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sLoVo starostkY

Vážení občané,

slunečné dny letošního března nás všechny lákají ven a tak vyrážíme na za-
hrádky nebo na procházky, nejlépe s celou rodinou i s našimi čtyřnohými 
mazlíčky. 

A právě téma čtyřnohých přátel člověka bude jedním z bodů na nejbližší 
schůzi zastupitelů města. Bohužel stále více se setkáváme s nedbalostí ně-
kterých majitelů psů, která v některých případech hraničí s bezohledností 
a začíná působit velké komplikace v soužití občanů. Nejenom že majitelé 
psů chodí s řádně neoznačenými zvířaty, nejenom že se neustále setkáváme 
se znečišťováním veřejného prostranství, stále více se setkáváme také s tím, 
že majitelé nedokážou svoje psy zvládnout a psi se mohou stát nebezpeč-
nými svému okolí. I proto je zastupitelům města po delší době předkládá-
na k projednání obecně závazná vyhláška, která upravuje mimo jiné volný 
pohyb psů po městě. Zastupitelé se v minulých letech nedokázali shodnout 
na podobě této vyhlášky, což znesnadňuje práci městské policie. Největším 
problémem se totiž jeví rozhodnout, kde se psi mohou, resp. nemohou po-
hybovat bez vodítka. 

Další připravovanou obecně závaznou vyhláškou je vyhláška týkající se re-
gulace používání zábavné pyrotechniky, a to jako reakce na značné použí-
vání zábavné pyrotechniky během vánočních svátků, kdy jsme se každý den 
setkali alespoň s několika případy. Na lednovém zastupitelstvu města byla 
projednávána stížnost na rušení zábavní pyrotechnikou a zastupitelé uložili 
připravit obecně závaznou vyhlášku na další jednání zastupitelstva. Každý 
jistě pochopí, že Nový rok je tímto druhem zábavy již tradičně vítán, ale žít 
petardami skoro 14 dní, to asi nikdo z nás neočekával. Tím méně malé děti 
a zvířata. Právě tyto dvě skupiny používáním zábavné pyrotechniky nejvíce 
trpí, tím spíše, když je na něco takového dopředu nepřipravíme. 

Zastupitelé budou na své nejbližší schůzi také projednávat a rozhodovat 
o dotacích sportovním a zájmovým organizacím a spolkům. Tyto dotace činí 
dle schváleného rozpočtu na letošní rok přes 1 mil. Kč a budou rozděleny 
na základě požadavků a na návrh finančního výboru. Město tak výrazně 
podporuje jak sportovní, tak volnočasové aktivity svých občanů. 

Z aktuálního dění zmíním práce v lokalitě u stadionu – zde dochází v tom-
to období ke kácení přestárlých nebo neperspektivních dřevin a k terén-
ním úpravám. Následovat by měla výsadba nových dřevin a celková úprava 
okolí. Současně čekáme na výsledek dotačního řízení na úpravu tůně mezi 
železničními mosty, která je již v majetku města. Pokud by se podařilo re-
kultivovat právě tuto tůň, životní prostředí v této části našeho města by se 
výrazně zlepšilo. 

V současné době také probíhá veřejná soutěž na zhotovitele stavebních 
prací v souvislosti s přijatou dotací z ROP Střední Čechy na rekonstrukci 
budovy osadního výboru v Podhradí a opravy na hradě Zvířetice. Práce by 
měly být zahájeny v druhé polovině května a ukončeny v prosinci letošního 
roku. O omezeních provozu na hradě Zvířetice budete včas informováni. 

Jelikož nám letošní počasí dopřává více jarních dnů než těch zimních, roz-
hodli jsme se pro Vás s předstihem, na první jarní den, otevřít Volnočasový 
areál včetně sociálního zařízení a náhradního parkoviště u Katolického 
hřbitova. 

Užívejte jarních slunečních paprsků plnými doušky. 

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města
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Z MěstskÉ kniHoVnY

Městský úřad Bakov nad Jizerou upo-
zorňuje, že poplatek ze psů je možno 
uhradit na pokladně MěÚ v přízemí 
budovy v termínu do 30. 4. 2014 a to 
v pondělí a středu 7:30–12:00 a 13:00–
16:30.
Výše poplatku činí za prvního psa
• ve městě 150,- Kč
• obce 100,- Kč
• panelové a činžovní domy 250,- Kč

Iveta Čermáková, referent FO

PoPLatek Ze PsŮinforMaCe k uZaVÍrkÁM koMunikaCÍ V BakoVě n. j.

Vážení spoluobčané,

dne 3. 3. 2014 započaly v našem 
městě práce na rekonstrukci po-
vrchu ulice Žižkova – Husova 
(od koupaliště směrem k železniční 
zastávce Bakov nad Jizerou měs-
to). Nejedná se pouze o výměnu 
horní vrstvy komunikace, ale dojde 
i k výstavbě vodovodu včetně vo-
dovodních přípojek, k rekonstrukci 
veřejného osvětlení a plynových 
přípojek. 

Stavbu nového povrchu komunika-
ce bude provádět firma STRABAG 
a. s., v čele se stavbyvedoucím pa-
nem Vladimírem Ptáčkem (tel. 
602 516 512). Dále se na stavbě 
budou pohybovat stavební firmy do-
dávající stavbu pro společnost VaK 
Mladá Boleslav a. s. a RWE Distri-
buční služby, s. r. o. 

S touto rekonstrukcí souvisí v první 
etapě: 
•  uzavření krajských komunikací – 

ulic Žižkova a Husova (od kou-
paliště až k železniční zastávce 
Bakov nad Jizerou město). Ulice 
byly dle předloženého harmo-
nogramu uzavřeny od 3. 3. 2014 
a budou uzavřeny do 15. 7. 2014. 
Občanům, kteří v uzavřené části 
města bydlí, bude po celou dobu 
uzavírky v rámci možností (pokud 
charakter stavby na určitou dobu 
neomezí) umožněn přístup a pří-
jezd k jejich nemovitostem. 

V červenci bude následovat 
•  uzavírka ulice Boleslavská 

(od železniční zastávky až k Míro-
vému náměstí). 

V souvislosti s uzavírkou ulice Huso-
va došlo také k úpravě dopravního 
značení v ulici Smetanova a Žižko-
va, a to tak, že v těchto ulicích bylo 
s ohledem na zajištění plynulosti 
a bezpečnosti dopravy zakázáno stá-
ní po obou stranách. 

Rovněž došlo k přemístění auto-
busových zastávek z ulice Husova 
do ulice Tyršova. 

Jednotlivé firmy se zavázaly posky-
tovat jednotlivým občanům včasné 
informace o postupu prací a zavázaly 
se k součinnosti při likvidaci komu-
nálního odpadu (vývoz popelnic). 

Schválený plán uzavírky ulic s do-
pravním značením byl včetně roz-

hodnutí o povolení uzavírky Ma-
gistrátem města Mladá Boleslav 
Odborem dopravy a silničního hos-
podářství zveřejněn na webových 
stránkách města (www.bakovnj.cz/
cs/deni-ve-meste/komunikace-a-uza-
virky) a ve vývěskách města. 

Současně došlo k postupnému uza-
vření úseku komunikace vedoucí 
z Bakova nad Jizerou až do Kněž-
mosta. I o těchto uzavírkách budete 
informováni, jakmile budou jasné 
harmonogramy prací. 

Prosíme tímto občany o trpělivost 
a vzájemnou ohleduplnost při takto 
rozsáhlé a náročné akci. V přípa-
dě dotazů se neváhejte obrátit buď 
přímo na zhotovitelskou firmu (tel: 
602 516 512) nebo na městský úřad. 

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

Jako každoročně blíží se již čas, kdy 
bude nutné odstranit všechny zbytky 
posypu z našich komunikací. Z tohoto 
důvodu bude prováděno strojní čištění 
firmou Compag s. r. o. Mladá Boleslav, 
a to v termínu 7. 4., 10. 4., 14. 4. a 16. 
4. 2014 od ranních hodin do odpoledne. 
Žádáme proto občany našeho města, 
aby v uvedeném termínu neparkovali 
se svými motorovými vozidly na měst-
ských komunikacích a umožnili tak 
zametacím strojům, aby práci odvedly 
pokud možno všude a v řádné kvalitě. 

Anna Šlechtová, referent OVŽP

úkLid Ve Městě

dinosauřÍ seMinÁř

Jaký asi byl svět dinosaurů? Pravěk 
stále láká nejen velké čtenáře, ale také 
předškolní děti, které ještě číst neumí, 
a k nám do knihovny chodí s rodiči. 
Malé děti milují pohádky, těch je však 
o dinosaurech velmi málo, protože na-
kladatelství nabízí o pravěku spíše en-
cyklopedie. Požádali jsme proto žáky 
pátých tříd bakovské základní školy, 
aby nám nějakou pohádku o dinosau-
rech zkusili napsat. Byla jsem velmi 
mile překvapená, protože i když tato 
akce byla dobrovolná, pohádku napsali 
skoro všichni. Sešli se nám v knihovně 
originální příběhy plné fantazie i po-
učení doplněné pestrými ilustracemi. 
Mohla jsem uspořádat odpolední čtení 
pro naše nejmenší „čtenáře“. Akci jsme 
spojili s výtvarnou dílnou, takže si kaž-
dý účastník odnesl vlastního dinosaura 
z kartonu, kterého si podle vlastní před-
stavy polepil barevným papírem. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem dětem, které nám svou pohádkou 
přispěly k tomu, aby mohl tento pro-
gram vzniknout a vlastně tak doplnily 
pohádky, které na knižním trhu oprav-
du chybí. 

Taťána Dvořáková, vedoucí MěK
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kniŽnÍ noVinkY V MěstskÉ kniHoVně

světové romány
John Green: Hvězdy nám nepřály
Peter Mayle: Rok v Provenci

romantické příběhy
Jude Deveraux: Černý lev
Jude Deveraux: Měsíc za úsvitu
Jude Deveraux: Za svitu měsíce
Julie Garwood: Hudba meče
Lisa Kleypas: Citlivá místa
Elizabeth Lowell: Nech minulost spát
Stephanie Laurensová: Ideální nevěsta
Stephanie Laurensová: Tajná láska
Tamara McKinley: Neúprosný žár
Rosamunde Pilcher: Hledači mušlí
Jennifer Probst: Manželská past
Jennifer Probst: Manželská smlouva
Karolína Rychtecká: Divoký leknín

detektivky
Veronika Černucká: Naše heslo Apokalypsa
John Lamb: Proradný medvídek
Patrik Rozkovec: Na vlastní pěst

Historická tématika
Jan Bauer: Kubistická Praha 
Jan Bauer: K výšinám císařského trůnu
Václav Erben: Trapný konec rytíře Bartoloměje
Josef Fučík: Doss Alto – mýtus a skutečnost
Vladimír Šindelář:  Zločiny za časů  

c. k. monarchie
Vlastimil Vondruška: Mezi tiárou a orlicí
Vlastimil Vondruška: Vražda v ambitu

Hobby
Blaire Arrowsmith: Hry pro psí hlavičky
Usain Bolt: Usain Bolt. Můj příběh

Ladislav Hagara: Houby
Lucia Stemmerová:  
Obedience. Vysoká škola psí poslušnosti

knihy pro nejmenší
Michal Kraus: Dědovy říkanky – roční období
Marie Tetourová: Malované čtení z pohádky 
do pohádky

knihy pro školáky
Thomas C. Brezina: Klub tygrů. Záhadný duch
Thomas C. Brezina: Ségra, prober se!
Alan MacDonald: Rošťák Bertík. Bacilyyy!
Lauren Myracle: Třináct
Šťastné příběhy Čtyřlístku

Mgr. Karel Novák

ŽiVotnÍ ProstředÍ

třÍděnÍ odPadŮ 

V roce 2013 vytřídili občané Bako-
va nad Jizerou a jeho místních částí 
celkem 170,63 tun tříděného odpadu, 
a to konkrétně: 

• 78,049 tun papíru; 
• 46,447 tun plastu; 
• 42,427 tun skla; 
• 3,707 tun nápojových kartonů; 
• 14,43 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 výše uvedeného množství vytřídě-
ného odpadu, obdrželo město v roce 
2013 od systému Ekokom*) finanční 
odměnu, která v loňském roce činila 
polovinu z celkové částky vynaložené 
za svoz a následné odstranění/využití 
veškerého vytříděného odpadu. 

Sběrné středisko 
„Pod Vápeníkovými“ 

 
bude od dubna 

otevřeno 
každou středu  

od 15°° do 18°° hod. 
a každou sobotu 
od 8°° do 12°°. 

sBěrnÉ středisko
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VZPoMÍnkY

Dne 14. ledna jsme si připomněli  
nedožitých 75 let  
a zároveň tomu budou letos 2 roky,  
co nás opustil pan 

Miloš Rulc. 

S láskou vzpomíná rodina a přátelé.

Dne 7. března vzpomínáme 7. výročí, kdy 
zemřel 

FRantišek klas. 

Kdož jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Stále vzpomíná manželka s rodinou. 

V Bakově nad Jizerou a jeho místních 
částech se v současné době nachází 
18 sběrných míst na tříděný odpad 
s celkem 107 kontejnery, z toho je: 
41 kontejnerů na plast, 26 kontejne-
rů na papír, 20 kontejnerů na sklo, 
17 kontejnerů na nápojový karton, 
3 kontejnery na textil. 

Množství kontejnerů na tříděný od-
pad je každoročně navyšováno, ze-
jména v „problematických“ stano-
vištích – tam kde stávající kapacita 
nedostačuje, je však nutné brát ohled 
na omezený prostor v každém stano-
višti, též je složité zřizování nových 

stanovišť kontejnerů /např.: pozemek 
musí být ve vlastnictví města a bez-
pečně dopravně obslužný/. 

Svoz tříděného odpadu je prováděn 
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. 

Každoroční navyšování celkového 
množství vytříděného odpadu je jistě 
potěšující nejen pro vědomí, že tím 
šetříme finance, ale hlavně že zby-
tečně svou leností nezatěžujeme své 
životní prostředí. Protipólem tohoto 
je skutečnost, že mnozí stále potřebu 
třídit odpady nechápou, nebo v hor-
ším případě “sabotují“ úsilí třídících 
občanů, jako se tomu stalo dvakrát 
v 8. týdnu tohoto roku, kdy byly zne-
hodnoceny vytříděné odpady vhoze-
ním/smícháním směsného komunál-

ního odpadu do kontejneru na odpad 
tříděný. 

*) Ekokom zajišťuje plnění povinnos-
tí zpětného odběru a využití odpadu 
z obalů, vyplývající ze zákonů, uzaví-
rá smlouvy o zajištění zpětného odbě-
ru a recyklaci odpadu z obalů s obce-
mi a osobami oprávněnými nakládat 
s odpadem, na základě kterých při-
spívá finančními prostředky na systé-
my sběru, třídění a využití obalového 
odpadu. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 
referent OVŽP

sPěCHajÍCÍ rok

Co se letos děje s jarem, to je k neví-
ře. Končí teprve třetina března a ko-
lem všechno žije. Netopýří kolonie, 
co máme pod krovem, ta už zvečera 
mnoho dní vyletuje lovit, musí tedy 
být i v noci ve vzduchu hmyz. Špač-
ci, jiné roky váhají, kdy s hnízděním 
začít, jestli snad nepřilétli brzy, letos 
brzy přilétli a hned se věnují domác-
nosti. A co teprve bledule! Na ty si 

obzvlášť dávám pozor, abych se o je-
jich nádheru nepřipravil. Kvetou vždy 
koncem března. Před dvěma dny, 
když jsem tam byl, všechno jelo napl-
no! A s tím i nádherná vůně – jejich, 
i otevírající se země. Musím do míst 
každý rok a času nelituji. Přijde mi to 
léčivé. Nikdy jsem nepočítal, kolik 
jich u potoka kvete, ale neprohádám 
- jak na nebi hvězd! Je jich tam plno 

a místní, co o tom vědí, říkají, že jich 
ještě přibývá. Než kout objeví ně-
kdo, kdo tisíce zvonků někde na trž-
nici zhodnotí. Nestane-li se, za pár 
dnů odkvetou, zvadnou a zmizí zase 
v zemi. Nedovědí se, že les bývá poz-
ději pod větvemi temný a jarní květe-
na, uvyklá světlu, že by v něm nepře-
žila. Teď ale o mojí návštěvě nemám 
kam nakročit, zem se kolem houpe 
a trs stojí vedle trsu. Jen v potoce ješ-
tě nejsou, i když i tam to už zkoušejí. 
Stojím tu s foťákem vždycky několik 
hodin, v tichosti a obdivu. Pozval 
jsem tam režiséra cyklů o pramenech 
českých řek, o rozhlednách, o věžích 
i korunách stromů Bedřicha Ludvika. 
Vzpomínám, jak si tenkrát opatrně 
postavil přístroj nizoučko na stativ 
do úrovně květů a nechal pracovat 
čas. Absolutně nemohl uvěřit. I teď si 
jdu přivonět. Vůně, to jsou nejvěrněj-
ší připomínky prošlých časů. Dodnes 
bych třeba poznal voňavku, kterou 
komedianti v lahvičce s balónkem 
„obtěžkávali“ vystřelené krepové 
růže. Dodnes mám uloženu v hlavě 
vůni šípkových růží, i těch plazivých 
galských, co na jediném místě pod 

břízkami kvetou. Každý rok to přijde 
stejně a já vždycky jen řeknu: „To 
sedí!“ A jarní zem v tom lese s ble-
dulemi voní též svérázně. A vím, že 
až večer odejdu, zažít to budu moci 
zase až za rok. Báječné schůzky s pří-
rodou. Jak třeba voní z výšky pada-
jící voda. Když jsme chytávali úhoře 
u mlýna, kde stékala po vantrokách, 
i ta, co dole hučela rourou – to byla 
vůně! To všechno se mi vrací v těch 
každoročních návštěvách. A zas skon-
čím u trnek a časných slivoní. To je 
teprve zážitek a tam už vím, že jak 
rozkvetou, slavíci to mají domů pár 
metrů. Přiletí do trní svátečně vyzdo-
bených, jako by se na tom obě strany 
před rokem domluvili. Najednou to 
v krajině „bouchne“, v neskutečné 
síle rozkvetou střemchy a slavičí rok 
severovýchodu Mladoboleslavska od-
startoval! Na to se těším. A teď řeším, 
jestli opravdu třeba, když máme jaro 
spěchající, jestli by nedokázali pře-
ci jen nějaký rekord v příletu. Jestli 
o tom na cestách třeba nevědí. Asi 
těžko. 

Pavel Kverek

Dne 13. března uplynul dlouhý rok,  
co nás opustila naše milovaná maminka  
a babička paní 

Věra Paulů. 

S láskou stále vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery Jaroslava  
a Eva s rodinami.
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od ČtenÁřŮ

Dne 14. března uplynuly 4 roky, 
co nás navždy opustil pan 

Bedřich KratochVíl. 

Stále vzpomínají manželka,  
synové a vnoučata.

Dne 14. dubna 2014  
by se dožil 100 let pan 

MiroslaV NeVyhoštěNý. 

S láskou vzpomíná dcera Hana  
a synové Miroslav a Ladislav.

Dne 21. března uplynulo již devět let  
od úmrtí naší milované maminky  
a babičky, paní 

Marie haVelKoVé.

 

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene  
dcera a vnoučata. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Dne 27. dubna tomu bude již 24 let  
od úmrtí naší milované a laskavé maminky 
a babičky, paní 

ZdeNy ČaKrdoVé
z Malé Bělé. 

S láskou stále vzpomínají manžel Josef 
a děti Zdena a Josef s rodinou a vnoučaty.

28. února 2014 uspořádal příprav-
ný výbor TPK (Tanečně pohybový 
klub) ve spolupráci se ZŠ Bakov n. 
J. taneční večer s názvem ,,star 
danCe tančí v Bakově n. j. aneb 
když děti tančí“. 

Přes problémy, které vznikly při za-
jišťování sálu (původní záměr byl 
uskutečnit tuto taneční přehlídku 
v Domě mládeže, kde se kdysi po-
dobné taneční akce uskutečňovaly), 
se organizátorům díky vstřícnosti 
DS TYL podařilo zajistit sál Rad-
nice. 

Byl to opravdu ,,zatěžkávací“ pod-
večer. Sál byl diváky zaplněn tak, že 
jsme byli nuceni dát židle i na jeviš-
tě a jen stěží jsme udržovali přijatel-
nou velikost tanečního parketu, aby 
vystupující měli kde tančit. Všude 
posedávali malí i velcí diváci sledu-
jící taneční program. 

Vedení tanečního večera se ujal Jan 
Stinka, který postupně laskavým 
humorem uváděl jednotlivé soubo-
ry. 

Vystoupení těch nejmenších z dět-
ského folklorního souboru Kominí-
ček sklidilo bouřlivý potlesk a urči-
tě udělalo velikou radost i vedoucí 
souboru Furiant Monice Čapkové, 
pod který tito tanečníci patří. 

Poté zatančily dva starší páry lidové 
tance už z repertoáru souboru Furi-
ant. Nechybělo ani pohoštění divá-
ků staročeskými koláčky. 

Následovalo vystoupení ,,zum-
bistek“, od předškolního věku až 
po dospívající slečny. 

VÍtěZoVÉ iii. roČnÍku star danCe jan onder a dana BatuLkoVÁ V BakoVě n. j.

Značná část těch, kteří mají největší zásluhu na vzniku a rozjezdu TK  RYTMUS Bakov n. J. v roce 1998:

dolní řada zleva: Radek Ježek, Lenka Brodská, Jan Stinka,(hosté Jan ONDER a Dana BATULKOVÁ), Luboš Brodský, 
Jana Brodská, Dagmar Bedřichová, Jana Marešová
horní řada zleva: František Tonar, Jiří Šesták, Pavel Mareš, Miroslav Ježek, Lenka Ouředníková, Alena Šebestiánová, 
Milan Šebestián, Roman Šebestián

(Na fotografii chybí Jana Ježková, Pavel Vošický a Petr Šíp, kteří se našeho tanečního večera též zúčastnili.)
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S obdivem jsem sledoval jejich tre-
nérku a vedoucí Drahušku Dohna-
lovou, s jakým maminkovským pří-
stupem se o ty nejmenší stará a kolik 
energie a tanečního náboje všem 
svým svěřencům předává. 

A diváci to opět náležitě ocenili vel-
kým potleskem. 

Nechtěli jsme vynechat ani taneč-
níky z TK Rytmus,vždyť v prosinci 
tomu bylo již 15 let, co jsme s něko-
lika nadšenci tento klub zakládali. 

S chutí nám zde zatančily latinsko - 
americké tance dva juniorské páry, 
které bakovská veřejnost neměla 
ještě možnost vidět - David Pechan 

a Veronika Bulířová, Lukáš Staněk 
a Sabina Dlouhá. 

A aby jich bylo více, přizvali jsme 
dva malé talenty - prvňáky Lucku 
a Sebastiána z tanečního studia man-
želů Stinkových. Po odtančení i tito 
všichni sklidili mohutný aplaus. Ur-
čitě udělali radost i svým přítomným 
trenérům (R. Ježek a L. Brodská).

Krásu standardních tanců nám 
ve třech ukázkách předvedli Pavel 
Mareš a Míša Ročejdlová. Nebylo co 
dodat, jen tiše vnímat ladnost a pre-
ciznost předvedených tanců. Škoda 
jen, že v soutěžní dráze již dále ne-
chtějí pokračovat. Byli skvělí, stále 
mají co ukázat. 

A blížilo se překvapení večera…
Sálem Radnice se rozezněla znělka 
tV star danCe a chyběl snad jen 
hlas Otakara Brouska: 

„… waltz zatančí jan onder 
a dana BatuLkoVÁ. Prosím 
pojďte na taneční parket. “

Srdečný potlesk bakovské veřejnosti 
vytvořil fantastickou kulisu našemu 
„překvapení večera“. 

Naši milí hosté byli vyvrcholením pá-
tečního tanečního programu a závě-

rečná výzva Dany Batulkové: „Děti, 
děti, tančete!“ by neměla zapadnout. 
Je k zamyšlení i pro ty, kteří berou 
vedení a trénování tance u dětí jenom 
jako svůj byznys. Všichni ti, kteří 
nám zde své svěřence představili, 
mezi ně rozhodně nepatří. 

Tanečníci vystupující v bakovském 
„STAR DANCE“ byli oceněni zlatý-
mi čokoládovými medailemi a mnozí 
z nich využili možnost vyfotografo-
vat se s našimi hosty nebo alespoň 
získat na památku jejich podpis. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného, 
téměř 4500,- Kč, pořadatelé věnovali 
Dětskému centru v MB (pro děti od 0 
do 5 let bez rodičů). Všem, co přispě-
li, ze srdce děkujeme. 

Po skončení oficiální části programu 
proběhla ještě závěrečná videoprojek-
ce, při které u kávy a výborných dortů 
zavzpomínala řada našich bývalých 
„zakládajících“ tanečníků (měli jsme 
velkou radost, že přijali naše pozvání 
a přijeli) na počátky soutěžního tance 
v Bakově nad Jizerou. 

Tak snad zase někdy příště… 
 

Za přípravný výbor TPK 
Luboš Brodský

Poděkování: 

•  Všem vystupujícím a jejich vedoucím Monice Čapkové a Drahušce 
Dohnalové

•  Janu Stinkovi za vedení tanečního večera
•  Pavlu Babákovi a Michaele Honcové za bezchybný hudební přenos
•  Pedagogům ze ZŠ a MŠ za propagaci tanečního večera
•  DS TYL za propůjčení sálu
•  Zahradnickému centru FLORA za květiny
•  Cukrárně U Pavoučka za dort k 15. výročí tancování
•  Cukrárně Za Rohem v MH za dort k 15. výročí tancování
•  Bakovským hasičům za „bezpečnostní“ dohled
•  Panu Tondrovi za zajištění občerstvení
•  Dobrovolníkům, kteří nám pomohli tento ,,večer“ uskutečnit
•  Hlavně VŠEM, kteří jste si udělali čas a přišli mezi nás (i s dětmi) 

a vytvořili tu nádhernou taneční atmosféru 
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Poděkování: 

Upřímně děkuji za děti Dětského centra v Mladé Boleslavi organizátorům 
akce „Star Dance tančí v Bakově nad Jizerou aneb Když děti tančí“, zejmé-
na panu Luboši Brodskému. 

Celý výtěžek této akce věnovali dětem našeho Dětského centra. Ráda bych 
ještě, kromě poděkování, ujistila všechny, kteří se na tomto daru podíleli, že 
prostředky, které nám věnovali, budou dobře využity – budou využity pro 
radost našich dětí. 

MUDr. Helena Tomanová, Dětské centrum Mladá Boleslav

PřÍsPěVek dětskÉMu Centru
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PoHLed do sVěta finanCÍ

•  nová finta poradců jak přimět 
klienta k osobní schůzce

V dnešní době je již většina spotřebi-
telů informována o klamavých prak-
tikách prodejců, o nástrahách smluv 
sjednaných pod nátlakem a o případ-
ných finančních potížích, které mohou 
vzniknout na základě nekalého jednání 
makléřů. Nejúčinnější obrannou meto-
dou je vyhnout se kontaktu s podezře-
lými obchodníky a především se neú-

častnit žádné osobní schůzky, o jejímž 
účelu máte pochybnosti. Ale co když 
Vám jednoho dne zavolá zástupce 
Asociace pojišťoven České republiky 
a bude se s Vámi chtít sejít, aby zkon-
troloval podmínky Vašeho životního 
pojištění?

Asociace pojišťoven České republiky 
neexistuje a neexistuje ani žádný zá-
kon, který by takové případné asociaci 
nařizoval kontrolovat Vaši smlouvu. 
Asociace pojišťoven České republiky 
je výmysl obchodníků, kteří ji využí-
vají jako záminku, jak získat kliento-
vu pozornost. Celá praktika funguje 
následovně. Zákazníkovi zazvoní 
telefon, na druhé straně se ozve ope-
rátorka Asociace pojišťoven České 
republiky a sdělí mu, že je povinna 
zkontrolovat smluvní podmínky jeho 
životního pojištění. Dále už následuje 
sjednání schůzky s pojišťovacím agen-

tem. Na schůzku pak dorazí pracovník 
makléřské společnosti s nabídkou jiné 
smlouvy, která je výhodná samozřej-
mě především pro něho. Jde o nekalou 
soutěž a porušení Kodexu etiky v po-
jišťovnictví. 

Pro běžného člověka může být při 
prvním telefonátu rozdíl mezi Českou 
asociací pojišťoven a Asociací pojiš-
ťoven České republiky zanedbatelný, 
avšak druhý zmíněný subjekt neexis-
tuje a je to jen zástěrka pro podvodnou 
praktiku pojišťovacích agentů. Česká 
asociace pojišťoven je jediná organi-
zace, která zastřešuje společné zájmy 
pojišťoven. Ani ta však nemá povin-
nost kontrolovat smlouvy. 

•  finanční abeceda
„G + H “
GsM Banking – je bankovní služba, 
která umožňuje ovládat běžný účet 

prostřednictvím mobilního telefonu 
GSM

Garantovaný vklad – vklad s garan-
cí návratnosti vložené finanční částky 
s možností zajímavého zhodnocení 
při splnění určitých podmínek

Home Banking – služba, která klien-
tovi umožňuje komunikaci s bankou 
(včetně zadávání příkazů) prostřed-
nictvím sítě internet

Hotovost – fyzické peníze (Cash) – 
bankovky a mince

Hypoteční úvěr – úvěr, který je zajiš-
těn zástavním právem k nemovitosti 
(nemovité věci)

Hrubý výnos – výnos před zdaněním

RŠ

BakoVskÉ ZÁjMoVÉ sPoLkY

Již popáté se konal v Nové Vsi u Ba-
kova dětský ples. Malé holčičky 
a malí kluci se na chvíli proměnili 
v dámy a gentlemany. Těm, co bonton 
nic moc neříkal, na sále svými napa-
ráděnými šatičkami "vytřeli parket". 

Jedno nedělní odpoledne měsíce úno-
ra je obvykle na sále restaurace Jizera 
v Nové Vsi vyhrazeno v rámci pleso-
vé sezóny i dětem. Nejedná se o žád-
ný maškarní rej, co jich bývá v okrese 
plno, ale jde o nefalšovaný ples, kde 
se očekává společenský úbor. Nechy-
bí předtančení a ani bohatá tombola, 
kde byste však stěží hledali dorty, 
uzeniny či alkohol. 

Vyšňoření kluci a holky se bavi-
li v rytmu hudby, kterou mají rádi. 
Pouštěl ji z reproduktorů tentokráte 
DJ Jirka Sobotka a bylo znát, že už 
s malými tanečníky nějaké ty zkuše-
nosti má. 

O kulturní program v podobě orien-
tálního tance se postarala Zuzka He-
nrichová a nenechala nikoho na po-
chybách, že bude nejspíš hvězdou 
tanečního parketu i v dospělosti. 
Tombolu připravili, stejně jako celé 
příjemné odpoledne, členové souboru 
Furiant za pomoci sponzorů: Cukrár-
ny za rohem Mnichovo Hradiště, fir-
my DINO a Karla Švehly. 

Hrála se během odpoledne i hra zva-
ná "židličkovaná" a vítězkou se stala 
Terezka Štechová. Všichni však netr-
pělivě očekávali hřeb odpoledne, kte-
rým je vždy halda nafouknutých ba-
lónků spuštěných z jinak nevyužitého 
balkónu sálu. Potěšením všem může 
být fakt, že tatínkové a maminky pro-
žili s dětmi prima odpoledne, kdy se 
všichni náramně bavili.  

Monika Čapková

děti se VYřÁdiLY na sVÉM PLese
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Ještě před úplným koncem masopus-
tu, který tentokrát připadnul na úterý 
4. března, uspořádali na zámku Ctě-
nice nedaleko Prahy oslavu tohoto 
svátku. Zaplněné nádvoří zámku, 
kam nádherně svítilo v neděli 2. břez-
na celé odpoledne slunce, se dobře 
bavilo nejen při procházce parkem, 
ale i při prohlídce koňského výběhu. 
Nejvíce ale při představení masopust-
ního veselí v podání souboru Furiant 
a kapely Průvan. Třicet masek a ta-
nečníků zároveň za doprovodu lido-
vých písniček vytáhlo na pomyslný 
parket nejen děti, ale i dospělé. Od-
vážné děti v maskách i bez, si mohly 

vyzkoušet tanec s medvědem či šaš-
kem, Laufrem, Strakatým, Pronobu-
sem, cikánkou, kobylou, prasátkem, 
flašinetářem, babkou, sněhovou krá-
lovnou, myší, selkou i hospodářem. 
K pití byl kromě piva i lažanský mošt 
a skvělé masné výrobky, jako prejt, 
taliáni, ovárek a podobně byly k dis-
pozici z rukou řeznických - Hudera 
a syn. Masopust na zámku Ctěnice 
byl velmi vyvedený, jakož veselé 
byly i masky. Celé rodiny si zde moh-
ly vychutnat nejen příjemnou atmo-
sféru, ale i jarní počasí. 

Monika Čapková

MedVěd tanČiL do úMoru a ProPoCenÍ koŽiCHu

V sobotu 22. února uspořádala obec 
Bílá Hlína na Mnichovohradišťsku 
tradiční masopustní obchůzku. Tato 
se zde koná pravidelně každé dva 
roky a letos měla za úkol pomoci 
Davídku Koškovi a jeho rodičům. 
Členové souboru Furiant nemohli 
chybět. Odpolední taškařice věnova-
ná malému klučinovi, který potřebuje 
nejen neustálou péči maminky, ale 
hlavně pomoc ve formě ozdravných 
pobytů, začala úderem druhé hodiny. 

U obecního úřadu se kromě skvěle 
a zdarma hrající kapely Průvan sešlo 
na sedmdesát masek a mnoho dalších 
návštěvníků, kteří se přišli pobavit 
a přispět na dobrou věc. Nakonec se 
vybralo 15 505 Kč a organizátoři jsou 
nesmírně rádi, že se akce povedla 
po všech stránkách. 

Lidé byli vstřícní, zrovna jako spon-
zoři a to vše korunovalo naprosto 
úžasné počasí. A tak se masky a další 
účastníci velkého masopustního prů-
vodu zastavili u dvaceti stavení, kde 

se podávaly masopustní dobroty, mezi 
kterými nechyběly ani tradiční voňa-
vé a velmi chutné koblihy. Na dobrou 
náladu se rozlévaly kořaličky a každý 
kdo trochu uměl a chtěl, si rád zatan-
coval na sluníčku a ve společnosti ve-
selých přátel a známých. 

V rytmu lidových tónu se pohybo-
vali: Turek, medvěd s medvědářem, 
mušketýři, vodník, bába s dědkem 
v nůši, klauni, vlk, Japonka, flašine-
tář, sněhová královna, rybář i s moř-
skou pannou, tenistka v mužském 
podání, kočky, Bílá paní, různá stra-
šidla a báby neurčitého věku, cikánky 
a mnoho dalších, které vedla maska 
zvaná Strakatý.

Pokud chcete i vy pomoci, zde je č. 
účtu 6771758001/5500, kam může-
te směřovat svou pomoc. Důležité 
je uvést ve zprávě pro příjemce celé 
jméno obdarovaného, tedy: David 
Košek. 

Monika Čapková

MasoPust nejen BaViL, aLe i PoMÁHaL
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Sbor dobrovolných hasičů Bakov 
nad Jizerou děkuje všem našim 
občanům, kteří jim dne 9. března 
svojí “troškou do mlýna“ přispěli 
do sběru nějakým tím kilem že-
lezného šrotu a starého papíru. 
O tom, že občané chtěli mít své 
obytné domy a garáže vyčištěné 
a připravené na přicházející jaro 
svědčí fakt, že těch kilogramů 
bylo letos o něco více než loni. 
Takže ještě díky za šrot a papír 
a přejeme krásné a pohodové 
jaro!

 Jaroslava Čermáková

HasiČi děkujÍ

Večerní návštěvníky bakovského 
náměstí určitě zaujala v sobotu 22. 
února příjemná hudba, která se linula 
z pootevřených oken sálu na „Radni-
ci“. Pokud by se rozhodli vypátrat, co 
se tam děje, zjistili by, že se tam koná 
již tradiční hasičský ples. Příjemnou 
hudbu produkovala stálým návštěv-
níkům plesu známá skupina „Levou 
rukou“ z Hradce Králové, ve víru 
tance bylo možno vidět mladé, ale 
i starší páry a ti, kteří právě netanči-
li, se rozhodně nenudili. Mohli totiž 
hudbu poslouchat a sledovat páry 
na parketu. Módní přehlídka začala; 
ženy v šatech dlouhých, krátkých, 
sukních i kalhotách, jejich protějšky 
v oblecích i v hasičských uniformách. 

Pokoukat se mohli také po tombole, 
která byla opět velmi vydařená. Víte, 
co vyhrál majitel losu č. 1? Prasečí 
hlavu, a měl na dobrý ovárek! Když 
už jsme u jídla, tak musíme také poin-
formovat, že i občerstvení bylo dob-
ře zajištěno, na nic se příliš dlouho 
ve frontách u pultu s občerstvením 
nečekalo. 
O tom, že se všichni určitě dobře 
bavili, svědčí i pár fotografií, které 
přikládáme. A přidáváme také podě-
kování všem sponzorům a přispěva-
telům do tomboly, protože bez nich 
by jistě tak pěkná nebyla. Takže ještě 
jednou všem díky a příští rok se zase 
hasiči těší na shledanou na jejich ple-
se! 

 Jaroslava Čermáková

HasiČský PLes

I v tomto roce pro Vás a hlavně Vaše ratolesti chystá náš spolehlivý a časem 
prověřený tým nabídku příměstských táborů:

• SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
DOBÝVÁNÍ PEVNOSTI BOYARD
Zázemí: Volnočasový areál Bakov nad Jizerou
Termín: 7. 7.–11. 7. 2014
Cena:  2000 Kč (zahrnuje: zajištění pitného režimu, obědů, odměn 

za soutěže, cestovné)
Denní program: každodenní  sraz 8:00 a rozloučení v 16:00.     
Na programu máme pokoření naší nedobytné pevnosti Boyard. Během dobro-
družné cesty budeme sbírat klíče od jednotlivých komnat a luštit záhady v nich 
ukryté, abychom v pátek mohli převzít vládu nad komnatou plnou velkého slad-
kého pokladu. V polovině našeho dobrodružného snažení vyrazíme pro klíče 
i na tajnou stezku mimo areál.     

• PLAVECKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Zázemí: Volnočasový areál Bakov nad Jizerou
Termín: 18. 8.–22. 8. 2014
Cena:  2500 Kč (zahrnuje: zajištění pitného režimu, obědů, odměn 

za soutěže, cestovné, denní hodinu plavání - procvičování 
a zdokonalování plaveckých stylů, hrátky ve vodě apod.)

Denní program: každodenní sraz 8:00 a rozloučení v 16:00     
Každý den v dopoledních hodinách bude probíhat lekce plavání a odpoledne 
sportovní a zábavné hry. V pátek zakončíme naše úsilí vyhodnocením při kytaře 
u táboráku i s rodiči. Pokud nám počasí dopřeje, rozloučíme se nocí ve stanech. 
V polovině týdne plánujeme zajímavý výlet.      

Tábory jsou určeny pro děti od 6 let.

Kontakt:  bakovanek@seznam.cz, www.bakovanek.cz, tel: 739 243 753

naBÍdka PřÍMěstskýCH tÁBorŮ 2014
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Ze ZÁkLadnÍ a MateřskÉ ŠkoLY

BeruŠČÍ VÍkend V rokYtniCi

Náš poslední společný zimní víkend 
jsme strávili v námi oblíbené Rokyt-
nici n. J. Jezdíme sem velmi rádi – za-
jímavé výlety jsou na dosah a v okolí 
se dá zažít spousta dobrodružství. 

Vyjeli jsme už v pátek ráno, abychom 
všechno stihli. Vlakem jsme se přiblí-
žili do Harrachova, kde jsme měli do-
mluvenou exkurzi v rudných dolech, 
která se ale z technických důvodů 
neuskutečnila. To nám nemohlo zka-
zit prosluněnou náladu – vydali jsme 
se liščí stezkou k napůl zamrzlému 
Mumlavskému vodopádu. Do Rokyt-
nice jsme dojeli autobusem, zabydle-
li se a došli na nákup. Večer se hrály 
hry – modifikovaný hokej, karty, všem 
jistě známá „flaška“ a jiné střelené hry.

Na sobotu byl nachystán velký výlet 
přes kopec do Harrachova, kam měl 
dorazit sám Krakonoš. Cestou jsme se 
pokochali pohledem na Krkonoše, ale 
největší zážitek měla paní učitelka, 
která vylezla na obří skokanský můs-
tek do místa, odkud se skokani spou-
ští vstříc hloubce pod nimi. Krakonoš 
do Harrachova skutečně dorazil, letos 
bohužel ne na lyžích. Prý sníh letos 
distribuoval do zahraničí, proto v Če-
chách nebyl.

Kromě Krakonoše přišlo mnoho ma-
sek, vyfotili jsme se s hraběcím párem 

Harrachů, vyzkoušeli si střelbu z kuše, 
luku, hod oboustrannou sekyrou, 
ochutnali krkonošské sejkory i jiné 
dobroty a v různých soutěžích vyhráli 
kšiltovky, ponožky a rukavice.

Cestu do Rokytnice paní učitelka „na-
táhla“ přes Ručičky, takže jsme za so-
botu nachodili hezkých 18 km. Večer 
nás na ubytovně čekalo nepříjemné 
překvapení – někdo nám ze společné 

lednice odnesl guláš i s knedlíky, tak-
že jsme povečeřeli sekanou a na ne-
dělní oběd se operativně navařila gu-
lášová polévka.

Nedělní dopoledne je již tradičně vě-
nováno velké hře po Rokytnici. Letos 
jsme se rozdělili do dvojic, „vyfa-
sovali“ herní plán a vyrazili do ro-
kytnických ulic. Cílem bylo objevit, 
správně určit daný díl puzzlí a záro-

veň získat bonusové body za rychlé 
nalezení. No co Vám budeme poví-
dat, pobíhali jsme po Rokytnici skoro 
3 hodiny.

Domů jsme se vrátili uťapkaní, ne-
vyspalí, ale spokojení. Těšíme se 
na další společný víkend, tentokrát 
skoro letní.

Všichni z Berušek

Mistrovství České republiky pro rok 
2014 jsou za námi. Pro taneční páry 
z tanečního klubu Rytmus Bakov 
nad Jizerou bylo stěžejní hlavně to 
ve standardních tancích. Zde jsme 
v letošním roce měli hned 3 želízka 
v ohni. Všechny páry vybojovaly vy-
nikající umístění. 

Zde jsou výsledky: 
Mistrovství České republiky ve stan-
dardních tancích, Praha, 22. 2. 2014
Rambousek Richard a Štěpánková 
Tereza – Jun. I. – 24. místo 
Zítka Adam a Štučková Anna – Mlá-
dež – 19. místo
Domorád Vít a Tejcová Simona – Do-
spělí – 12. místo

Gratulujeme!

Kromě mistrovství se tančilo i na dal-
ších soutěžích. Nejnovější úspěchy 
přinášíme zde: Kamenický pohár, Ka-
menice, 1. 3. 2014

Pechan David a Bulířová Veronika – 
Jun. I. D LAT – 6. místo (finále)
Pechan David a Bulířová Veronika – 
Jun. II. D LAT – 6. místo (finále)
Rambousek Richard a Štěpánková 
Tereza – Jun. I. C STT – 4. místo

Stále přijímáme nové mladé talenty! 
Přijďte se podívat na vedené tréninky 
malých tanečníků v pondělí, středu 
či čtvrtek. Více informací najdete 
na www.tkrytmus.eu nebo na telefon-
ních číslech 724 189 146 (pí Řípová), 
602 266 034 (Vít Domorád). 

Tým TK Rytmus

MistroVstVÍ ČeskÉ rePuBLikY Ve standardnÍCH tanCÍCH 2014
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oLYMPiÁda na 1. stuPni ZŠ

Zimní olympiádou v Soči žil v úno-
ru celý svět. Ani my jsme nebyli vý-
jimkou. Nejvíce jsme se zapojili my 
- páťáci. Rozdělili jsme se do center, 
ve kterých jsme plnili vždy jeden 
úkol povinný pro všechny a po spl-
nění všech povinných jsme si moh-
li začít vybírat z nadstandartních 
úkolů. Postupně jsme se seznámili 
s historií OH, narýsovali olympijské 
kruhy i nakreslili maskoty her, roz-
luštili zašifrované letopočty a názvy 
dějišť OH , jako novináři vymýšleli 
otázky pro olympioniky, zakreslo-
vali do mapy, kde se OH již konaly 
a spoustu dalších úkolů. Taky jsme si 
zatipovali, kolik medailí Češi ze Soči 

přivezou. Největší legraci jsme zaži-
li při curlingu. Přemístili jsme lavice 
tak, abychom mohli vytvořit dráhu, 
na parketách namalovali křídou kru-
hy, místo curlingových kamenů pou-
žili dřevěné hudební nástroje a mohlo 
se začít hrát (jen košťata jsme vyne-
chali). Vše jsme samozřejmě zakon-
čili velkým mezitřídním sportovním 
kláním v sokolovně.   
Zapojili se i prvňáci, kteří plnili úko-
ly z matematiky, čtení, psaní, prvou-
ky a za své snažení dostali sladké 
medaile.

Za všechny bakovské olympioniky 
Berušky z 5.B

Ve čtvrtek 16. 1. jsme se celý roč-
ník devátých tříd a pár spolužáků 
ze sedmé třídy vydali do Prahy – 
Lysolají na exkurzi do Geologické-
ho ústavu a Ústavu experimentální 
botaniky. Po cestě do Prahy jsme 
nepatrně zabloudili, ale rychle jsme 
se opět nešli. V ústavu nás vřele 
přivítali, rozdělili jsme se na něko-
lik skupinek a vyrazili prozkoumat 

obě dvě části. V geologické části 
jsme si mohli vyzkoušet práci s mi-
kroskopy a dalšími přístroji. V čás-
ti botaniky jsme se dozvěděli, jak 
se pěstují různé rostliny a co potom 
z nich dělají. Celý den nám rychle 
utekl a byl velmi zajímavý i pro vý-
běr povolání. 

K. Vosálová, IX. B

GeoLoGiCkÁ a BioLoGiCkÁ eXkurZe

Bakovská ZŠ obstála v konkurenci 
16 základních škol včetně víceletých 
gymnázií

V úterý 11. 2. 2014 proběhlo v Mla-
dé Boleslavi okresní kolo Olympiády 
v českém jazyce. Naši ZŠ reprezen-
tovaly dvě žákyně 9. ročníku – Anna 
Fantová z 9. A a Kateřina Lisnerová 
z 9. B. Obě dívky se díky svým zna-
lostem a schopnostem velmi pěkně 
umístily. 

A. Fantová na 4. místě (k pomyslné 
bronzové příčce, což znamená k po-
stupu do krajského kola, scházel je-
den jediný bod) a K. Lisnerová na 6. 
místě z celkového počtu 29 zúčastně-
ných. 

Oběma děvčatům ještě jednou blaho-
přejeme a děkujeme za pěknou repre-
zentaci školy!

Mgr. Z. Eichlerová , Mgr. J. Brodská

oLYMPiÁda V ČeskÉM jaZYCe

Mladší žákyně (2000–2002) se zú-
častnily 21. 2. okresního kola v bas-
ketbale, které proběhlo v tělocvič-
nách 9. ZŠ MB. A přestože většina 
hráček byla ročník narození 2002 
a v hodinách TV se s tímto sportem 
teprve začínají seznamovat, vybojo-
valy v turnaji skvělou třetí příčku. 
Jejich úspěch ještě podtrhuje fakt, 
že vyhrály tři ze svých čtyř utkání 
a pouze v semifinále poznaly hořkost 
velmi těsné porážky a to až ve tře-
tím prodloužení. Všechna naše čtyři 
utkání byla velmi vyrovnaná a svá 
vítězství dívky získávaly ohrom-
nou bojovností, nasazením a hlavně 
kolektivním pojetím hry. Vítězství 

v turnaji vybojovaly domácí hráč-
ky s úctyhodným skóre ve skupině 
A 208: 16. Obdobně převálcovaly 
své soupeřky i v semifinále a finále. 

skuPina B
ZŠ Bakov – 7. ZŠ Mladá Boleslav 
26:20 
Úvodní utkání bylo, podobně jako 
všechna naše ostatní velmi vyrov-
nané. Bohužel v závěru prvního 
poločasu jsme udělali několik chyb 
při bránění a do šatny jsme šli se 
šestibodovým mankem. Do druhé 
části hry dostaly příležitost některé 
náhradnice a ty se ukázaly ve vel-
mi dobrém světle a náskok soupeře 
postupně zlikvidovaly. Závěr utkání 
patřil nám a tak se nám podařilo za-
vršit skvělý obrat. 

7. ZŠ Mladá Boleslav – 5. ZŠ Mladá 
Boleslav 23:12 
V případě vítězství pětky nad sed-
mičkou jsme měli postup do semifi-
nále jistý. Protože se stal však pravý 

opak, museli jsme o postup ještě tvr-
dě bojovat ve druhém utkání. 

ZŠ Bakov – 5. ZŠ Mladá Boleslav 
28:26 po prodloužení
V tomto utkání jsme na postup mohli 
prohrát i o 8 bodů. Došlo však k vel-
mi kuriózní situaci, kdy jsme patnáct 
sekund před koncem prohrávali o koš 
a v podstatě měli postup jasný. Ale, co 
se stalo, v posledních sekundách jsme 
vyrovnali a tím nechtěně dali soupeř-
kám možnost, že nás v prodloužení 
porazí potřebným rozdílem. To se na-
konec naštěstí nestalo a v prodloužení 
jsme o koš zvítězili a do semifinále 
postoupili z prvního místa.

seMifinÁLe 
ZŠ Bakov – ZŠ Dolní Bousov 28:30 
po trojím prodloužení
Neskutečně dramatické semifinále. 
Přestože jsme vedli až o 8 bodů, ná-
skok jsme neudrželi, do vedení se do-
stal soupeř, ale naštěstí jsme v závěru 
dokázali vyrovnat. I v obou prodlou-
ženích jsme měli náskok, ale sou-
peřky ho vždy dokázaly zlikvidovat. 
Třetí prodloužení se už hrálo na „ná-
hlou smrt“ a i když jsme první na koš 
vystřelili my, soupeřky s obrovským 
štěstím dokázaly skórovat první. 

o 3. MÍsto
ZŠ Bakov – 7. ZŠ Mladá Boleslav 
28:20
Utkání o bronz bylo reprízou našeho 
úvodního utkání ve skupině. V prv-
ním poločase soupeřky ještě držely 
vyrovnaný průběh, ale v závěru jsme 
bodově odskočili a vybojovali za-
sloužené 3. místo. 

sestaVa ZŠ BakoV: 
Tereza Paštrnáková, Andrea Balou-
nová, Viktorie Zahrádková, Adriana 
Kovářová, Alena Sklenářová, Mar-
kéta Gabrielová, Natálie Hitriková 
a Andrea Kaplanová. 

PořadÍ: 
1.  9. ZŠ MB, 
2.  ZŠ Dolní Bousov, 
3.  ZŠ Bakov, 
4.  7. ZŠ MB, 
5.–6.  GMB a 5. ZŠ MB, 
7.  8. ZŠ MB

Mgr. Luboš Broský

dÍVkY Po VýBornÉM Výkonu 
BYLY jednou noHou Ve finÁLe
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Týden po bronzovém úspěchu mlad-
ších dívek se zúčastnili okresního 
kola v košíkové také starší chlapci. 
Byli vylosováni do těžké skupiny 
společně se 2., 7. a 9. ZŠ Mladá Bo-
leslav. V rozhodujícím utkání o po-
stup do semifinále svedli velký boj 
se sportovní 7. ZŠ MB, ale nakonec 
podlehli a ve skupině obsadili nepo-
stupové 3. místo. V celkovém hod-
nocení pak dělené 5. místo. Turnaje 
se zúčastnilo 9 škol. 

ZŠ Bakov – 2. ZŠ Mladá Boleslav 
13:11

V našem úvodním utkání domino-
valy obrany. Poločas jsme vyhráli 
5 : 0, ale rozdíl ve skóre mohl být 
mnohem vyšší. Ve druhém poloča-
se jsme zapojili i náhradníky a roz-
díl se začal postupně ztenčovat až 
na konečných 13 : 11. 

ZŠ Bakov – 9. ZŠ Mladá Boleslav 
5:25

S favoritem naší skupiny jsme udr-
želi krok jen v prvním poločase. 
Opět se na obou stranách lépe brá-
nilo, než útočilo. Stav byl dlouho 

2 : 5. Když pak L. Janeček na kon-
ci 1. poločasu trefil koš z poloviny 
hřiště, šlo se do kabin za nadějného 
stavu 5 : 5. Výkonnostní rozdíl se 
projevil ve 2. poločase, kdy soupeř 
zatížil naše konto 10 koši. 

ZŠ Bakov – 7. ZŠ Mladá Boleslav 
4:10

Utkání o druhé místo ve skupině 
a tudíž o postup do semifinále s do-
mácí devítkou byl dlouho velmi vy-
rovnaný. Soupeře jsme přehrávali 
rychlostí, soupeř však byl přesněj-

ší ve střelbě na koš a měl zejména 
výškovou převahu. Ke konci utkání, 
kdy jsme prohrávali o koš, jsme už 
museli jít do rizika, na což jsme do-
platili dalšími dvěma koši. 

Sestava ZŠ Bakov: 

Lukáš Janeček, Patrik Gabriel, 
Pavel Ondřasina, Radim Cecava, 
Matouš Čapek, Pavel Kůla, Tomáš 
Grmolenský

Mgr. Luboš Brodský

starŠÍ ŽÁCi Po VeLMi doBrÉM Výkonu PÁtÍ

oLYMPiÁda V naŠÍ ŠkoLCe

Tak, jak celý svět sledoval dění 
na letošních zimních olympijských 
hrách, se stejným zájmem prožíva-
ly děti i své olympijské hry, které 
probíhaly v naší mateřské škole 
Bakov nad Jizerou. V této dětské 
olympiádě nešlo o porovnání fyzic-
kých sil nebo sportovní zdatnosti. 
Cílem dětských her bylo seznámit 
děti s tím, co to vlastně olympiáda 
je, dozvědět se o ní co nejvíce in-
formací a hlavně přivést děti k ak-
tivnímu vnímání celého sportovní-
ho klání. 

Vše začalo v pondělí 11. února, kdy 
se děti dozvěděly o vzniku a histo-
rii her, o olympijských symbolech, 
sportech, přísaze a o všem, co je 
spojeno se slavnostním zahájením 

her. Na další den jsme se všichni 
moc těšili. Proběhlo slavnostní za-
hájení her spojené s dlouhým prů-
vodem naším městem. Každá třída 
si na tento výjimečný den vyrobila 
třídní vlajku a označila oblečení ba-
revnou stužkou. Paní učitelky se oz-
dobily slušivými čepičkami v barvě 
své třídy. Průvod ihned na začátku 
podpořili svým skandováním kama-
rádi ze základní školy. Na náměstí 
celý průvod radostně uvítala paní 
starostka a popřála pěkné sportovní 
zážitky. Na školní zahradě proběhlo 
zahájení, kde se úvodního slova uja-
la paní ředitelka. Poté nominovaní 
sportovci předávali své třídní vlaj-
ky, zazněl společný pokřik a hym-
na. Nechybělo ani zapálení olympij-
ského ohně. 
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dětskÁ Šou Ve ŠkoLCe

Již podruhé naší mateřskou školu 
navštívili manželé Šulcovi se svojí 
klaunovskou šou. Děti byly nadšené 
jak z pestrého programu, ve kterém 
mohly samy účinkovat, tak i z množ-
ství veselých rekvizit a kouzelnic-
kých scének, či tanečních improviza-
cí, do kterých zapojili i paní učitelky. 
Za pomoc při scénkách byly děti 
odměněny nafukovacím balonkem. 
Skandovaný potlesk udělal pražským 
umělcům velkou radost. 

Děti a učitelky z mateřské školy. 

Následující dny se konalo velké 
sportovní klání na školní zahradě. 
Na sportovišti jsme zavěsili vytvo-
řené olympijské kruhy a seznámili 
se se sporty. Bylo vyhlášeno něko-
lik disciplín – rychlobruslení, kra-
sobruslení, jízda na lyžích, slalom, 
střelba na terč, hra s hokejkou a pu-
kem a další. Vůbec nám nevadilo, 
že nebyl sníh, nebylo zimní počasí, 
hry jsme si přesto pěkně užili. 

V dalších dnech děti malovaly spor-
tovní disciplíny zimní olympiády, 

vyprávěly si o sportech, zdraví, vy-
robily si sportovní noviny a někteří 
sledovali naše sportovce a jejich 
výkony na olympiádě v Soči a sdě-
lovali nám své pocity. 

Každý z třídního týmu na závěr 
získal medaili, diplom a sladkou 
odměnu. Celý projekt se velmi vy-
dařil a děti si odnesly nejen příjem-
né zážitky, pocit probuzení národní 
hrdosti, ale i spoustu vědomostí 
o největším aktuálním sportovním 
klání.
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Z kuLturY a sPortu

PLes Města BYL „krÁsný“

První březnový večer patřil na ba-
kovské Radnici již šestému plesu 
města Bakov nad Jizerou, který 
tentokrát nesl podtitul „krásný“. 
Tomu odpovídala i výzdoba sálu 
a přilehlých prostor i program, 
v němž se představili tanečníci, 
herci i modelky. Ples byl zahájen 

předtančením páru z TK Rytmus 
a následného uvítání paní starost-
kou. Poté se již slova ujala kapela 
Pegas, kterou potěšilo, že na parket 
se vydal velký počet párů, které 
neustávaly v tanci ani v pozděj-
ších plesových hodinách. Osvěže-
ním plesového programu bylo jistě 

vystoupení herců z DS Tyl, kteří 
zatancovali na jižanské rytmy. Po-
sledními dvěma body programu 
plesu byla módní přehlídka his-
torického oblečení, doplněného 
o komentář, čím se které šaty vy-
značovaly. Během pauz se mohli 
návštěvníci plesu občerstvit u pultu 

s nápoji či baru s koktejly. Atmo-
sféra plesu byla i díky nenucenému 
moderování a neúnavné hře kapely 
velice příjemná a jeho účastníci si 
jej dozajista dobře užili. 

Mgr. Karel Novák
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1. 4. – Gwyn Aston Trio
Koncert fenomenálního kytaristy propojující bluesovou hudbu s rockem. 
Koncert v rámci abonentního jazzového cyklu „ Blues – emoce radosti 
i smutku“, L&K Forum od 19 hod. Vstupné 190,- Kč.

5. 4. – Vrby se nám zelenají, radujme se, veselme se
Hudebně-pohybová dílna z cyklu Muzicírování rodičů s dětmi, ve které přiví-
táme jaro a velikonoční svátky písničkami a říkadly. Vede Lenka Pospíšilová, 
vstupné 80,- Kč, zač. ve 14 a 16 hod.

14. 4. – Velikonoční tvoření pro děti
Přijďte si vytvořit velikonoční dekorace do muzea.  
Rezervace na tel. 326 8 32038, vstupné 50,- Kč, od 16 hod.

24. 4. – Jazzová symbióza:  
Old Stars MB a Zámecké saxofonové kvarteto
Koncert dvou boleslavských hudebních těles, jejichž společným jmenovate-
lem je JAZZ. V programu zazní new orleánský jazz, skladby „věčně zelené“ 
i hudba velikánů jazzového nebe (Ellington, Gerschwin aj.).
Café/restaurant VÁCLAV, od 19.30 hod.

26.4. – Boleslavsko hledá talent II. – Finále
Nadační fond Šance pro děti navazuje na úspěšný první ročník soutěže pro 
mimořádně šikovné a talentované děti z Mladé Boleslavi. Ve finále se před-
staví deset nejzajímavějších jednotlivců, nebo skupin, které odborná porota 
vybrala z téměř stovky přihlášených soutěžících. Cílem je nalézt a finančně 
podpořit děti, které si to zaslouží a mají předpoklad svůj talent dále rozvíjet. 
Do odborné poroty přijali pozvání Miloš Pokorný a Roman Ondráček (Těžkej 
Pokondr), Laďka Něrgešová a další hosté. Začátek od 17.00 hodin, vstupenky 
zdarma k dispozici ve školách a na recepci Magistrátu města MB.

P Ř I P R AV U J E M E

5. 5. – René Trossman Blues Trio 
16. 5. – Muzejní noc 

K R Á T K O D O B É  V Ý S TAV Y

ZFF MINISALON – FILMOVÉ KLAPKY
Výstava představí letošní kolekci umělecky ztvárněných filmových klapek, 
jejichž tradiční aukce na podporu mladých tvůrců bude probíhat v rámci 
programu ZLÍN FILM FESTVALU. Návštěvníci ŠKODA Muzea budou prv-
ními, kdo kolekci klapek pro rok 2014 uvidí v podobě ucelené expozice. 
Výstava je v prostorách ŠKODA Muzea k vidění do 4. 4. 2014.

MLADÍ DESIGNÉŘI 2014
Výstava 3D modelů vozů vytvořených očima žáků 3.–5. tříd z Mladé Bole-
slavi, Vrchlabí a Kvasin. Přijďte hlasovat o nejhezčí model  z každého města! 
V salonku Narcis od 7.4 do 31. 8. 2014.

JEDNOSTOPÁ HISTORIE 
Přehled vývoje jízdních kol doplní kolekce moderních kol značky ŠKODA 
z dílny ŠKODA Originální příslušenství. Ve foyeru muzea od 11. 4. do 1. 7. 
2014.

ProGraM kuLturnÍCH akCÍ a VýstaV – Škoda MuZeuM – duBen 2014
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V sobotu 15. 2. se bakovské mladší 
žačky A zúčastnily turnaje pro mlá-
dež do 12 let v Praze na Spojích. 
Na turnaji bylo celkem 9 družstev 
holčičích, chlapeckých či namícha-
ných rozdělených do 3 skupin. Bakov 
A měl ve své skupině soupeře Březno 
B a hosta z Tymákova. První zápas 
s Březnem B byl jednostrannou zále-
žitostí vzhledem k věkovému rozdílu, 
a tak Bakov zvítězil 20 : 1. Následně 
nás čekal souboj o 1. místo ve sku-
pině s papírově nejsilnějším protiv-
níkem, žačkami z Tymákova. Zápas 
byl vcelku vyrovnaný i přes oslabení 
Bakova o zraněnou hráčku ze stře-
leckého dua. Přesto však tyto góly 
v konečném součtu chyběly a Bakov 
prohrál poměrem 7 : 11. 

Dostali jsme se tedy do bojů o 4.–6. 
místo. Ten již dívky zvládly s pře-
hledem a nejprve rozstřílely řevnické 
žáky 15 : 0 a následně zdolaly i žáky 
Bakova v domácím derby 8: 6. 

Bakovské mladší žačky A tedy skon-
čily na 4. místě s bilancí 3 výhry 
a 1 prohra a skórem 50 : 18 a patří 

jim dík za velmi podařený předvede-
ný výkon, především obraně s bran-
kařkou za 2 téměř čistá konta a pak 
nejlepší střelkyni A. Balounové s prů-
měrem téměř 9 gólu na zápas. 

Sestava: Hitriková, Tichá, Vančurová, 
Kovářová, Friedrichová (1), Janečko-
vá (5), Burianová (9), Balounová (34)

V neděli 16. 2. do stejné haly zaví-
taly i bakovské ženy. Systém hry byl 
stejný, tedy 9 družstev po 3 skupi-
nách. Bakov dostal do skupiny 2 li-
gová družstva, z nichž první byl častý 
soupeř našich žen Modřany. Bakov 
v tomto zápase, kde excelovaly obra-
ny obou týmů, měl nakonec větší stře-
lecké štěstí a zvítězil 7 : 3. Obdobný 
průběh bez přílišné nadílky gólů měl 
i zápas s Tymákovem B, který jsme 
porazili těsným rozdílem 4 : 3. Tím 
jsme si zajistili 1. místo ve skupi-
ně a souboj o 1.–3. místo. Nejprve 
proti vítězi 1. ligy žen Tymákovu A, 
s kterým však dívky hrály vyrovna-
ně a nejlepší střelkyni ligy se dařilo 
obraně a především brankařce úspěš-
ně vynulovat. V tomto těžkém zápase 

nakonec Bakov prohrál 7 : 9, avšak 
předvedly výborný zápal. Poslední 
zápas byl proti ženám Podlázek. Zde 
bylo vidět vyčerpání našich útočnic, 
které celý turnaj odehrály ve 3 a tak 
jindy jednoduchý zápas skončil pro 
nás nepříznivě prohrou 4 : 5. Bakov 
tak obsadil bronzovou pozici. 

Sestava: Bártová, Mrákotová, Černá, 
Pelikovská, Švarcová, Barabášová, 
Vaníčková (6), Špringerová (3), Na-
vrátilová (13)

V sobotu 1. 3. se pak bakovské star-
ší žačky zúčastnily finále ČOS pro 
4 nejlépe umístěné sokolské týmy 
v ČR. Šlo tedy o herně kvalitní turnaj, 
kde 2 z 3 soupeřů byla družstva, se 
kterými bude Bakov bojovat na mist-
rovství ČR o titul. První byl vedoucí 
tým východních Čech – Krčín. Zde 
si dívky vybraly svou velmi slabou 
chvilku a s fyzicky jednoznačně slab-
ším soupeřem uhrály „pouze“ remízu 
8 : 8. Po důkladném rozebrání hry 
v šatně šly dívky proti o poznání sil-
nějšímu soupeři – Tymákovu, lídrem 
západočeské oblasti. Hra našich dí-

vek však byla natolik dobrá, že neda-
la soupeři ani na chvilku oddechnout 
a po hře velmi bohaté na góly se skóre 
ustálilo bohužel na 17 : 18 vítězstvím 
Tymákova. 

Poslední zápas byl proti družstvu 
Blovic, na které si dívky silně vě-
řily a cíl vítězství také splnily 
a s přehledem, kdy hrály spíše pro 
pobavení a kde se střelecky ukázala 
kapitánka Nitschová s nekompro-
misními 15 góly, vyhrály 17 : 13. 

Tyto výsledky silně povzbudily 
a namotivovaly celý tým na nadchá-
zející finále ZHP a na letní mistrov-
ství ČR, na kterém by s takovýmito 
výkony mohly sahat i po zlatých 
medailích. Všem tedy velké díky. 

Sestava: Chramostová, Kraušnero-
vá, Masaryková, Žďánská, Kovářo-
vá, Korelová, Ďuračková (2), Bar-
toňová (4), Vaňková (8), Nitschová 
(27)

Trenér L. Pánek

HÁZenkÁřskÉ turnaje

ŠaCHY

ŠKODA OČIMA VILÉMA HECKELA
Výstava dobových reklamních fotografií vozů ŠKODA od legendárního čes-
kého mistra fotografie Viléma Heckela. Nechte se okouzlit krásou preciz-
ních retro fotografií z 50. a 60. let minulého století ve špičkové technické 
kvalitě. Galerie nad schody do 30. 6. 2014.

„ČESKÝ BETLÉM “ DAVIDA ČERNÉHO 
Ojedinělá výstava bronzových objektů výtvarníka Davida Černého před-
stavující scénické obrazy českých dějin a kultury. Tento soubor čítající 12 
objektů byl vytvořen pro Autostadt /Wolfsburg, Německo/ při příležitosti 
výstavy EXP0 2000. Ve ŠKODA Muzeu je nyní ke zhlédnutí jeho první část. 
Jednotlivé historické události se popisují na „ostrovech“ odlitých z bron-
zu připomínajících český betlém. Modely jsou integrovány v krajině, která 
umožňuje názorně ukázat historické zvraty a paralely. Návštěvníci výstavy 
se tak mohou např. přenést do období rozkvětu českých zemí za vlády Karla 
IV., husitských válek, či být svědky premiéry Dona Giovanniho ve Stavov-
ském divadle v roce 1787 a o 200 let později zažít v provinční Praze nádech 
Hollywoodu při natáčení „Amadea“ Milošem Formanem atd. Komentované 
prohlídky této výstavy pro školy a veřejnost, rezervace na tel. 326 831 135. 
Ve foyeru ŠKODA Muzea. Výstava prodloužena do 30. 6. 2014. 

LAURIN, KLEMENT A SPOL. 
Výstava přibližující osudy osobností z rané historie automobilky /Laurin, 
Klement, Hieronimus, Kolowrat, Podsedníček, Vondřich/. V Galerii nad 
schody ke zhlédnutí do 30. 6. 2014.

S T Á L Á  E X P O Z I C E

Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice, Evoluce a Pre-
ciznost. V tematické oblasti Tradice jsou přiblíženy hodnoty značky ŠKO-
DA - Hrdost, Každodennost a Výzvy symbolizované třemi páry vozů. Busta-
mi obou zakladatelů firmy začíná Evoluce. Dominuje jí chronologická řada 
po sobě jdoucích milníků automobilového vývoje. Okruh Preciznost před-
stavuje vozy v různých stádiích renovace – od nálezového stavu až po „kle-
not“. Proces výroby současných vozů lze vidět v panoramatickém kině.

Obměny stálé expozice
Od 11. 3. – Filmová auta v Tradici: Laurin & Klement typ 110 „Dědeček 
automobil“ a ŠKODA 110 Super Sport typ 724 „Ferat“ 
8. 4.–7. 7. – „Viktor“ – ručně háčkovaná ŠKODA Octavia Combi v životní 
velikosti výtvarnice Jitky Havlíčkové

Všechny krátkodobé výstavy jsou přístupné v rámci běžného vstupného 
do muzea. Využijte možnosti zakoupení celoroční vstupenky do expozic 
ŠKODA Muzea za zvýhodněnou cenu 280,- Kč. 

ŠKODA Muzeum, Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav,
T: 326 8 32038, E-mail: muzeum@skoda-auto.cz muzeum.skoda-auto.cz. 
Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea 
denně od 9 do 17 hod. Změna programu vyhrazena!

V neděli 2. 3. 2014 vyjeli mladší 
žáci do České Skalice, aby získali 
zkušenosti a viděli, jak hrají týmy 
ve Východočeském kraji.

Kluci zde sehráli čtyři zápasy, bě-
hem nichž poznali, že je ještě hodně 
co zlepšovat.

V prvním, celkem dost vyrovna-
ném zápase proti Dobrušce hráli 
kluci v nejsilnější sestavě a prohrá-
li s rozdílem třech branek 11 : 14. 
Po taktických radách od trenérů 
v šatně nastoupili do dalšího zápasu 
proti týmu z Lázní Bělohrad, který 
zdolali s šesti brankovým náskokem 

12 : 6. Po tomto zápase následoval 
zápas s nejsilnějším východočeským 
celkem z Krčína, se kterým se se-
tkají i na Finále ZHP ve Staré Vsi. 
S Krčínem sehráli vyrovnaný první 
poločas, který skončil lépe pro Kr-
čín a to 2 : 3, ale bohužel na začátku 
druhého poločasu se dostal Krčín 
po dvou rychlých útocích do tří- 
brankového vedení, které se již ne-
povedlo dohnat a po prostřídání celé 
hráčské sedmičky nakonec Krčínští 
vyhráli v poměru 3 : 10. Kluci byli 
dost zklamaní, ale na truchlení nebyl 
čas a museli nastoupit k dalšímu zá-
pasu, ve kterém jsme si chtěli zlepšit 
náladu, což se bohužel nepovedlo 

a proti Opatovicím n. /Labem ve vy-
rovnaném zápase prohráli 7 : 9.

Nejproduktivnějším střelcem Bako-
va byl Zdeněk Čučka s jeho 17 góly, 
další byl Kuba Krejčí s 8 brankami, 
David Šulc přispěl 4 góly a po jed-
nom gólu dávali Míla Hitrik, Lukáš 
Ďurač a Radim Matohlína.

Sestava:
Trakal, Beran, Hitrik, Honc, Le-
šák, Bárta, Masopust, Beneš, Tůma, 
Čučka, Šulc, Krejčí, Matohlína, 
Ďurač.

Jiří Tichý

ZkuŠenosti Z VýCHodoČeskÉ oBLasti

Šachisté Sokola Bakov v 8. i 9. 
kole z nadějně rozehraných zápasů 
v Ústí nad Labem a doma s novo-
borským ŠK získali jen dvě remízy 
a tak o jistotě udržení rozhodnou 
až poslední dvě kola. Soutěž je 
vyrovnaná a každé utkání je boj 
na osmi šachovnicích.

Jaroslav Záhorbenský
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inZerCe

Hráčka našeho tenisového klubu Na-
tálie Homolová se účastnila teniso-
vého turnaje mladších žákyň v Trut-
nově. To že její předešlé výsledky 
nebyly náhodné, potvrdila i na tomto 
turnaji. 

Ve čtyřhře se spoluhráčkou Heřma-
novou z LTC Pardubice potvrdily roli 

nasazených jedniček a celý turnaj su-
verénně vyhrály. 

Výsledky 
4hra:   Homolová, Heřmanová – Ko-

hlerová, Šolcová obě Tutnov 
6 : 0, 6 : 0

finále:   Homolová, Heřmanová – 
Gottwaldová, Kubíčková LTC 
Pardubice 6 : 1, 6 : 1

Ve dvouhře obsadila naše hráčka 
3. místo, když ve vyrovnaném semi-
finále, které se hrálo přes 2 hodiny, 
nestačila na Kohlerou. 

Výsledky
2hra: 
čtvrtfinále:   Homolová – Šolcová
 6 : 1, 6 : 2
semifinále:
  Homolová – Kohlerová
 5 : 7, 4 : 6

Pěkné poháry byly hezkou odměnou 
za předvedené výkony. 
Blahopřejeme!

Karel Bubák

tenis

POZVÁNKA

Klub turistů 
Kosmonosy pořádá výlet 

vlakem v sobotu 
24. května 2014 
na hrad Trosky. 

Odjezd z Mladé Boleslavi, 
hlavního nádraží 

v 8:38 hod., příjezd domů 
mezi 17:15 až 19:15 hod. 

Prosíme cestující, aby si 
zakoupili zpáteční jízden-

ku na zastávku Ktová. 

Těšíme se 
na Vaši hojnou účast. 

Za Klub turistů 
Kosmonosy,  

předseda klubu 
Viktor Velich ml. 

nÁBor do tenisoVÉ 
PřÍPraVkY LtC BakoV n/j

Rok narození: 
2006–2008 chlapci i dívky

Bližší informace: 
Zdeněk Kruman, trenér 3. třídy, 

tel: 603 998 319 

Karel Bubák

Termín:

začátek května 2014 
(bude upřesněno 

ve vývěsce 
u Sokolovny)
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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.: 326 214 023, fax 326 781 207, bakovsko@bakovnj.cz

Šéfredaktor – Magdalena Bulířová.
 

Vychází jako měsíčník v nákladu 1900 ks, zdarma, dne 24. 3. 2014. Příští vydání 22. 4. 2014, uzávěrka příspěvků 6. 4. 2014.

ZakÁZkoVÉ truHLÁřstVÍ

Vyrábíme: 
kuchyně, vestavěné skříně, obývací stěny, komody, botníky, regály, police, 

stoly, kancelářský nábytek, postele, schody, dveře, dřevěné obložení, pergoly, 
ploty, drobné opravy, montáže zakoupeného nábytku

Tel. : 602 129 433


