové oblečení nenechalo nikoho 
klidným. Užili jsme si to stejně dob-

ře, jako když jezdíme koncem roku. 
Ale protože letos by nám to časově 
nevyšlo, vyjeli jsme za krásami naší 
vlasti už na konci listopadu. Tím 
jsme načerpali plno sil pro pořádání 
živých betlémů. Malou ochutnávku 
jste mohli vidět už 1. 12. na bakov-
ském náměstí, ale opravdové živé 
betlémy nás čekají 8. 12. v Ptýro-
vě, 14. 12. v Kosmonosech, 15. 12. 
v Dolní Krupé, ale hlavně a tam Vás 
už nyní zveme 21. 12. od 16 hodin 
v Malé Bělé.

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou přeje všem našim občanům 
příjemné a klidné prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí, lásku a radost 
po celý rok 2014. Děkujeme Vám za přízeň a za podporu a účast na na-
šich akcích a těšíme se na opětovné setkávání s Vámi v příštím roce. 
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PřeHLed o činnosti 
kLuBu LodnÍCH ModeLÁřŮ rok 2013

„fregata“ Bakov nad jizerou.

Klub má 18 členů, z nichž tři jsou dů-
chodci, dva studující, pět žáci šest až 
dvanáct let, ostatní ve věku 47 až 51 
let zapojených do pracovního proce-
su. Jednoho bývalého člena v klubu 
dále vedeme z piety, i když je již jede-
náct let mrtvý, zahynul tragicky. 

Jsme bezpříspěvková organizace. 
Náčelník klubu je Holan Otakar, jeho 
zástupce Šmejkal Miroslav. Tři čle-
nové klubu mají průkaz rozhodčího, 
takže pracují na soutěžích ve funkci 
rozhodčího. Náčelník má průkaz me-
zinárodního rozhodčího, působí ve 
funkci hlavního rozhodčího i v bodo-
vacích komisích a ve funkci vedoucí-
ho startoviště. 

Členové klubu se zúčastňují soutěží 
pořádaných Svazem modelářů ČR. 
Jak veřejných, tak soutěží seriálu 

MiČR kterých je pět v roce, ve funkci 
rozhodčích na našich soutěžích i na 
mezinárodních soutěžích. 

Mimo těchto soutěží se zúčastňujeme 
ukázkových jízd s modely hlavně pro 
děti, například na dětských táborech, 
dětských dnech. 

Členové klubu staví modely a soutěží 
s nimi v kategoriích radiem řízených 
maket – F 2 a radiem řízených polo-
maket – F 4. Žáci také v kategorii pro 
děti – neřízené modely – EX 500. 

Dokud bylo v činnosti koupaliště 
včetně chatek a restaurace, pořádal 
klub dvakrát ročně veřejnou soutěž, 
případně mistrovskou nebo meziná-
rodní soutěž. 

Následující přehled činnosti je se-
staven z dostupných výsledkových 
listin. 

Příloha k přehledu o činnosti lodních modelářů. 

Účast na soutěžích bývá pro kategorii F2 – 18 až 25 závodníků, pro kategorii 
F4 – 85 až 120 závodníků. Juniorů a seniorů dohromady. 

rok 2013:

Výstava modelů v Dolním Bousově od 30. 3. 2013 do 7. 4. 2013. 
Krupička Jiří se zúčastnil se 2 modely, 
Holan Otakar se zúčastnil s 5 modely. 

Lo – 79 odemykání vody a veřejná soutěž ns nová Ves 23. 3. 2013

Hlavní rozhodčí – Holan Otakar

Příjmení a jméno kategorie umístění
Jakeš Tomáš F 4 – A jun. 1. místo, 237 bodů z 11 sout. 
Jakeš Michal F 4 – A jun. 2. místo, 252 bodů z 11 sout. 
Holan Otakar F 4 – B sen. 1. místo, 289 bodů z 7 sout. 
Ing. Jakeš Stanislav F 2 – A sen. 1. místo, 291 bodů z 7 sout. 
----„-----„------„----- F 2 – B sen. 4. místo, 262 bodů z 10 sout. 

Lo – 42 oblastní kolo žáků jablonec nad nisou 11. 5. 2013 Libereckého, 
ústeckého a středočeského kraje
Holan Otakar – hlavní rozhodčí

Příjmení a jméno kategorie umístění
Jakeš Tomáš EX – 500 (žáci) 1. místo z 6 sout. 270 b. 
Holá Nikola EX – 500 (žáci) 2. místo z 6 sout. 250 b. 
Jakeš Michal EX – 500 (žáci) 3. místo z 6 sout. 40 b. 
Šmejkal Ondřej F 4 – A jun. 6. místo z 19 sout. 97 b. 
Jakeš Tomáš F 4 – A jun. 9. místo z 19 sout. 94, 5 b. 
Jakeš Michal F 4 – A jun. 15. místo z 19 sout. 84, 5 b. 
Holá Nikola F 4 – A jun. 18. místo z 19 sout. 69 b. 
Jakeš Tomáš F 4 – B jun. 1. místo z 4 sout. 181, 16 b. 

Lo – 01 Mezinárodní soutěže historických plachetnic:  
kristýna Hrádek nad nisou 
3. 5. 2013 Zlatá plachta Kristýny, 
4. 5. 2013 Pohár trojzemí, 
5. 5. 2013 Regata „Modrá stuha“

Holan Otakar – mezinárodní rozhodčí a bodovací komise

Veřejná soutěž – 12. ročník Memorial Cup jiřího Vorlíčka  
ns Brandýs n. L. – grado – 9. ročník Zdeňka Horského
Lo – 52 8. 5. 2013
Holan Otakar – rozhodčí, vedoucí bodovací komise, vedoucí startoviště. 
– Memorial Cup Jos. Floriana NS Brandýs n. L. – Grado
– Memorial Cup Zdeňka Matouška NS Brandýs n. L. – Grado
Krupička Jiří – rozhodčí

Příjmení a jméno Kategorie Umístění
Ing. Jakeš Stanislav F 2 – B sen. 3. místo z 8 sout. 184, 66 b. 
Ing. Jakeš Stanislav F 4 – A sen. 1. místo z 13 sout. 99, 00 b. 
Jakeš Tomáš F 4 – A jun. 2. místo z 15 sout 96, 00 b. 

 
XXX

Lo – 17, první soutěž seriálu Mičr ns jinolice 17. – 18. 5. 2013. 
Holan Otakar - hlavní rozhodčí, vedoucí bodovací komise pro kategorie
F2 – B, F4 – B, C, rozhodčí pro kat. F2 a DS
Šmejkal Miroslav – rozhodčí pro kategorie F4 – A jun., B, C
Krupička Jiří – rozhodčí v bodovací komisi pro kat. F2 – A, C, DS 
Rozhodčí pro kategorie F4 – A, B, C. 
 

Příjmení a jméno Kategorie Umístění 
Jakeš Tomáš F4 – A jun 10. místo z 25 sout. 
Šmejkal Ondřej F4 – A jun 14. místo z 25 sout. 
Holá Nikola F4 – A jun. 24. místo z 25 sout. 
Šmejkal Miroslav F4 – A sen. 11. místo z 22 sout. 
Ing. Jakeš Stanislav F4 – A sen. 18. místo z 22 sout. 
---„----„----„----„---- F2 – B sen. 6. místo z 10 sout. 

Lo – 18, druhá soutěž seriálu Mičr ns jinolice 18. – 19. 5. 2013 
Holan Otakar - hlavní rozhodčí, vedoucí bodovací komise,  
rozhodčí pro F2 – B, a F4 – B, C
Krupička Jiří – rozhodčí v bodovací komisi pro F2 – A, C a DS,  
rozhodčí na startovišti F4A, B, C 
Šmejkal Miroslav – rozhodčí na startovišti F4 – A jun. a F4 – B, C 

Příjmení a jméno kategorie umístění 
Šmejkal Ondřej F4 – A jun. 1. místo z 26 modelů 
Jakeš Tomáš F4 – A jun. 7. místo z 26 modelů
Holá Nikola F4 – A jun. 25. místo z 26 modelů
Šmejkal Miroslav F4 – A sen. 14. místo z 22 modelů 
Ing. Jakeš Stanislav F4 – A sen. 16. místo z 22 modelů
---„----„-----„------„-- F2 – B sen. 5. místo z 9 modelů

noční jízdy – jinolice 2013

Šmejkal Miroslav 6. místo z 21 soutěžících, 
Šmejkal Ondřej 4. místo z 21 soutěžících. 

Lo – 38 14. – 16. 6. 2013 Mistrovství čr kateg. C s mezinárodní účastí,  
Vysoké Mýto
Holan Otakar – rozhodčí v bodovací komisi. 
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Lo – 40 14. – 16. 6. 2013 Mičr žáků, Blansko. 

Příjmení a jméno kategorie umístění
Jakeš Tomáš EX - 500 24. – 26. místo z 37 

sout. 
---„-----„----- F4 – A žáci 4. místo z 28 sout. 
----„-----„---- F4 – B žáci 4. místo z 14 sout. 

Lo – 19. 3 soutěž seriálu Mičr netolice - Borovany 21. – 22. 6. 2013 
Holan Otakar – hlavní rozhodčí, vedoucí bodovací komise

Příjmení a jméno kategorie umístění 
Ing. Jakeš Stanislav F2 – B sen. 3. místo z 6 sout. 
Šmejkal Ondřej F4 – A jun. 3. místo z 23 sout. 
Jakeš Tomáš ---„----„--- 15. místo z 23 sout. 
Ing. Jakeš Stanislav F4 – A sen. 11. místo z 21 sout. 
Šmejkal Miroslav ---„---„--- 16. místo z 21 sout. 
Jakeš Tomáš F4 – B jun. 4. místo z 6 sout. 

 
Lo – 20. 4 soutěž seriálu Mičr netolice – Borovany 22. – 23. 6. 2013 
Holan Otakar – hlavní rozhodčí, vedoucí bodovací komise

Příjmení a jméno kategorie umístění 
Ing. Jakeš Stanislav F2 – B sen. 3. místo z 6 sout. 
Šmejkal Ondřej F4 – A jun. 6. místo z 23 sout. 
Jakeš Tomáš ---„----„---- 14. místo z 23 sout. 
Holá Nikola ---„----„---- 23. místo z 23 sout. 
Ing. Jakeš Stanislav F4 – A sen. 8. místo z 21 sout. 
Šmejkal Miroslav ---„—„---- 17. místo z 21 sout. 
Jakeš Tomáš F4 – B jun. 1. místo z 3 sout. 

Vyhodnocení nejlepších závodníků z obou soutěží seriálu MiČR NS:
Kategorie F4 – A jun. 1. místo – Mistr ČR pro rok 2013 – Šmejkal Ondřej 
z 24 soutěžících, 
(13. místo Jakeš Tomáš, 22. místo Holá Nikola) 

Lo 58b Veřejná soutěž nová Ves 1. 7. 2013
Holan Otakar – hlavní rozhodčí

Příjmení a jméno kategorie umístění 
Jakeš Tomáš F 4 – A jun. 1. místo 
 Jakeš Michal F 4 – A jun. 2. místo 
Ing. Jakeš Stanislav F2 – A + F4 – A sen. 1. místo
----„------„------„----- 2. místo
Holan Otakar F4 – A sen. 4. místo
Jakešová Martina F4 – A ženy 3. místo
Jakeš Tomáš F4 – B jun 4. místo

Výpomoc leteckým modelářům na mezinárodní soutěži RC para 20. 7. 2013
Holan Otakar – bodovač. 

Lo – 65 Veřejná soutěž 45“ jablonecká kotva“ jablonec nad nisou 
31. 8. 2013 
Holan Otakar – hlavní rozhodčí

Příjmení a jméno Kategorie Umístění
Jakeš Tomáš F 2 – A jun. 1. místo z 5 sout. 
Ing. Jakeš Stanislav F 2 – B sen. 3. místo z 6 sout. 
Ing. Jakeš Vladimír F2 – B sen. 6. místo z 6 sout. 
Jakeš Tomáš F4 – A jun. 1. místo z 8 sout. 
Jakeš Michal ---„----„--- 5. místo z 8 sout. 
Ing. Jakeš Stanislav F4 – A sen. 10. místo z 11 sout. 
Jakeš Tomáš F4 – B jun. 3. místo z 6 sout. 

Lo – 67 Veřejná soutěž 42 Modrá stuha jablonec nad nisou 1. 9. 2013 
Holan Otakar – hlavní rozhodčí 

Příjmení a jméno kategorie umístění 
 Jakeš Michal F 2 – A jun. 3. místo z 6 sout. 
Ing. Jakeš Stanislav F 2 – B sen. 4. místo z 8 sout. 
Ing. Jakeš Vladimír F 2 – A sen. 5. místo z 8 sout. 
Jakeš Tomáš F 4 – A jun. 1. místo z 9 sout. 
Jakeš Michal F 4 – A jun. 7. místo z 9 sout. 
Ing. Jakeš Stanislav F 4 – A sen 4. místo z 11 sout. 
Jakeš Tomáš F4 – B jun. 4. místo z 6 sout. 

Lo – 57 Veřejná soutěž – vložená noční soutěž  
jablonec n. n 31. 8. / 1. 9. 2013 
Holan Otakar – hlavní rozhodčí

Příjmení a jméno kategorie umístění
Ing. Jakeš Stanislav Kategorie nerozlišena 3. místo z 21 sout. 
Jakeš Michal ----„------„------„------ 8. místo z 21 sout. 
Jakeš Tomáš ---„------„------„------- 13. místo z 21 sout. 
Ing. Jakeš Vladimír ---„-----„-------„------- 16. místo z 21 sout. 

ukázkové jízdy na dětském dnu kněžmost 7. 9. 2013
Jízdy předvedli členové klubu:
Šmejkal Miroslav, Šmejkalová Hana, Šmejkal Ondřej, Holá Nikola, výstava
a předváděcí jízdy předvádělo 6 modelů. 

Veřejná soutěž „o pohár starosty města Letkov“ 7. 9. 2013. 
Holan Otakar F4 – A sen. 5 místo z 12 soutěžících. 

Lo – 21 Závěrečná, 5 soutěž seriálu Mičr ns jinolice 14. – 15. 9. 2013
Holan Otakar - hlavní rozhodčí NS, vedoucí bodovací komise. 
Krupička Jiří - rozhodčí

Příjmení a jméno kategorie umístění 
Ing. Jakeš Stanislav F2 – A sen. 4. místo z 6 sout. 
Jakeš Tomáš F4 – A jun. 11. místo z 21 sout. 
Ing. Jakeš Stanislav F4 – A sen. 13. místo z 22 sout. 
Jakeš Tomáš F4 – B jun. 4. místo z 6 sout. 

Lo – 82 Veřejná soutěž spojená s výstavou  
jablonec nad nisou 20. – 23. 9. 2013 kat. C. 
Holan Otakar – rozhodčí
Příjmení a jméno kategorie umístění 
Šimůnek Karel C (neplovoucí) NSS - B Stříbro 

Lo – 81 Veřejná soutěž nová Ves + zamykání vody. 19. 10. 2013
Holan Otakar – hlavní rozhodčí. 

Příjmení a jméno kategorie umístění 
Jakeš Tomáš F4 – A jun. 1. místo z 10 sout. 
Jakeš Michal F4 – A jun. 2. místo z 10 sout. 
Ing. Jakeš Stanislav F4 – A sen. 1. místo z 8 sout. 
Holan Otakar F4 – A sen. 2. místo z 8 sout. 
Ing. Jakeš Vladimír F4 – A sen. 4. místo z 8 sout. 
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PodZiMnÍ soutěŽenÍ tk rYtMus

28. 10. 2013 se v mladoboleslavském 
Kulturním domě konal již 13. ročník 
prestižní soutěže ve společenských 
tancích tříd „A“ a „M“. Akce se opět 
velice zdařila díky obětavé práci čle-
nů TK Rytmus i podpoře měst Bakov 
nad Jizerou a Mladá Boleslav. Cel-
kem na taneční soutěž přijelo 122 
špičkových českých párů. I letos 
byly k vidění nádherné choreogra-
fie, usměvaví tanečníci a napětí, jak 
to všechno dopadne. Náš taneční pár 
Vít Domorád a Simona Tejcová obsa-
dil dokonce 5. místo ve standardních 
tancích kategorie „M“, což je skvělý 
výsledek. Na soutěž se, kromě téměř 
500 diváků a příznivců tance, přišli 
podívat i zástupci města – Adolf Bez-
noska, náměstek primátora a primátor 
Raduan Nwelati, jenž měl milou po-
vinnost rozdávat ceny vítězům. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na pořádání soutěže i všem divákům, 
kteří se přišli podívat. Doufáme, že 
jste si tento sváteční den užili a bude-
me se těšit na další ročník. 

A jak se dařilo na soutěžích dalším 
párům? V říjnu si taneční pár Richard 
Rambousek a Tereza Štěpánková vy-

tančili kategorii Junior I. „C“ ve stan-
dardních i latinsko-amerických tan-
cích. Gratulujeme a přejeme mnoho 
dalších úspěchů! 

Taneční pár David Pechan a Veroni-
ka Bulířová se umístili na krásném 2. 
místě na soutěži v Neratovicích 26. 
10. 2013 v latinsko-americké části 
Junior I. „D“. Ve stejné kategorii sou-
těží také pár Lukáš Staněk a Sabina 
Dlouhá. 

Tanečníci Adam Zítka a Anna Štuč-
ková se pravidelně umisťují na finá-
lových pozicích Junior II. B. 28. 10. 
2013 získali 2. místo ve standardních 
tancích a 3. místo v tancích latin-
sko-amerických. Stejného výsledku 
dosáhli také 26. 10. 2013 na soutěži 
v Neratovicích. 5. 10. 2013 dokonce 
vyhráli soutěž ve standardních tan-
cích v Táboře a byli 3. v latině. Také 
gratulujeme!

Ani v listopadu páry nezahálely, a tak 
tady máte ve zkratce jejich výsledky 
ze soutěží:
Adam Zítka a Anna Štučková
2. 11. 2013, Beroun - 2. místo Junior 
II. B standardní tance

10. 11. 2013, Ústí nad Labem – 4. 
místo Junior II. B latinsko-americké 
tance
16. 11. 2013, Praha – 2. místo Junior 
II. B standardní tance
Tomuto tanečnímu páru zbývá pou-
ze jedna soutěž do kategorie „A“ 
ve standardních tancích!
Richard Rambousek a Tereza Štěpán-
ková 
3. 11. 2013, Pardubice – 4. místo Ju-
nior II. C standardní tance
Vít Domorád a Simona Tejcová
17. 11. 2013, Chomutov – 2. místo 
Dospělí BAM standardní tance
A co dalšího se událo v listopadu? 
Čekala nás milá událost v podobě Re-
prezentačního plesu hlavního města 
Prahy a Obecního domu, kam nás po-
zval, bývalý trenér a současný primá-
tor hlavního města Prahy, Tomáš Hu-
deček. Akce byla krásná a moc jsme 
si ji všichni užili. Děkujeme. 

V některém z příštích vydání Bakov-
ska se můžete těšit na článek s Tomá-
šem Hudečkem, kterého jsme vyzpo-
vídali na téma „Tancování“. 

Tým TK Rytmus

S Tomášem Hudečkem na plese v Obecním domě

Stupně vítězů na Pojizerském poháru 2013

Taneční pár Vít Domorád a Simona 
Tejcová, Pojizerský pohár 2013

umístění členů klubu, kteří jezdí soutěže v seriálu Mičr  
konečné výsledky za rok 2013:

Příjmení a jméno kategorie umístění 
Ing. Jakeš Stanislav F2 – B sen. 4. místo ze 7 sout. Zařazen do re-

prezentačního týmu. 
Šmejkal Ondřej F4 – A jun. 3. místo z 32 sout. 
Jakeš Tomáš F4 – A jun. 16. místo z 32 sout. 
Holá Nikola F4 – A jun. 27. místo z 32 sout. 
Šmejkal Miroslav F4 – A sen. 15. místo z 25 sout. 
Ing. Jakeš Stanislav F4 – A sen. 16. místo z 25 sout. 
Jakeš Tomáš F4 – B jun. 4. místo z 6 sout. 

umístění členů klubu – žáků na Mistrovství čr žáků  
14. – 16. 6. 2013 Blansko 

Příjmení a jméno kategorie umístění 
Šmejkal Ondřej F4 – A žáci 1. místo z 28 sout. – Mistr ČR
Jakeš Tomáš F4 – A žáci 4. – 5. místo z 28 sout. 
Jakeš Tomáš F4 – B žáci 4. místo ze 6 sout. 
Jakeš Tomáš EX – 500 ž. 24. místo z 37 sout. 

Zpracoval Holan Otakar. 
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Ze ZÁkLadnÍ a MateřskÉ ŠkoLY

HořÍCÍ keř

Dne 15. listopadu se žáci 8. a 9. roč-
níku ZŠ jeli podívat do kina v Mni-
chově Hradišti, kde měli možnost 
vidět film s názvem HOŘÍCÍ KEŘ, 
který vypráví o Janu Palachovi 
a hlavně událostech mezi jeho blíz-
kými po jeho sebeupálení. Tento 
film režírovala polská režisérka 
AGNIESZKA HOLLAND a vzta-
huje se k datu 17. listopadu (Den 

boje za svobodu a demokracii). Před 
vlastním zhlédnutím 3, 5 hodinového 
filmu jsme si ve škole povídali jak 
o Janu Palachovi, tak o 17. listopa-
du. Na mnohé z nás tento film udělal 
veliký dojem, vyvolal v nás spousty 
otázek, zamyšlení a uvědomění si, 
v jak těžké době žil.

Natálie Mocová, 8. A

PÁťÁCi na VýLoVu rYBnÍka

Každý den se má člověk dozvě-
dět něco nového a my jsme se toho 
ve čtvrtek 14. 11. dozvěděli opravdu 
hodně. Za typicky podzimního sych-
ravého počasí jsme se jeli podívat 
na výlov jednoho z rybníků u Hrad-
čan blízko Mimoně. Téměř nikdo 
z nás na výlovu nikdy nebyl, proto 
jsme byli velmi zvědaví, jak to bude 
probíhat. 

Po příjezdu do Ploužnice se nás ujala 
pracovnice Vojenských lesů a statků, 
která nás dovedla na hráz. Kdo z nás 
čekal rybáře s holínkami až po bradu 
a sítí v ruce, jak systémem “rojni-
ce“ posouvají ryby ke břehu, tak ten 
byl úplně vedle. Byli jsme poučeni, 
že takto se vylovují velké rybníky. 
Ten „náš“ byl téměř úplně vypuště-
ný a na druhé straně hráze u výpustě 
měli rybáři připravené takové klece, 
kterými voda proteče, ale ryby ne. 
Odtud je rybáři podběráky přenáše-
li do kádí, pak se ryby roztřídily. Ty 

správně velké si bylo možno koupit 
hned na hrázi. 

Toho samozřejmě někteří využili, 
takže jsme odcházeli buď se zabitým 
„mackem“ nebo se živými mrňavými 
rybkami v pytlíku od svačiny. 

Pak nás čekala procházka po naučné 
stezce v okolí Hradčan za doprovodu 
pracovnice VLS. Vyprávěla nám, co 
zajímavého v tomto regionu roste, 
žije a co určitě nepřehlédnout. Byl 
pro nás připravený i malý orientační 
závod. Sice jsme dostali mapu pro 
orientační běžce, ale raději jsme se 
drželi pohromadě, bylo to jistější, 
protože velká skupina se hledá lépe 
než jednotlivci. Našli jsme 2, někteří 
3 orient. cíle i se speciálními kleštič-
kami k potvrzení nalezeného místa. 
Celý den jsme si moc užili a někteří 
už mají doma štědrovečerního kapra. 

páťáci ze ZŠ

PoMÁHÁMe LesnÍ ZVěři

Již několik let sbírají žáci ZŠ Bakov 
nad Jizerou kaštany a žaludy pro les-
ní zvěř, aby jí pomohli přečkat zimu 
v době nouze. Sběr probíhá formou 
soutěže, které se pravidelně zúčastňu-
je více než 60 žáků školy. V letošním 
roce žáci nasbírali přes 800 kg kaš-

tanů a žaludů. Ceny a odměny děti 
dostávají z informačního střediska 
Hradčany Vojenských lesů a statků 
v Mimoni a od pana Janečka. 

Mgr. Milena Livorová

stroM a čLoVěk

Stromy a dřeviny provázejí člověka 
odnepaměti. Dřevo posloužilo k vý-
robě prvních nástrojů a zbraní, dřevo 
a velké kosti tvořily i kostry příbytků 
našich předků. Plody některých dře-
vin posloužily člověku jako potrava – 
lískové oříšky. Žaludy a bukvice po-
užívaly pozdější zemědělské kultury 
jako krmivo pro zdomácnělá prasata. 
 Posvátné háje nejspíš nahradily stro-
my, vysazované v osadách, na návr-
ších a možná již tehdy u obytných 
domů. Nejdříve to byly asi duby 
a lípy. Lípa dávala léčivý květ, dub 
poskytoval žaludy jako krmivo pro 
prasata. 

 Nejstarším chráněným stromem ne-
jen ve Středočeském kraji, ale nejspíš 
v celých Čechách je dub sv. Václava 
ve Stochově. Podle pověsti jej necha-
la vysadit r. 903 sv. Ludmila, když se 
narodil sv. Václav. Nejenom stářím 
přes 1000 let, ale i obvodem kmene, 
který je 7.82m, je nekorunovaným 
králem našich chráněných stromů. 

 Potud doprovodný text k výstavě 
Strom a člověk s podtitulem Sta-
ré a památné stromy v Kněžmostě 
a okolí. Městskou knihovnu v Bako-

vě nad Jizerou, kde byla tato putovní 
výstava instalována, jsme navštívili 
v rámci hodin přírodopisu. Překva-
pilo nás stáří turecké lísky v Klášte-
ře-Hradišti. Její stáří má být 800 let. 
Stojí v malém parčíku mezi areálem 
starého cisterckého kláštera (dnes 
areál pivovaru Klášter) a obecním 
úřadem. 

 O významu stromů jsme hovořili ješ-
tě ve škole. Navazovala i anketa, při 
které žáci měli možnost rozhodnout, 
které dva stromy z pěti navrhova-
ných by měly být vysazeny v parku 
před školou. Na nástěnku jsme nain-
stalovali obrázky vybraných dřevin 
a stručný popis – vzrůst, tvar listů, 
květy……

 Anketa proběhla v týdnu od 21.–25. 
10. ve 3.–9. ročníku s následujícím 
výsledkem: nejvíce hlasů získal ja-
vor mléč červenolistý (143 hlasů), 
na druhém místě skončila jedle korej-
ská (100 hlasů). K vlastní výsadbě by 
mělo dojít v jarních měsících příštího 
roku. 

Blanka Matějů 
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ListoPadoVÉ děnÍ Ve ŠkoLCe

V listopadu k nám do školky zaví-
talo divadlo Dokola s představením 
Skřítek Kuba. Zhlédli jsme pohádku 
hranou jedním hercem a mnoha lout-
kami, děti si zazpívaly, a dokonce 
i ochutnaly koláčky, které “upekla” 
jedna z postaviček. 

18. a 22. 11. jsme spolu s předškoláky 
navštívili bakovskou Základní školu, 
kde jsme nahlédli do prvních tříd 
a popovídali jsme si s našimi býva-
lými spolužáky ze školky. Ti se poch-
lubili, co se od září již naučili. Paní 
učitelky z prvních tříd nám umožnily 
nahlédnout do opravdové školní vý-
uky. Určitě jim patří velký dík! Bu-
doucí prvňáčkové si vyzkoušeli psaní 
nebo kreslení na destičky, poznávali 
počáteční písmena svých jmen, pro-
hlédli si pomůcky a učebnice. A pak 
svým kamarádům ze školy zazpívali 
písničku, kterou se naučili v MŠ. 

Tradiční “Uspávání broučků” se 
uskutečnilo 12. listopadu. Již od rána 
jsme si o broučcích povídali, hráli 
jsme hry s broučí tématikou a kresli-
li jsme roztodivné drobné živočichy. 
Počasí nám opravdu přálo, sluníčko 
svítilo, tak jsme s dětmi mohli strávit 
téměř celé dopoledne na školní zahra-
dě, kde jsme měli připravené zábavné 
úkoly a cvičení pro broučky, mraven-
ce a berušky s Ferdou Mravencem. 

Odpoledne jsme se sešli spolu s rodi-
či a dětmi a vyrazili jsme s lucernič-
kami a lampióny směrem do Podstrá-
ní, kde měla každá třída připravený 
svůj domeček pro broučky, které si 
doma rodiče s dětmi vyráběli. Děti 

přednesly několik broučkových bás-
niček a pak už jsme pomalu ukládali 
broučky k zimnímu spánku…a děti si 
pochutnávaly na martinských rohlíč-
cích. Když se začalo stmívat, šli jsme 
se podívat k ohradě, kam přicválal 
sám sv. Martin na koni. Všechny nás 
krásně pozdravil a slíbil, že již brzy 
se snesou první sněhové vločky. Sv. 
Martinovi tímto moc děkujeme. 
19. listopadu jsme zhlédli divadelní 
představení Klauniáda na sále Radni-
ce. Spolu s klaunem jsme si zazpívali 
známé dětské písničky, několik dětí 
a jedna paní učitelka se na chvíli stali 
opravdovými herci v rolích princez-
ny, prince, trojhlavého draka a pana 
krále. 

V pátek 22. 11. se děti z Beruškové 
a Modré třídy zúčastnily tvořivé dílny 
„Šnečku, šnečku…“ pořádanou DDM 
Mladá Boleslav. Lektorka Jana děti 
zábavnou formou seznámila s živo-
tem šneků, s jejich potravou a šnečím 
tělíčkem. Děti si vyzkoušely, jaké to 
je plazit se za potravou jako šneci, 
ochutnaly syrové zelí, hledaly pouze 
po hmatu „vajíčka“ v písku, strou-
haly mrkvičku, prohlížely si nejrůz-
nější ulity … Prohlédli jsme si živé 
šneky, dokonce se nám podařilo vidět 
na vlastní oči, jak šneček klade vajíč-
ka. Nakonec si děti takového šnečka 
vyrobily z modelíny a ulity, takže 
šnečkové vypadali jako živí. 

Bylo by toho ještě hodně na vypravo-
vání, co všechno jsme ve školce bě-
hem listopadu zažili. 

Děti a učitelky z mateřské školy
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Z kuLturY a sPortu

PrVnÍ adVentnÍ neděLe na nÁMěstÍ

Adventní čas je obdobím, kdy se 
všichni připravujeme na vánoční 
svátky. Je to doba, která by neměla 
být naplněna shonem, ale klidem, 
pohodou a milými setkáními s těmi, 
které máme rádi. 

A jak proběhla první adventní neděle 
v Bakově? Náměstí zaplnily staročes-
ky laděné stánky s občerstvením a vá-
nočním zbožím. Velký úspěch měly 
také výrobky dětí ze základní umělec-
ké školy. Již tradičně bylo na náměstí 
postavené velké pódium, které nám 
pravidelně ochotně poskytuje firma 
THT Music s. r. o. pana Břetislava 
Tvrzníka. Program zahájila příjemný-
mi písničkami country skupina Bra-
charkas. Dále mohli návštěvníci vidět 
vystoupení našich nejmenších dětí 
z mateřské školy a po slavnostním 
rozsvícení vánočního stromu vystou-
pení cca 150 dětí z 1. stupně základ-
ní školy. Vzhledem k velikosti pódia 
mohou v Bakově na první adventní 
neděli vystupovat všechny děti, které 
rády zpívají. K pohodové vánoční at-
mosféře letos také přispěl živý betlém 
v podání folklórního souboru Furiant 
z Malé Bělé. 

Z první oslavy adventní neděle přiná-
šíme několik fotografií, které nám po-
skytl pan Michal Horvát a Jiří Riedel.

Taťána Dvořáková 

MraZÍk na diVadeLnÍCH PrkneCH V BakoVě

V pátek 22. listopadu v 17 hodin při-
lákalo děti i dospělé do sálu Radnice 
divadelní představení hry Mrazík. 
Tuto ruskou filmovou pohádku, která 
v českém prostředí takřka zlidověla, 
do jevištní podoby převedli Jana a Ju-
rij Galinovi. Adaptace se víceméně 
věrně držela své předlohy, a tak neza-
pomenutelné výroky typu „Nastěnku 
chci za ženu“ bavilo místní publikum, 
zejména děti, kterým především bylo 
představení určeno. Skvělý výkon 
podala také představitelka baby Jagy, 
nechyběly ani původní písně a pouta-
vá byla i výprava. Diváci, kteří na-
plnili sál zhruba ze tří čtvrtin, byli 
vděční za veselé a příjemné zpestření 
pátečního odpoledne. 

Mgr. Karel Novák
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Zakončení podzimní fotbalové sezóny 2013–2014

Krátké hodnocení jednotlivých mužstev  
fotbalového oddílu sk Bakov nad jizerou. 

minikopaná (věková kategorie 6–10 let)
Mužstvo minikopané skončilo na 4. místě v I. divizi OP MB
Trenéři mužstva: Jiří Domácí, Petr Chromý, Patrik Špringer

mladší žáci (věková kategorie 10–12 let)
Kádr nově založeného mužstva se umístit na 5. místě v OP MB kategorie mlad-
ších žáků. 
Trenér mužstva: Petr Janda
Vedoucí mužstva: Jan Nagy

starší žáci (věková kategorie 12–15 let)
Nováček soutěže zakončil mistrovskou sezónu na 8. místě v 1. A třídě Středo-
českého kraje kategorie starších žáků. 
Trenéři mužstva: Jan Resl, Jaroslav Prokůpek
Vedoucí mužstva: Milan Beránek

dorost (věková kategorie 15–18 let)
V podzimní časti soutěže obsadilo mužstvo dorostu 14. místo v OP MB kate-
gorie dorostu. 
Trenéři mužstva: Leoš Adam, Lukáš Bláha
Vedoucí mužstva: Lucie Adamová

a mužstvo
Zakončilo podzimní mistrovskou sezónu 1. B třídy Středočeského kraje mužů
na 9. místě tabulky soutěže. 
Trenéři mužstva: Jaroslav Maryška, Tomáš Zahrádka
Vedoucí mužstva: Martin Syrůček

B mužstvo
Naše rezerva dospělých se umístila na 7. místě III. třídy OS MB 
Trenér mužstva: Martin Fanta, Karel Wollman
Vedoucí mužstva: Martin Čechlovský

sk Bakov nad jizerou – oddíl kopané děkuje všem svým sponzorům, čle-
nům a příznivcům za jejich podporu a činnost během podzimní fotbalové 
sezóny 2013–2014. 

Lukáš Bláha

fotBaLoVÉ okÉnko

Petr koukaL PřeBornÍkeM V tenisu

Dne 30. 11.–1. 12. se konaly okresní 
přebory staršího žactva v tenise. 

Přebory se konaly v areálu sportov-
ního centra v Bezděčíně za účasti 
10 žáků a 14 žákyň. Náš klub re-
prezentovali Petr Koukal, Roman 
Hašek, Natálie Homolová a Natálie 
Czepielová. V kategorii dvouhry 
žáků nenechal nikoho na pochy-
bách o své formě Petr Koukal, kte-
rý na přeboru nenašel přemožitele. 
Postupně porazil: Vimra 6:0, 6:0, 
v dalším utkání se utkal s oddílovým 
kolegou Haškem, který utkání za sta-
vu 3:4 pro zranění skrečoval. V prv-
ním kole Hašek nedal šanci Vimrovi, 
kterého porazil 6:2, 6:0. Ve finále se 
Petr Koukal utkal s nasazenou jed-
ničkou Pecákem z TK Benátky, 63. 
hráčem celostátního žebříčku star-
ších žáků. V nejkvalitnějším utkání 
celého přeboru zvítězil 6:3, 7:5. 

V soutěži čtyřhry se naše dvojice 
Koukal, Hašek probojovala do finá-
le, když v semifinále porazila dvojici 
Kohout, Vimr 6:1, 6:1. Ve finále naše 

dvojice prohrála s Pecákem a Pše-
ničkou, z TK Benátky nad Jizerou, 
po vyrovnaném průběhu utkání 5:7, 
4:6. Celkové druhé místo je rovněž 
vynikající. 

V soutěži dívek ve dvouhře na sebe 
narazily hned v prvním kole N. Ho-
molová proti N. Czepielové. Po vy-
rovnaném průběhu utkání byla šťast-
nější N. Czepielová po výsledku 
6:4, 6:3. V dalším kole již nestačila, 
přes bojovný výkon na Zahrádkovou 
z TK Nová Ves, se kterou prohrála 
0:6, 0:6. 

Ve čtyřhře naše dvojice Homolová, 
Czepielová se utkala v prvním kole 
s nasazenou dvojicí Vajsejtlová, Za-
hrádková 2:6, 3:6. 

Všem hráčům a hráčkám patří dík 
za dobrou reprezentaci klubu. Ze-
jména pak Petru Koukalovi za titul 
okresního přeborníka. 

Karel Bubák

kŽ CŽ jméno 2-hra 4-hra Celkem BH rCŽ

Muži 

38 249 Šťastný Petr 137*7 64*3 201 9 249

49 321 Honc jaroslav 82*6 72*7 154 9 321

100 640 formánek Pavel 34*3 31*2 65 4 640

111 696 knápek jan 42*3 15*1 57 4 696

dorostenCi

58 392 koukal Petr 43*4 42*5 85 6 330

114 732 Hašek roman 6*1 15*2 21 3 600

starŠÍ ŽÁCi

14 80 koukal Petr 243*17 172*11 415 25 33

21 149 Hašek roman 176*10 110*10 286 15 80

dorostenkY

71 452 Lisnerová kate-
řina 11*2 13*2 24 3 409

starŠÍ ŽÁkYně

79 504 Homolová natálie 15*1 10*1 25 4 357

92 576 Czepielová 
natálie 10*1 7*1 17 3 410

MLadŠÍ ŽÁkYně

28 212 Czepielová 
natálie 122*12 84*9 206   

37 264 Homolová natálie 89*11 71*12 160 9 142
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inZerCeŠaCHistÉ BakoVa

Šachistům Sokola Bakov se 
ve 2. kole 2. České ligy nejdří-
ve velmi dařilo 17. 11. na půdě 
Liberce, kde vyhráli 7:1, když 
si soupeři vlastní "spolupra-
cí" povolili pouze 2 remízy. 
Ve třetím kole, hraném na prv-
ní Advent 1. 12., nedokázali 
navázat na úspěšná první dvě 
kola a podlehli velmi mladému 
a perspektivnímu soupeři z Tep-

lic 2 1/2 : 5 1/2, když naopak nedokázali, na rozdíl od svých soupeřů, využít 
svých šancí. V tabulce jsou zatím na krásném třetím místě, příští kolo na silné 
Bohemce B napoví, který post nám bude náležet přes Vánoce až do nového 
roku. 

MeMoriÁL BedřiCHa CHMeLÍka 2013

Poslední listopadovou sobotu se ko-
nal v Železném Brodě již 8. ročník 
Memoriálu Bedřicha Chmelíka – fot-
balový turnaj hráčů nad 35 let. Tra-
dičně na místní umělé trávě nechyběl 
Bakov nad Jizerou, jenž v minulosti 
tento dobře organizovaný turnaj pár-
krát vyhrál. A protože organizátoři 
mají pokaždé pro hráče v místní re-
stauraci připravenou nabídku pokrmů 
z pravé vesnické zabíjačky, je tato 
událost mezi bakovskými velmi oblí-
bená. Takový prejt, ovar či prdelačka 
jsou opravdu dobrými lákadly…

Proto byl jako vloni velký zájem si 
na tomto turnaji zahrát. A tak Bakov 
vyslal do bojů opět dva týmy pod ná-
zvy SG Bakov a Bejci z Bakova. Bej-
ci, loňský vítěz si stanovil jasný cíl, 
nechat na putovní křišťálový pohár 
opět vypískovat stejný název týmu. 
Druhý tým přijel do pojizerského 
městečka proslaveného sklem vylep-
šit loňské 6. místo. A to se podařilo. 
Na rozdíl od Bejků díky lepšímu tý-
movému duchu postoupil do finálo-
vé šestičlenné skupiny. Do ní si při-
nesl z možných šesti bodů pouze tři 
- za jednu výhru. Měl však možnost 
získat v dalších třech zápasech 9 bodů 
a dostat se na "bednu". Hned v prv-
ním zápase ovšem prohráli s domá-

cím týmem 1:3. V následném derby 
proti Skalsku vývoj zápasu opanovali 
a vyhráli s přehledem 2:0. A měli rá-
zem velmi slibnou šanci získat druhé 
místo. Stačilo jen porazit nejslabší 
mužstvo finálové skupiny Hellstars 
Liberec a zároveň pomstít tak Bejky, 
kteří byli jím vyřazeni z bojů o me-
daile. Pomsta se ale nekonala. Zápas 
se sice vyvíjel po vlastním jejich gólu 
pro bakovský dobře. Ovšem vyrovná-
ní a jejich získaný jediný bod v této 
skupině znamenal jejich pád až na 4. 
místo. 

A tak katem Bakovských týmů se 
v sobotu staly „Pekelné hvězdy z Li-
berce“. Ty také rozhodly o letošním 
neúspěchu Bejků. Ony totiž 20 vteřin 
před koncem posledního zápasu zá-
kladní skupiny daly vítěznou branku 
a ukončily tažení Bejků za medaile-
mi. Samozřejmě, že by ten gól neměl 
takovou váhu, kdyby v prvním zápase 
s domácím Železným Brodem pro-
měnili z více jak deseti střel a šancí 
alespoň nějakou a nenechali si z oje-
dinělé šance domácích dát rozdílový 
gól. Tato prohra v úvodu vzala obha-
jobu loňského triumfu rázem za své. 
Ve skupině o umístění na 7.–10. místě 
již hráli bez větší motivace a obsadili 
tak až 8. místo. 

Bejci z Bakova
Stojící zleva: J. Smetana, J. Resl, V. Sedláček, R. Vaněk, O. Bareš
Dole zleva: L. Lehký, M. Fanta, P. Vitmajer 

SG Bakov
Stojící zleva: M. Korbář, L. Brodský, P. Šimíček, P. Sieber, M. Syrůček
Dole zleva: K. Smutný, R. Balogh, J. Šavrda

Skupina A – BEJCI z Bakova Skupina B – SG Bakov

Sestava:  
Lehký – Smetana, Vitmajer, Sedlá-
ček (Vaněk) – Resl, Bobek, Fanta 
(Bareš)

Sestava: 
Šimíček – Balogh, Sieber, Brodský 
(Syrůček) – Šavrda, Korbář, 
Smutný

Bejci – Železný Brod 0:1
(---)
Bejci – Esslteam 6:2 
(4x Resl, Bareš, Vitmajer)
Bejci – Skalsko 2:1 
(2x Sedláček)
Bejci – Hellstars Liberec 1:2 
(Fanta)

SG Bakov – Lučany 0:0
(---)
SG Bakov – IMP Kokonín 5:0 
(2x Smutný, Korbář, Balogh, 
Šavrda)
SG Bakov – Baudyš Team 3:1
(Sieber, Korbář, Šavrda)
SG Bakov – Lázně Bělohrad 0:3
(---)

Zápasy ve skupině o umístění  
7.-10. místo

Zápasy ve finálové skupině 

Bejci – Lučany 2:1 
(Smetana, Fanta)
Bejci – IMP Kokonín 2:5 
(2x Sedláček)

SG Bakov – Železný Brod 1:3
(Smutný)
SG Bakov – Skalsko 2:0
(Korbář, Balogh)
SG Bakov – Hellstars Liberec 1:1
(vlastní)
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BAKOVSKO: registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, IČO: 00237418,
tel.: 326 781 500, fax 326 781 207, info@bakovnj.cz

Šéfredaktor – Magdalena Bulířová.
 

Vychází jako měsíčník v nákladu 1900 ks, zdarma, dne 16. 12. 2013. Příští vydání 20. 1. 2014, uzávěrka příspěvků 6. 1. 2014.


