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slovo starostky

Vážení občané, 
léto je v plném proudu a stejně tak i práce po celém našem městě. 
Všichni dobře víme, v jakém stadiu jsou rekonstrukce komunikací v našem 
městě, neboť se nás všech dotýkají dopravní omezení a komplikace, které 
tyto stavební práce s sebou přinášejí. Bohužel to mnohdy nejsou jen samot-
né uzavírky, ale velmi často také neukázněnost řidičů, ať již místních nebo 
přespolních nebo dokonce řidičů kamionové dopravy, kteří nerespektují 
zákazové značky. Třebaže jsou objízdné trasy a jejich značení odpovědnos-
tí stavební firmy, děláme vše pro zajištění bezpečného průjezdu městem, 
přičemž jsme museli poprosit o spolupráci i Policii ČR. Velmi Vás žádám 
a prosím, abyste všichni dbali dopravních omezení a zvýšené bezpečnosti 
na komunikacích v našem městě, tím spíše v době nadcházejícího školního 
roku, kdy doprava nejen u železniční zastávky, ale i v okolí základní a ma-
teřské školy bude velmi frekventovaná a nepřehledná. 

Abychom neměli dopravních omezení málo, přibudou nám v druhé polovi-
ně srpna stavební práce na místních komunikacích v rámci projektu „Re-
konstrukce místních komunikací v Bakově nad Jizerou“. V rámci této 
akce bude rekonstruována komunikace U Stadionu, část ul. 5. května, ul. 
Jungmannova a Riegrova. O dopravních omezeních Vás budeme informo-
vat na webových stránkách. 

Během měsíce srpna budou zastupitelé města na svém mimořádném jed-
nání rozhodovat o přijetí dalších tří dotací a to na projekt „Vegetační 
úpravy – lokalita U Stadionu Bakov nad Jizerou“, celkové náklady pro-
jektu činí cca 1 mil. Kč, dotace cca 830 tis. Kč, dále na projekt „Tůně 
Pod Zbábou“, celkové náklady projektu jsou cca 2,2 mil. Kč, dotace cca 
2,1 mil. Kč a „Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny Bakov 
nad Jizerou“ spočívající v zateplení a rekonstrukci vytápění, celkové vý-
daje projektu jsou cca 7,8 mil. Kč, dotace činí cca 6,3 mil. Kč. Pokud 
zastupitelé rozhodnou o přijetí dotací, zahájíme okamžitě výběrová řízení 
a realizaci projektů. 

Současně probíhají práce na „běžných“ záležitostech města v rámci schvá-
leného rozpočtu. Jde zejména o rekonstrukci elektroinstalace na zdravot-
ním středisku, rekonstrukci bytů v ul. Boleslavská, vybudování chodníku 
v ul. Brigádnická a v Chudoplesích, apod. 

Připravujeme také žádost o dotaci na zvýšení kapacity základní školy 
a do konce srpna budeme podávat žádost k Ministerstvu školství a tělo-
výchovy. 

Práce je opravdu hodně, ale aby život nebyl jen o práci, dovolte mi, abych 
Vás závěrem pozvala na Bakovské folkování, které se uskuteční v neděli 
24. srpna 2014 od 11 hodin ve volnočasovém areálu. 

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

stanovenÍ Pravidel Pro PoHyB PsŮ na veřejnýCH ProstranstvÍCH

Dne 28. 6. 2014 vstoupila v účinnost 
nová obecně závazná vyhláška o čis-
totě a veřejném pořádku ve městě, 
již schválilo zastupitelstvo města 
na svém zasedání dne 2. 6. 2014. Ve-
dle odstranění některých formálních 
nedostatků původní vyhlášky z roku 
2006 přináší nová vyhláška jednu zá-
sadní změnu věcnou, a to stanovení 
pravidel pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích. Názvy a parcelními 
čísly jsou vymezena konkrétní veřejná 
prostranství, na nichž je možný po-
hyb psů pouze na přiměřeně dlouhém 
vodítku a další veřejná prostranství, 
na něž je vstup se psy zakázán (veške-
rá dětská hřiště, pískoviště a sportovi-
ště na území města, areál sokolovny). 
Osobám doprovázejícím psa se ukládá 

mj. povinnost zajistit, aby pes nosil 
evidenční známku, nebo aby ji mohli 
na požádání oprávněného kontrolního 
orgánu ihned předložit. 

Vyhláška, včetně grafické přílohy, je 
zveřejněna na webových stránkách 
města pod číslem 2/2014 (www.ba-
kovnj.cz/cs/samosprava/pravni-pred-
pisy-mesta.html). Originál je každému 
přístupný na Městském úřadě. 

Upozorňuji, že porušení povinností 
stanovených v obecně závazných vy-
hláškách obcí je přestupkem, za který 
lze uložit pokutu až 30 000 Kč. 

Mgr. Petr Paclt
právník města
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aktualiZaCe diGitÁlnÍHo PovodŇovÉHo PlÁnu a vyBudovÁnÍ vis na jiZeře

Vážení občané, ráda bych Vás infor-
movala, že v červenci byla ukončena 
realizace projektu „Aktualizace di-
gitálního povodňového plánu a vy-
budování VIS (Varovný integrovaný 
systém) na řece Jizeře“, jehož součás-
tí jsou nové rozhlasové hlásiče, nové 
poplachové sirény, povodňová čidla 
a v neposlední řadě aktualizovaný 
povodňový plán města. V současné 
době byl zahájen zkušební provoz, 
ve kterém bude zjišťováno, zda sys-
tém funguje bez problémů. 

Na webových stránkách města v sek-
ci „Povodňové a krizové informace“ 
se můžete seznámit s aktualizovanou 
verzí povodňového plánu, ve stejné 
sekci na záložce „Povodňová čidla 
a výšky vodní hladiny“ lze získat 
informace o výškách vodní hladiny 

na řekách Jizeře, Mohelce a poto-
ku Bělá, které jsou velmi důležité 
v době hrozících povodní. Jako do-
plnění k projektu připravujeme insta-
laci webkamery, která bude umístěna 
v nejnižším místě na komunikaci 
za mostem na Malé Bělé, a která bude 
mít za úkol on-line monitorovat stav 
vodní hladiny na Jizeře tak, aby bylo 
možné se v době povodní jednoduše 
podívat, zda je komunikace z Malé 
Bělé do Bakova nad Jizerou průjezd-
ná, či už ne. 

Projekt je realizován za finanční pod-
pory Státního fondu životního pro-
středí a jeho hodnota dosahuje téměř 
na hranici čtyř milionů korun. 

Helena Poliaková
referent správního odboru

Jak jsme Vás již informovali, v souladu s usnesením zastupitelstva je plá-
nována změna „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Města Bakov nad 
Jizerou“. Pokud by měl někdo ze zástupců sportovních a zájmových organi-
zací působících v Bakově nad Jizerou, nebo z občanů města zájem zúčastnit 
se jednání, na kterém budou zásady revidovány, či má pouze konkrétní nápad 
na změnu, ať kontaktuje Ing. Václava Veselého na emailu vesely@bakovnj.
cz nebo na telefonním čísle 326 214 033.

Současnou verzi „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Města Bakov 
nad jizerou“ naleznete na webových stránkách města:

www.bakovnj.cz v sekci Městský úřad -> Dokumenty a formuláře. 

Ing. Václav Veselý
vedoucí finančního odboru

ZMěna ZÁsad Pro PoskytovÁnÍ dotaCÍ Z roZPoČtu Města Bakov n. j.

Z denÍku MěstskÉ PoliCie

strÁŽnÍk a ZÁvady na koMunikaCÍCH

Při výkonu služby se strážníci setká-
vají s různými situacemi, mezi které 
patří i překážky silničního provo-
zu. Během kontrolní činnosti nebo 
na oznámení občanů odstraňují z vo-

zovky spadlé větve, napadané kamení 
nebo dokonce spadlé části nákladu 
ať už prkna či různé druhy odpadu. 
V této souvislosti se hlídky často se-
tkávají i s poškozováním dopravního 

značení. Poslední případ řešila hlídka 
koncem měsíce července, kdy všíma-
vý občan oznámil poškozené doprav-
ní značení na komunikaci z Malé Bělé 
k Podhradí. Na této části komunikace 
nějaký vandal, zřejmě posilněn alko-
holem, zkoušel svou sílu na doprav-
ních značkách a tak na křižovatce 
u mostu přes Jizeru otočil dopravní 
značku „Stůj, dej přednost v jízdě“. 
Dále pak otočil (již poněkolikáté) 
směrové cedule u viaduktu ke Zvíře-
ticím a vyvrátil označník autobusové 
zastávky a směrové tabule u odbočky 
k hlavnímu nádraží. Svoji siláckou 
pouť ukončil vyvrácením cedule 
„Konec obce“ v Podhradí. 

V sobotu dopoledne si pak strážník 
všiml, že na objízdné trase v Havlíč-
kově ulici zmizela přenosná dopravní 

značka „zákaz zastavení“. Tu strážník 
následně nalezl ležet na travnaté plo-
še u autobusové zastávky v Žižkově 
ulici a umístil ji zpět na své původní 
místo. 

Pokud je v možnostech strážníků, 
překážku silničního provozu odstraní, 
otočí nebo umístí dopravní značení 
na své původní místo. Pokud je zá-
vada většího rozsahu, ohlásí ji pří-
slušnému správci komunikace nebo 
OVaŽP Městského úřadu. 

Každý občan, který úmyslně poškodí 
nebo přemístí dopravní značku, by si 
měl uvědomit, že jeho „žert“ může 
vážně ohrozit bezpečnost ostatních 
účastníků silničního provozu. 

Aleš Konývka, ředitel MP

Z MěstskÉ kniHovny

kniŽnÍ novinky v MěstskÉ kniHovně

Beletrie

Jeffery Deaver: Panoptikum
Emil Hakl: Skutečná událost
Corine Hofmannová: Afrika, má láska
Christiane F.: Můj druhý život
Jan Jícha: Dva roky bez prázdnin

Jonas Jonasson: Analfabetka,  
která uměla počítat
Táňa Keleová-Vasilková: Lék na smutek
Jonathan Kellerman: Klam
Lenka Lanczová: Nebe plné hvězd
Věra Nosková: Ať si holky popláčou
Jennifer Probstová: Manželský omyl
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Nora Robertsová: Neodbytný ctitel
Nora Robertsová: Okamžik změny
Věra Řeháčková: Dokonce mi i kluka svedla
Paul Wm. Young: Chatrč

detektivky

Jussi Adler-Olsen: Zabijáci
Stanislav Češka: Hořká smrt
Otakar Chaloupka: Slaná chuť cigaret
Petr Jiroušek: Agent 009
Jaroslav Kuťák: Magnólie z Masters
Viveca Sten: Bez viny
Viveca Sten: Ve vyšších kruzích

Z historie

Jan Bauer: Dárek pro mistra kata
Jan Bauer: Milenec rudé komisařky
Anna Březinová: Prokletí harému
Oldřiška Ciprová: Princezna veronská

Věra Fojtová: Prokletí lipovského dvora
Naďa Horáková: Brněnské židovky
Ivan Šedivý: Češi, české země a velká válka
Vlastimil Vondruška: Ještě že nejsem kat
Vlastimil Vondruška: Smrt ve Vratislavi

Cestopisné

P. Hardy – A. Ham: Severoitalská jezera
Jiří Neumann: Šumavské střípky

o osobnostech

Aleš Cibulka: Černobílé idoly 3
Sally Bedel Smithová: Alžběta II. 

dětské knihy

4 detektivní příběhy Čtyřlístku
Guy Bass: Filín Fidla a prokletí vidličkáře
Thomas C. Brezina: Přízraky bez tváře,  

Chrám hromů, Zrození rytíře
Karolína Kobulejová: Bajky z pole i tůňky
Miloš Kratochvíl: Poťouši a zloděják
Miloš Kratochvíl: Rybáři a hastrmani
Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 8. Fakt smůla
Jiřina Lockerová: Zvířátka na statku
Alan MacDonald: Rošťák Bertík. Čůraaat!
Richell Mead: Vampýrská akademie 1–6
Jana Semelková: Pohádkový klásek
P. Stančík – L. Dvořáková: Jezevec Chrujda točí film
Holly Webb: Osamělá Jessie

o přírodě a zvířatech pro děti

Příroda plná dobrodružství
Dobrodružství v přírodě
Rupert Matthews: Obrazová encyklopedie. 
Zvířata
Zvířata v lese

Mgr. Karel Novák, knihovník

ŽivotnÍ ProstředÍ

slavÍCi a lidÉ koleM niCH

Jen jednou v rádiu jsem o tom mlu-
vil, když jsem byl hostem Jana Kře-
liny v pořadu Host do domu, na bý-
valém ČRo 2 – Praha. Jindy ne, aby 
to neznělo jako vychloubání. Dnes 
to ale napíšu, ať to je pro všechny 
poděkováním. Volala mi totiž jedna 
z čtenářek zpravodaje z vaší Nové 
Vsi a bylo to radostné. Přála si, abych 
ještě víc napsal o slavíkovi s italským 
kroužkem ze Studénky. Snad to ne-
bude ostatním vadit a učiním tak rád, 
nejprve bych ale dodal, že si vážím 
všech, kteří píší, volají anebo mne 
oslovují přímo v krajině, když si my-
slí, že nemůžu být jiným, než čerstvě 

odhadli. Jsou to milá setkání. Chodí 
i dopisy, úhledným písmem psané, 
někdy s nalinkovanými řádky a neú-
plnou adresou. Píší je ti, kteří nevlád-
nou mladými technologiemi, a pro ta-
kové si vždycky s chutí dojdu koupit 
známku. Tak jsem si vysloužil tím, že 
víc jak třicet let se snažím krále pěvců 
nabízet. Hledat formu co nejvíc popu-
larizující, aby vydrželi číst i lidé, kte-
ří o přírodě příliš nevědí. Krásně to 
onehdy řekl technický pracovník jed-
noho regionálního rádia, když jsme se 
potkali na slávě v konci roku. Pošlu 
ta slova za ním, když teď předčasně 
odešel. Řekl: „Ptactvu, pane Kverku, 

vůbec nerozumím, ale musel jsem se 
do studia vrátit poslechnout si, jak to 
dopadne“. Za to ještě jednou děkuji. 
Bylo by smutné, objevovat krásu kra-
jiny a nemít k tomu posluchače či di-
váky. Za každého jsem vděčen, ať je 
mu osm, osmnáct či osmdesát. Mám 
totiž přečasto pocit, že bych měl do-
movině platit za její stále častější na-
šeptávání. Skvostné pozvánky a nu-
cení k protírání očí i štípnutí do tváře, 
k občasnému mluvení nahlas i šmát-
rání po foťáku. Za všechny ty nápady, 
co vnáší do mých dnů. 

Starý slavík ze Studénky v čase, kdy 
otvíráte zpravodaj, přežil-li do těch 
dnů, počítá poslední hodiny českého 
slavičího roku. Čtyři měsíce uběhly, 
trnky už zase tmavnou po kuličkách, 
na hrušky vlétli špačci a po nich ad-
mirálové. Těžká vůně kvasu se táhne 
po kopcích. Hnědé slavičí peří do po-
sledního milimetru spolehlivě narostlo 
v poctivém přejídání se posledních 
dnů, tuk příjemně tíží tělo. A hvězdy, 
které zvečera kreslí jihozápadní díl 
oblohy kdesi nad řekou, už vybízejí. 
Vyletí do noci a cestou, kterou zná, 
zamíří k moři. V první občerstvovací 

stanici odvráceného alpského pod-
hůří zastaví na týden, nebo dva. Pak 
přeletí moře a před pískem si znovu 
odpočine. Přeletí poušť, okraje savan 
a před deštným lesem zastaví. Nebyl 
by mu k ničemu a tak jako generace 
před ním, usadí se v konci Sahelu. Ob-
dobí dešťů osvěží ten kraj a on se dá 
po náročné cestě rychle dohromady. 
A jak přejde leden i půlka února, pole-
tí nazpět. Rychleji a ještě kratší cestou, 
aby byl pod Babou pokud možno první 
a mohl vybírat. Vybere-li dobře, uspě-
je. Jedné noci pak konečně do křoví 
zapadnou křídla stejně hnědavá, jen 
kratší než jeho. On rychle překope 
zpěvník a ráno už spustí docela jinak! 
Trnky za pár dnů rozkvetou a máj zase 
přijde. Teď je však po půlce srpna, 
z křoví padá vedrem první listí a jeho 
čas pro odlet se naplnil. Kdoví, jestli 
za jarních tahů dál počítá i se zátokou 
hraničního jezera v jižní bráně do Alp, 
kde kdysi dostal od italské bioložky 
na nohu kroužek. S kódem, který to 
podstatné z nového příběhu exklusiv-
ně pro nás třeba zas vypoví. 

Pěkný zbytek léta přeje 
Pavel Kverek

vZPoMÍnky

Dne 20. července 2014 uplynulo smutných 
30 let, co nás navždy opustila naše drahá 
manželka, maminka, babička, sestra paní

VLASTA HYKOVÁ. 

S láskou a úctou vzpomíná rodina Hykova, 
Bobkova a Treglova.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

od ČtenÁřŮ

Dne 4. 7. 2014 oslavili zlatou svatbu manželé

liBuše a jaroslav 
draHotovi 
z Malé Bělé. 

Hodně zdraví, štěstí a lásky 
do dalších společných let
přejí

dcera Libuše, syn Jaroslav 
a vnoučata Lukáš, Jaroslav, Jakub a Lenka
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Zdravím všechny čtenáře prázdni-
nového čísla Bakovska. V součas-
né době probíhají bouřlivé diskuze 
v parlamentu naší malé republiky 
o velmi důležitém, řekl bych téměř 
zlomovém bodu naší novodobé de-
mokracie. Pokud se skutečně poda-
ří přijmout zákon o státní službě, 
v takové formě, že naši úředníci 
přestanou být závislí na politickém 
vedení, pak skutečně nastane pro-
ces celorepublikového zklidnění. Že 

po zkušenostech s přijímáním jiných 
závažných právních norem to nebude 
proces jednoduchý, je nasnadě. 

Zároveň se konečně otevřelo i téma 
navýšení peněz, které by se dosta-
ly na výplatní pásky zaměstnanců 
ve zdravotnictví a sociálních služ-
bách. Změna tarifních platů, po které 
je voláno již dlouhá léta, je změna 
velmi potřebná, protože jediní za-
městnanci v sociálních službách, 

na které jsou kladeny neskutečné ná-
roky, jsou stále bráni, jako téměř ne-
kvalifikovaná pracovní síla a tak jsou 
také ohodnoceni finančně. Můj táta 
vždycky říkal „Jestli se nebudeš učit, 
půjdeš ke kravám“, dnes bych to řek 
obdobně, až na ty krávy… pracovník 
směřovaný do přímé péče musí splňo-
vat tyto požadavky:

• Ukončené základní vzdělání
• Beztrestnost… atd. 

Pokud je však přijat, je nucen doplnit 
si základní kurz a následně se začít 
prokousávat povinnými, pravidelný-
mi školeními, supervizemi, poradami 
úseků… V některých zařízeních, se 
následně stávají dokonce klíčovými 
pracovníky a na základě této kompe-
tence plánují se zdravotně postižený-
mi spoluobčany jejich budoucnost. 
To vše pouze za pár korun. 

Kdo pracuje u nás? V našem Domově 
máme tři druhy zaměstnanců, ten co 
nenašel jinou práci, ten, koho jinde 
nechtějí a pak toho, kdo to bere jako 
životní náplň (díky p. Rozkovcová). 
Jsem moc rád, že po zkušenostech 

jsem se přesvědčil, že drtivá větši-
na jsou právě ti, co se zde cítí doma 
a práce je pro ně posláním. To však 
neznamená, že by za svou práci ne-
měli dostat řádně zaplaceno, a zde 
vidím velký otazník.

Dnešní spotřebně nastavená společ-
nost nás tlačí velmi silně k hodnocení 
všeho právě pouze penězi. A pak se 
samozřejmě nabízí otázka, jak dlouho 
u nás budou pracovat lidé pouze pro 
dobrý pocit? To jistě nejde do neko-
nečna. 

750 000 000,- Kč pro posílení soci-
álních služeb to je jistě hodně peněz, 
pevně doufám, že opět nezmizí v roz-
počtu státu, nebo dokonce v kapsách 
zlodějů, kteří v tom umí chodit.

Přeji Vám čtenářům Bakovska krásný 
konec prázdnin a sociálním službám, 
aby ono vycházející slunce se nestalo 
v krátké době zapadajícím. 

Mgr. Josef Mlčoch 
ředitel Domova Pod Skalami 

Kurovodice, p. s. s. 

novÁ šanCe soCiÁlnÍCH sluŽeB

ZakÁZky MalÉHo roZsaHu

Danou oblast lze v současné době označit v ČR za problematickou. Důvodem 
velmi vysokého zastoupení zakázek malého rozsahu jsou zejména znovu nasta-
vené limity (od 1. 1. 2014) ve výši 2 mil. Kč pro dodávky a služby a 6 mil. Kč 
pro stavební práce (bez DPH).

Důsledkem takto stanovených hranic pro zakázky malého rozsahu je však to, že 
více jak 50 % veřejných zakázek neprochází přes postupy stanovené v zákoně 
o veřejných zakázkách, což má negativní dopady na transparentnost zadání 
a jeho efektivnost, jelikož neumožňuje neúspěšným uchazečům právní obranu 
proti rozhodnutí zadavatele. 

Proč je nutná nezávislá kontrola? Aby veřejné prostředky zadavatel použil 
v celé výši, k danému účelu (audit shody, legality) a nevykládal za nepotřebné 
věci (audit výkonnosti).

V soukromém sektoru není kontroly třeba, neboť ten disponuje univerzálním 
ukazatelem efektivnosti – mírou zisku. 
Hlavními kritérii auditu výkonnosti jsou:
•  Účelnost – míra dosažení stanovených cílů;

•  Hospodárnost – pořízení vstupů za nejnižší možnou cenu při zachování po-
třebné kvality;

•  Efektivnost – náklady na jednotku výstupu slouží k výběru nejvýhodnějšího 
způsobu dosažení cíle;

•  Předpokládaná výše VZ – výše peněžních závazků za dobu plnění ve věcné, 
časové, místní a funkční souvislosti, předvídatelnost plnění; 

•  Zákaz dělení předmětu VZ za účelem snížení předpokládané hodnoty podzá-
konné finanční limity;

•  Nejnižší nabídková cena – nabídka bude z hlediska užitných vlastností napl-
ňovat minimální úroveň nutnou pro splnění cílů nákupu;

•  Externí produkce – využití externího dodavatele je efektivní pouze, když za-
davatel není schopen docílit nižších nákladů, aniž by došlo ke snížení užit-
ných vlastností požadovaného statku vlastními silami (poradci, právníci, or-
ganizace a administrace ZMR, …). 

Při zadávání veřejných zakázek jsou většinou akcentovány procesní aspekty 
a „férová“ soutěž, poněkud v pozadí však někdy zůstává ekonomická racio-
nalita. 

Ing. M. Činka

ZnovuZroZenÍ Hradu ZvÍřetiCe

Článek Taťány Dvořákové, vedoucí 
Městského muzea byl o virtuální mo-
derní počítačové animaci v rukou mla-
dých. Slovní doprovod vnuka milované 
paní učitelky ze základní školy Anny 
Dvořákové, Mgr. Vojtěcha Dvořáka byl 
pro mne vysvětlením. Jako člověk, kte-
rý život a vůbec mezilidské vztahy vní-
má místo sluchu očima, mne práce mla-
dých tvůrců nadchla. Mám ráda umění, 
hlavně výtvarné a pak naše Tyláky! Ba-
kovské zapálené ochotníky. Věci, které 
nejdřív nejsou o penězích ale o lidské 
zájmové činnosti. Viděla jsem na verni-
sáži Mgr. V. Dvořáka manželé Ludmilu 
a bývalého principála ochotníků pana 
Brodského, historika pana doktora Vla-
dimíra Bednáře i se svým věrným pří-
telem, synem pana ředitele bývalé dívčí 
školy pana Josefa Černého, kteří dříve 
vlastivědné muzeum po panu Hastíko-

vi a Vosálovi bezplatně vedli. Muzeum 
sloužilo jako bakovská výstavní síň 
s památkou na orobincové řemeslo. 

Bakov nad Jizerou byl kolébkou ráko-
sové a hrnčířské výroby, které také naše 
město proslavilo. Paní Iveta Dandová 
stále pokračuje v tradici pletení ráko-
su o jarmarcích, kde se řemeslnická 
rukodělná práce propaguje. Pan Has-
tík se mi kdysi svěřoval s úctou o ce-
chovních praporech a dávné bakovské 
minulosti, kterou měl velice rád. Čest 
jejich památce a poděkování pánům 
PhDr. V. Bednářovi a panu Černému je 
tím i ode mne. Zvířetice jsou stále sou-
část Bakova a naše paní starostka paní 
Mgr. Jana Štěpánová dělá vše, aby Ba-
kov byl chloubou Mladoboleslavska. 

Vendula Paříková
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Z Historie

(Trenčínský pomník padlým natáče-
la Česká televize pro svůj tématický 
seriál)

V sobotu 10. května letošního roku 
se konala u trenčínského pomníku 
padlým z I. světové války malá pi-
etní slavnost za přítomnosti České 
televize. Redaktor Jiří Podlipný po-
žádal švandymistra baráčnické obce 
M. Dittricha, aby krátkou vzpomín-
ku zorganizoval. Jejími význam-
nými hosty byla starostka města 
pí Mgr. Jana Štěpánová, senátor 
a redaktor baráčnického měsíčníku 
PhDr. Jaromír Jermář, jenž položil 
k pomníku květiny, představitelé 
Budovcovy baráčnické župy v bole-
slavském kroji, členové konšelstva 
domácí baráčnické obce v čele s je-
jím rychtářem Josefem Bednářem 
a bakovští hasiči, vedení pí Jiřinou 
Horejšovou a oblečení do součas-
ných obou svých slavnostních krojů. 
Milým překvapením bylo vystoupení 
členů Divadelního odboru Tyl man-
želů Brodských, Pěnkavových a Mi-
leny Antošové, kteří s M. Dittrichem 
zapěli dvouhlasou Masarykovu oblí-
benou píseň Ach, synku, synku, jejíž 
brumendo doprovázelo některé části 
slavnostního vzpomínkového proje-
vu ke 100. výročí vypuknutí I. svě-
tové války, jenž přednesla syndička 
trenčínské baráčnické obce Lubi-
slava Bednářová. Z jejího proslovu 
uvádím:

V těchto jarních měsících před sto 
léty málokdo tušil z prostých oby-
vatel Bakovska, že se hlavní světové 
velmoci chystají k válce. Jen politi-
ci ve Vídni, v Berlíně, Petrohradu, 
Paříži, Londýně, v Římě a dalších 
evropských hlavních městech včetně 
amerického Washingtonu věděli, že 
válka je za dveřmi. Evropa je roz-
dělena do dvou táborů, které se při-
pravují k válce o světovládu. Mladé 
velmoci Německo, Itálie a Rakousko 
– Uhersko touží po přerozdělení svě-
ta, jež koloniálně od počátku 18. sto-
letí postupně ovládly Anglie, Francie 
a Rusko. Aktivní jsou především stá-
ty Trojspolku (Německo, Rakousko 
– Uhersko a do roku 1914 též Itálie), 
jež se chystají k válce. Předzvěstí 
světové války se stala anexe Bosny 
a Hercegoviny Rakouskem – Uher-
skem v roce 1908 a obě balkánské 
války na počátku druhého desetiletí 
20. století. Válečnou polnici třímalo 
v rukou Německo, které burcovalo 
své spojence k útoku. Bezprostřed-
ním podnětem k válce byl provede-
ný atentát na následníka rakouského 
císaře Františka Ferdinanda d‘ Este 
a jeho choť hraběnku Chotkovou 30. 
června roku 1914 při velkých vojen-
ských manévrech v Sarajevu. 

Dne 28. července roku 1914 se téměř 
bezstarostně vydaly mnohé bakov-
ské a trenčínské rodiny na anenskou 

pouť do Mnichova Hradiště. Děti 
se na výlet vlakem a na sladkosti 
z marcipánu či tureckého medu tě-
šívaly celý rok. Když se v podve-
čer otcové a matky s dětmi vraceli 
domů, se zděšením zírali do plakátů 
vyvěšených na nárožích okresního 
města, oznamujících částečnou mo-
bilizaci záložníků. Od úst k ústům se 
šířilo obávané slovo: válka! V Bako-
vě ještě stihli strážníka Rybáře, jak 
prochází ulicemi se svým bubnem 
a s chmurou v tváři zvěstuje silným 
hlasem úřední císařské oznámení. 

O tři dny později byla v celé říši vy-
hlášena úplná mobilizace a Rakous-
ko – Uhersko vyhlásilo 28. července 
1914 válku Srbsku, 6. srpna 1914 
Rusku, 11. srpna 1914 Francii a 13. 
8. Anglii. Obdobně vše v předstihu 
vykonalo i německé císařství. Vá-
lečná mašinérie se dala do pohybu. 
Jen Itálie vyčkávala a zatím do vál-
ky nevstoupila (Až 23. května 1915 
na straně Dohody. )

Bakovští záložníci se okamžitě mu-
seli hlásit na vojenském velitelství 
v Turnově, kde panoval zmatek a ne-
připravenost zvládnout tolik mužů 
při sestavování jednotlivých kumpa-
nií. Všichni povolaní se ani do ka-
sáren nevešli, neboť tam nebylo ani 
tolik postelí. Den trávili v turnov-
ských hospodách a na noc dojížděli 
vlakem domů. Brzy ráno se zase vra-
celi. Když byla jednotka sestavena, 
dostala strůj a zbroj, postoupila tolik 
žádanou polní mši na vojenském cvi-
čišti v Daliměřicích a byla vyprave-
na vlakem na frontu. Vojáci věřili, 
že válka bude krátká a po žních se 
vrátí domů. Malé Srbsko jim nebu-
de žádným nebezpečným soupeřem. 
Z otevřených vagonů – dobytčáků 
halasně provolávali: „Utlučeme Srby 
čepicemi!“ Srbové se však nedali. 
Bojovali statečně až do své porážky 
2. prosince 1914. V celé rakouské 
říši nastala radost. I v bakovském 
sv. Bartoloměji se konala slavná 
mše celebrovaná na počest velkého 
vítězství císařské armády. Docháze-
jí i smutné zprávy. Pošta dopravila 
i oznámení o prvních zdejších pad-
lých. Byli to vojíni František Duka 
a Čeněk Vodka. 

Nebyli však bohužel poslední. Češi 
v rakousko – uherských uniformách 
bojovali na ruské frontě, po roce 
1916 i na italské frontě a někteří Ba-
kováci na západní frontě. Ani jejich 
rodiče, manželky a děti v zázemí to 
neměli snadné. Po celou dobu války 
trpěli nedostatkem potravin, obuvi, 
šatstva, uhlí a dříví. Nastala všeo-
becná bída a obava z příchodu dal-
ších pohrom.
 
Válka skončila až 11. listopadu 
v roce 1918 uzavřením míru. Ješ-
tě dříve však byla 28. října vyhlá-
šena samostatná Československá 

republika. Vojáci se vraceli domů. 
Válka připravila o život 10 milio-
nů Evropanů, z nich padlo 162 311 
mužů a žen pocházejících z českých 
zemí. Vrátilo se celkem 246 000 vá-
lečných invalidů. Krutá a nelítostná 
válka připravila tisíce rodin o své 
živitele. Po padlých tu zůstalo cel-
kem 142 000 vdov a 252 000 sirot-
ků. Domů do Bakova se nevrátilo 65 
mužů, do Trenčína 14 mužů. Před 
válkou v Bakově žilo celkem 2740 
obyvatel, v Trenčíně 331 občanů, 
kteří obývali 55 domků. (V Rybním 
Dolu bylo obydleno 28 domků.)

Po válce v chudém městečku, kde 
nebyla žádná továrna, jen desítky 
mužů měly jistou práci na železnici, 
bída neustoupila. Přesto se po roce 
1921 ujala celonárodní myšlenka 
postavit padlým spoluobčanům spo-
lečný pomník. Padli v dáli, ale sou-
sedé je chtěli mít mezi sebou doma, 
ve své obci, aspoň symbolicky. Po-
dle svých hmotných možností za-
čaly některé spolky budovat na své 
náklady pomníky padlým. V Ba-
kově a v Trenčíně se vše dělo pod 
vedením baráčníků. V Bakově bylo 
vytvořeno umělecké dílo ve zname-
nité vlastenecké alegorii, které bylo 
slavnostně odhaleno už v létě roku 
1922. V Trenčíně a v okolních ob-
cích (Chudoplesích, Budách, Malé 
Bělé - Nové Vsi a v Bítouchově) až 
o rok později. 

Trenčínští baráčníci se připravovali 
na slavnostní odhalení téměř rok. 
Nejdříve si zakoupili místo, které 
by odpovídalo důstojnosti zamy-
šleného pomníku. Odkoupili část 
zahrady od místního hostinského 
a objednali u bakovského sochaře 
Václava Koloce návrh pomníku, 
jeho zhotovení i postavení. Jedno-
duchý památník je složený ze čtyř 
stupňů. Jeho kvádry stojí na dvou 
základních stupních, které jsou ob-
klopeny čtyřmi kamennými lucer-
nami, jež symbolizují věčné světlo. 
Vlastní těleso pomníku je zhotoveno 
z žuly a skládá se ze tří částí. Dolní 
část tvoří široká patka s mírně kó-
nickou vrchní částí a na ní je umís-
těn dolní stylobat s nápisem: Věno-
váno staroslavnou obcí baráčníků 
v Trenčíně L. P. 1923. Na středním 
stylobatu je připevněna litá kovová 
deska s vyznačením jmen čtrnác-
ti padlých trenčínských sousedů 
na bojištích 1. světové války. Vrch-
ní část pomníku tvoří obelisk s jed-
noduchou sedlovou hlavicí. V jeho 
horní části je umístěn reliéf T. G. 
Masaryka. Pod ním je vtesán nápis: 
Padlým v dáli 1914 – 1918. Celko-
vé náklady na jeho pořízení dosáhly 
13 000 Kč. Město Bakov poskytlo 
500 Kč, vše ostatní uhradili baráč-
níci, kteří si museli požádat o půjč-
ku 4000 Kč. Bohužel smutný osud 
potkal reliéf samotného zakladatele 
státu. Po okupaci v roce 1939 byl 

sňat a bezpečně uložen, po válce 
znovu instalován. V roce 1950 byl 
znovu odstraněn a vrácen až v roce 
1968. V roce 1970 byl opět snesen 
a určen k roztavení. Místo něj sem 
byla zavěšena kovová deska se stát-
ním znakem republiky s určením, že 
by už nikomu neměla vadit. V roce 
1990 město Bakov nechalo odlít 
nový reliéf prezidenta osvoboditele 
T. G. Masaryka a znovu jej vrátilo 
na pomník. Bohužel před několika 
týdny byl reliéf dosud neznámým 
pachatelem zcizen. Zásluhou paní 
starostky Mgr. Jany Štěpánové byl 
znovu instalován nový Masarykův 
portrét.
 
Trenčínský pomník byl slavnostně 
odhalen v neděli 20. května 1923 
a jeho obřadní ceremonie byla tehdy 
součástí XI. sjezdu V. župy baráční-
ků v Trenčíně. Hlavními řečníky byli 
tehdy starosta města MUDr. Josef 
Satran a Josef Bavor, rychtář zdejší 
baráčnické obce. K pomníku byly 
pokládány věnce a květiny nejen 
k výročím, ale i při všech místních 
oslavách, při odvodech branců i ně-
kterých svatbách. Konaly se tu i křty 
občánků náležejících k Církvi česko-
slovenské. 

Po válce pořídili baráčníci kolem 
pomníku železný plot, který je dob-
rou uměleckou kovářskou prací ba-
kovské strojní firmy Jana Sameše 
a jejího kováře Václava Grünwalda. 
K pomníku náleží i studně. Obojí 
předala Staroslavná obec baráčníků 
v Trenčíně v roce 2011 jako dar měs-
tu Bakovu nad Jizerou. 

Prostý památník má svůj význam 
i v dnešní době. Nejen historic-
ky vzdělané, ale i citově založené 
a uvědomělé občany burcuje k za-
stavení a nutí k četbě jmen padlých 
mužů. Každé jméno vede k zamyš-
lení. Padli mladí. Antonínu Vávrovi 
a Josefu Honcovi bylo tehdy 19 let. 
Měli své rodiče, manželky a děti. 
Jejich rodiny po dlouhých desetile-
tích téměř vymřely v mužské linii. 
Zbývají tu poslední příjmení Hašlar 
a Honc, jejichž nositelé mezi námi 
žijí. Ze života se těší i neteře a sy-
novci Josefa Koštejna, Josefa Mali-
ny, Josefa Marka a Antonína Vávry, 
již však už dávno nosí jiná jména. 
Jejich tváře jsou už dávno nepo-
vědomá, avšak jména na pomníku 
připomínají dobu, z níž se zrodila 
samostatná Československá repub-
lika, jíž se stal v povědomí lidí po-
mník jejím symbolem. 

-ář

(Česká televize odvysílala zajímavou 
reportáž vztahující se k trenčínskému 
pomníku v neděli 6. července v 21. 30 
hod.)

100 let od vyPuknutÍ 1. světovÉ vÁlky
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velkÁ vÁlka Před sto lety

Furiant ve spolupráci s mnicho-
vohradišťským muzeem připravil 
vzpomínkovou akci u příležitosti 
100. výročí mobilizace. 
Začátek Velké války si v sobotu 
26. července připomnělo Mnicho-
vo Hradiště malou rekonstrukcí 
odchodu vojínů při Svatoanenské 
pouti před vlakovým nádražím. 

V 10 hodin zahájil vzpomínkovou 
akci senátor a historik Jaromír Jer-
mář, který svými zasvěcenými slo-
vy navodil sto let starou atmosféru. 
Jednospřeží s drožkou ze stáje Ka-
teřina z Hrdlořez přivezlo do míst-
ního parku úředníka, jenž rozesta-
věl na vědomost všem mobilizační 
vyhlášky. 

Poté už následovalo jakési diva-
delní představení souboru Furiant, 
který do svých řad zapojil i civilis-
ty. Oblečení se našlo pro každého, 
kdo měl chuť být účasten této sice 
neveselé, zato významné historické 
události. 
Loučit se s muži odcházejícími 
na vojnu přišly jejich manželky, 
děti, matky, milenky a kamarádi. 
Drožkou přijel k nádraží i sedlák, 
který věřil, že do Vánoc bude ur-
čitě doma, ale ať žena přeci jenom 
najme nějaké děvečky na dožín-

kovou práci. Brzy doma chtěl být 
i mladý kovář, jehož vyprovázela 
celá rodina. 

Zato řezník měl o svém osudu 
jasno od začátku a s věncem buř-
tů na krku se loučil s manželkou 
a dcerou slovy: „Mařenko, já už se 
nevrátím, já to vím, opatrujte tady 
tu živnost, snad už i naše Anička 
něco zastane v krámě, však už jsem 
jí toho hodně naučil… ” 

Pana účetního doprovázely do vál-
ky kromě manželky a dcerky i malé 
zebřičky v klícce, jež byly jeho 
chloubou. Několik písniček vojí-
nům na rozloučenou zazpívaly te-
tičky Krákorky. Poté už z nádražní 
budovy svolával na perón pan vý-
pravčí všechny hrdiny a ženy po-
stávající před nádražím jim dojem-
ně mávaly bílými kapesníčky. Vlak 
houkal a rozjížděl se, když v tom 
se poslední dobrovolník s kufříkem 
v ruce řítil na nádraží: „Bojovat ne-
chci, ale musím. S pánem Bohem. ”

Závěrem akce se všichni přesunuli 
k pomníku padlým a v čele se sta-
rostou města k němu položili kvě-
tiny. 

Monika Čapková
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furiant v CHorvatsku

Soubor Furiant přijal pozvání o ví-
kendu 5. a 6. července do chorvat-
ského města Daruvar a nedaleké obce 
Dolany. Nekonal se tedy žádný zájezd 
k moři, jak by se mohlo na první po-
hled zdát, ale o účast na prestižních 
akcích. Především v Dolanech se sla-
vilo: 95. výročí České besedy a 70. 
výročí české školy. V žádném případě 
však nejde o tanec Českou besedu, 
jak jsme u nás zvyklí, ale jedná se 
o krajanský spolek udržující český ja-
zyk a tradice. Druhou akcí byl v Da-
ruvaru mezinárodní dechovkový fes-
tival, kde vystupovala místní kapela, 
dále hosté z Maďarska a také dechová 
hudba Trnkovjanka z Kačavy na Zlín-

sku se samými nadanými mladými 
kluky a pěknými moravskými písnič-
kami. Již v pátek v podvečer jsme se 
všichni potkali na malé večeři, kdy se 
podávala na rožni pečená kuřata v au-
toservisu Vlada Bahnjika. 

Počasí přálo, možná až moc, a tak 
se obě akce mohly uskutečnit pod 
širým nebem, což pořadatelé přijali 
s povděkem. Sobotní, dopoledním 
sluncem zalité daruvarské náměstí 
s dominantou radnice a vodotryskem 
zaplnily dechové hudby a výše zmi-
ňovanou Trnkovjanku v kyjovských 
krojích tanečně doprovodil náš sou-
bor. Ten se tak rozcvičil na večerní 

oslavy v nedalekých Dolanech. Od-
polední návštěva místního termálního 
koupaliště byla všem velikou a ra-
dostnou odměnou. Obzvláště ti mlad-
ší se u vody dobře bavili a pořádně se 
vyblbnuli na skluzavce a s míčem. 

V osm hodin večer začal za školou 
v Dolanech bohatý program, v kte-
rém kromě Furiantu vystoupil i další 
zástupce České republiky-poberoun-
ská staročeská kapela Třehusk. Dále 
pomyslné pódium patřilo pěveckému 
sboru Berušky s českými country 
písničkami, daruvarskému lidovému 
souboru Holubička a místní České 
besedě a dětem z české školy. Do-

lanská dechová kapela hrála k dobré 
a taneční pohodě všech zúčastněných, 
na kterých byla vidět radost ze setká-
ní. 

V neděli dopoledne jsme si ještě jed-
nou, tentokráte v daruvarském parku, 
poslechli kapelu Trnkovjanku a da-
ruvarský orchestr. Poté následovala 
příjemná procházka pod stíny stromů 
lázeňským městem a setkání s něko-
lika náhodně jdoucími krajany, kteří, 
když zaslechli češtinu, hned se ptali, 
odkud jsme, případně chválili naše ta-
neční vstupy, ať už v Daruvaru či Do-
lanech. Nechyběla ani malá zastávka 
v kavárně na zdejší dobré pivo. 

Dolanští, v čele se Svjetluškou Pro-
kopovičovou, si však pro nás připra-
vili i doprovodný program na nedělní 
odpoledne a večer. Podívali jsme se 
do Vinařství Kovačevič, kde jsme ne-
jen ochutnali dobrá vína, ale nějaká si 
i koupili. Následoval výstup na Petr-
ský vrch. Předtím jsme se však ještě 
zastavili u pramene vody, který dob-
rých 6 let nevyvěral, ale před 3 týdny 
se opět probudil k životu. Voda z něj 
byla stejně dobrá, jako z naší Klokoč-
ky. Petrský vrch je vysoký 650 metrů, 
ale zarostlý stromy, a tak, pokud chtěl 
někdo něco vidět, musel vylézt na ra-
diový vysílač. Jeden takový „blázen“ 
se mezi námi našel. Večer nám pak 
v Dolanech zahráli velmi pěkné a ve-
selé divadelní představení v češtině 
s názvem: Dlouhý, Široká a Bystro-
zraký. Následovala společná večeře 
a opět muzika a zpěv českých písni-
ček, které umějí v Chorvatsku líp, než 
my tady u nás. 

Všem se nám u krajanů moc líbilo 
a těšíme se na setkání buď tady v Čes-
ké republice, a nebo nejméně za dal-
ších 5 let, znovu v Chorvatsku. 

Monika Čapková
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Základní organizace Bakov nad Jizerou si dovoluje Vás co nejsrdečněji pozvat k návštěvě místní výstavy králíků a drůbeže, která se 
uskuteční 23. a 24. srpna 2014 v prostoru restaurace „NA ZASTÁVCE“. 

Máme připravenou bohatou tombolu s řadou velmi zajímavých výher. Pro veřejnost bude otevřeno v sobotu od 14 do 18 hodin 
a v neděli od 8 do 15 hodin. 

Děti mají vstup zdarma.                                                                                                                               Za ZO ČSCH Petr Cach

výlet BarÁČnÍkŮ do luŽiCkýCH Hor

V sobotu dne 21. června 2014 se konal 
výlet baráčníků z Bakova nad Jizerou 
do Lužických hor. Vyjeli jsme ráno 
v 8 hodin a zkušený řidič pan Kettner 
zručně vedl svůj autobus i po úzkých 
klikatých lesních cestách. Asi v 10 
hodin nás uvítala zřícenina středo-
věkého hradu Tolštejn. Hrad byl vy-
budován asi v roce 1337 na ochranu 
cesty z Čech do Lužice. Z výšky 670 
metrů bylo krásně vidět do okolí měs-
tečka Jiřetín pod Jedlovou, na všech-
ny okolní kopce i do Saska. 

Druhým dopoledním zastavením bylo 
město Rumburk, kde jsme navštívili 

areál kapucínského kláštera. V areálu 
se nachází loreta – Loretánská kap-
le Panny Marie, kterou dal postavit 
v letech 1704 až 1709 kníže Anton 
Florián z Lichtenštejna. Město Rum-
burk se stará o renovaci objektu. Prů-
vodkyně nám řekla, že uvnitř kaple 
najdeme sochu Černé Madony s dítě-
tem, která byla roku 1694 zhotovena 
v Římě a posvěcena papežem Inocen-
cem XII. Celý komplex kapucínského 
kláštera včetně lorety je chráněn jako 
kulturní památka České republiky. 

V poledne jsme si odpočinuli v hotelu 
U Parku při dobrém obědě a kávě. 

Čtvrtým zastavením výletníků bylo 
regionální informační středisko – 
Dům Českého Švýcarska v Krásné 
Lípě. Městečko Krásná Lípa má pěk-
ně upravené náměstí s květinovou 
výzdobou. V muzeu jsme viděli do-
kumentární film o formování hornin 
ve třetihorách. Také budova muzea je 
nově zrekonstruovaná. 

Pak nám autobus zatavil u výletního 
areálu Doubice, kde je sbírka dřevě-
ných vyřezávaných pohádkových po-
stav. Viděli jsme Sněhurku a sedm tr-
paslíků, permoníky, trolla na saních, 
Budhu, krokodýla, včelí úly, perníko-

vou chaloupku a mnohé další výtvory 
dovedných rukou. 

Posledním zastavením byla národní 
přírodní památka – čedičový útvar 
Panská skála, kde se natáčela jedna ze 
scén filmové pohádky Pyšná pricezna.

Nezmokli jsme a šťastně jsme dorazi-
li domů asi v 18 hodin. 

Chtěla bych tímto poděkovat za peč-
livě připravený zájezd tetičce Jiřince 
Kůlové z Bakova nad Jizerou. 

MJ

Ze ZÁkladnÍ a MateřskÉ školy

PrÁZdniny v MateřinCe oBraZeM

Český svaZ CHovatelŮ
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Z kultury a sPortu

výstava josefa kukaně si našla svÉ PřÍZnivCe

V sobotu 5. července pořádalo Mu-
zeum Bakovska vernisáž výstavy 
„Řeč plátna a kovu“ výtvarníka a re-
staurátora Josefa Kukaně z Bělé pod 
Bezdězem. Tento výtvarník se zde 
představil svými kovářskými pracemi 
a obrazy, které si okamžitě získaly 
přízeň návštěvníků, kteří sem zavíta-

li. Hudebně vernisáží provázeli kyta-
rista Michal Vaněk a klávesista Jakub 
Horák, kteří velice citlivě interpreto-
vali písně vlastní tvorby s respektem 
k atmosféře, která ve výstavní síni 
muzea panovala. Po úvodních pís-
ních se slova ujala paní Taťána Dvo-
řáková, která autora vystavovaných 

děl představila. Josef Kukaň vystu-
doval umělecké kovářství v Turnově 
a po celý život se věnuje zejména 
restaurování, jeho tvorbu bylo mož-
né zhlédnout již na několika místech 
v regionu na samostatných výsta-
vách. Mezi díly, která nejvíce přítom-
né zaujala, patřily především kovové 

plastiky Ze srdce a z lásky, Brita či 
obraz Taky parlament. Přejme panu 
Josefu Kukaňovi mnoho úspěchů 
v životě osobním i profesním a mno-
ho inspirace, která je pro jeho práci 
více než důležitá.

Mgr. Karel Novák

leGendÁrnÍ skuPina GeneraCe PoMÁHÁ

„aŤ úsMěv ZÁřÍ nejen v ZÁřÍ 
aneB PoMÁHÁMe davÍdkovi“

Pro úsměv Davídka Koška a ostatních dětí, jejich rodičů se bude 
konat 20. 9. 2014 od 15. hodin na fotbalovém hřišti v Olšině 
benefiční zábavné odpoledne pro všechny generace. Návštěv-
níci se mohou těšit na bohatý kulturní program. Děti s rodiči si 
budou moci společně poměřit svou šikovnost a dovednost při 
různých netradičních soutěžích. Své taneční umění předvedou 
nejenom Tetiny mažoretky z Března, ale i pejsci z klubu agility 
a taneční skupina Velbloudi. Oko malých a velkých kluků po-
těší přehlídka historických vozidel. Odvážní budou moci „vy-
letět“ horkovzdušným balonem nad Drábské světničky. K tanci 

a poslechu nám bude hrát legendární skupina GENERACE. 

Patronkou akce bude moderátorka Jolana Voldánová!

Přijďte s námi prožít hezké odpoledne a zároveň společně po-
můžeme tam, kam pomoc státu nedosáhne!

V akci nás podpoří: Městský úřad Mnichovo Hradiště, Dino 
toys, Nivea, Bochko, Hamé, Květinka Mnichovo Hradiště, lát-
ky paní Nohýnková, tažné zařízení Romana Hartmanová, výro-
ba dřevěných hraček Olina Švermová a restaurace Pod hrady. 

Večer můžeme společně pokračovat v krasojízdě v mnichovo-
hradišťské posilovně na Retrodiskotéce, kterou pro Davídka 
pořádá Dj Bery Miroslav Šmerda, který pro vás také připraví 

zajímavý doprovodný program!

Těšíme se na Vás, vaše GENERACE
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12.–14. 9. – roztočte kola designu 
Mladá Boleslav bude hostit třetí díl ze seriálu Meet Czech Design. Připraven je roz-
manitý program: ŠKODA Muzeum nabídne pro držitele design pasu po všechny tři 
dny vstup zdarma, četné komentované prohlídky i odborné přednášky předních au-
tomobilových designérů, například p. Josefa Kabaně. Bývalý klášter Na Karmeli se 
promění v pátek a sobotu v automobilové Design centrum a Staroměstské náměstí 
obohatí událost o koncerty či graffiti tvořené přímo v centru města. Registrujte se 
online nebo přímo v Info pointu MCD během akce a vyzvedněte si svůj Design pas, 
díky kterému získáte zdarma vstup do ŠKODA Muzea a další výhody v rámci design 
stezky. Více informací na www.meetczechdesign.cz. 

22. 9. – MaranatHa GosPel CHoir
Zahajovací koncert abonentního cyklu čtyř koncertů „Gospel – evangelium jako 
dobrá zpráva“. Gospelsongs – ve sborech i sólově, lidské hlasy, melodie, harmonie, 
rytmus – to vše uslyšíte v tomto unikátním jazzově-gospelovém cyklu. Toto sdružení 
vzniklo v roce 2005 a od té doby aktivně vystupuje po celé ČR i v zahraničí. Patří mezi 
největší gospelové sbory u nás. Více info na www.gospel. maranatha.cz. Předprodej 
abonentek do 7. 9., poté prodej jednotlivých koncertů. Sál LK Forum, od 19 hod. 

22. a 23. 9. – odpoledne pro děti „až na konec světa“
Program bude věnován výstavě Indická odysea 1934. Děti prožijí podobné dobro-
družství jako „sedm statečných“ mladíků ve čtyřech polokabrioletech na cestě z Prahy 
do Kalkaty v roce 1934. Vhodné pro děti od 5 let. Vstupné: 50,- Kč. Rezervace na tel. 
326 8 32038. ŠKODA Muzeum, od 16 do 17.30 hod. 

• PŘIPRAVUJEME

4. 10. – hudebně-pohybová dílna „jak znějí a duní kontinenty aneb HurÁ do af-
riky“. Přijďte si zazpívat, zatancovat a zahrát na Orffovy nástroje či přírodní po-
klady jednotlivých zemí. Tentokrát přibydou i pravé africké bubny a s nimi i rytmy 
Afriky. Dílna je součástí podzimního třídílného cyklu, který bude pokračovat v sobotu 
9. 11. dílnou „JEŠTĚ TROCHU AFRIKY“ a v sobotu 6. 12. tématem „AMERIKA“. 
Vhodné pro rodiny s dětmi od 5 do 12 let, délka 90 min. Začátky ve 14 a 16 hod. Jed-
notlivé vstupné 100 Kč za osobu, cena za cyklus tří dílen 250 Kč. Rezervace od 20. 8. 
na tel. 328 32038. Více info na www.hudebnidilny-mb.cz. 

13. 10. – koncert ZuZana stirskÁ & fine GosPel tiMe
• KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

škoda PoPular: indiCkÁ odysea 1934

ŠKODA Muzeum oslavilo 12. května 2014 osmdesáté výročí startu tehdy bez-
konkurenčně největší československé výpravy debutujících vozů Škoda Popular 
z Prahy až do Kalkaty. Výstava více než 60 unikátních fotografií člena vysoko-
školské expedice Lubomíra Šebely, včetně snímků ručně kolorovaných věhlas-
ným Ateliérem Langhans, dává nahlédnout do ztraceného světa Balkánu a Ori-
entu. Atmosféru nádherného dobrodružství sedmi statečných mladíků ve čtyřech 
polokabrioletech na náročné trase dlouhé 15 000 km dokreslí dobový dokumen-
tární film v původním znění. Význam řady Popular, díky níž automobilka vy-
stoupala na pozici tuzemské jedničky ve výrobě i exportu, na výstavě připome-
nou také zajímavosti o slavných majitelích sympatické „lidovky“ od národního 

reprezentačního týmu fotbalistů až po uměleckou dvojici – Olgu Scheinpflugo-
vou s Karlem Čapkem. Osm desetiletí triumfálních výprav Popularů do celého 
světa symbolicky završuje aktuální retro jízda autentického roadsteru ze seriálu 
„Četnické humoresky“ po stopách Čapkových „Anglických listů“. Brána nejen 
do dávné Arábie, Persie a Britské Indie je vám otevřena do 30. září 2014. Osm-
desáté jubileum vozu Škoda Popular si také můžete připomenout ve výstavním 
prostoru Evoluce, kde bude vystavena jejich chronologická řada. V Galerii nad 
schody do 30. 9. 2014. 

• STÁLÁ EXPOZICE

Expozice je rozdělena do tří tematických oblastí – Tradice, Evoluce a Preciznost. 
V tematické oblasti tradice jsou přiblíženy hodnoty značky ŠKODA – Hrdost, 
Každodennost a Výzvy symbolizované třemi páry vozů. Bustami obou zakladatelů 
firmy začíná evoluce. Dominuje jí chronologická řada po sobě jdoucích milníků 
automobilového vývoje. Okruh Preciznost představuje vozy v různých stádiích re-
novace – od nálezového stavu až po „klenot“. Proces výroby současných vozů lze 
vidět v panoramatickém kině. 

obměny stálé expozice
tematická řada vozů škoda 1000 MB připomínající 50. jubileum vozu. V te-
matické části Evoluce/autoregál od října 2014. 

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

• Café / Restaurant VÁCLAV

Navštivte Café/Restaurant VÁCLAV v budově ŠKODA Muzea provozovaný ca-
teringovou společností Zátiší group. VÁCLAV hostům nabízí kvalitní nabídku po-
krmů a nápojů, příjemnou atmosféru a moderní prostředí, obklopené historickým 
okolím. Otevřeno denně od 9 do 17 hod, tel. 326 831 243. 

11. 9. – večer japonské kuchyně ii
Pro zpříjemnění návratu z prázdnin jsme připravili pokračování úspěšného večera 
věnovaného japonské kuchyni. Přijďte poodhalit kouzlo této exotické země, ochut-
nat širokou nabídku různých druhů sushi připraveného specialistou Zátiší Group, 
ale také si zkusit přípravu této pochoutky vlastními silami pod jeho dohledem. Re-
zervace na tel. 326 831 243. Café/Restaurant VÁCLAV, od 18 do 21.30 hod. 

29. 9. – Mezinárodní den kávy 
Oslava dne kávy kde jinde než v kavárně! Kávové nápoje připravené speciálně po-
zvaným baristou doplněné sladkostmi ladícími s chutí kávy. Rozjímání nad teplými 
nápoji Vám zpříjemní předčítání knižních ukázek. Rezervace na tel. 326 831 243, 
Café/Restaurant VÁCLAV, od 16 do 21.30 hod. 

ŠKODA Muzeum, Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, T: 420 326 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!

ProGraM kulturnÍCH akCÍ a výstav – škoda MuZeuM – ZÁřÍ 2014

pořádá celodenní program pro děti

PrÁZdniny v MuZeu

pondělí 25. srpna 2014 od 8 do 15 hod.

Na „Prázdniny v muzeu“ zveme školní děti, 
které již dokončily první třídu. Přijďte k nám prožít den plný tvoření 

a zábavy a užít si hlavolamy z výstavy MáToHáček. 

Příchod je možný mezi 8–9 hod., děti si můžete vyzvednout 
mezi 15–16 hod. Oběd, doplňování pitného režimu a materiál je v ceně. 

Svačinu a lahev na pití si děti přinesou vlastní. 
O děti se po celý den budou starat lektorky 

s pedagogickým vzděláním.
 

Rezervace na pokladně muzea, Tř. V. Klementa 294, Mladá Boleslav, 
denně od 9 do 17 hod. 

tel. 326 8 32038. vstupné 150,- kč.

Těšíme se na setkání s Vašimi dětmi. Tým muzejní pedagogiky. 

Vás zve na Odpoledne pro děti s názvem

aŽ na koneC světa

Program bude věnován 
výstavě Indická odysea 1934. 

Děti prožijí podobné dobrodružství jako 
„sedm statečných“ mladíků ve čtyřech polokabrioletech 

na cestě z Prahy do Kalkaty v roce 1934. 
Vhodné pro děti od 5 let.

Můžete si vybrat ze dvou termínů:

pondělí  22. 9. 2014, od 16 do 17.30 hod 
úterý 23. 9. 2014, od 16 do 17.30 hod 

Rezervace na pokladně muzea, Tř. V. Klementa 294, Mladá Boleslav, 
denně od 9 do 17 hod.

tel. 326 8 32038. vstupné: 50,- kč. 

Těšíme se na setkání s Vašimi dětmi!

škoda Muzeum
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Připravy 9. ročníku populárního zá-
vodu horských kol Pohár města Ba-
kova jsou v plném proudu. 

Závodní sezóna bakovského cyklistic-
kého klubu Bike and Ski Bakajda je 
nyní uprostřed léta v plném proudu. 
Dospělí závodníci se v její první po-
lovině zaměřili na tradiční akce v blíz-
kém okolí. 

Třetí květnovou neděli to byl stále 
oblíbenější cyklomaraton Bezdězská 
50, ne jejíž start se postavilo celkem 6 
členů bakovské formace. Nejlepší vý-
sledek ve velmi silné konkurenci více 
než 600 bikerů zaznamenal letos Jan 
Kysela, který obsadil velmi pěkné 33. 
místo. Výborně si vedl i Vašek Brzobo-
hatý, který obsadil celkově 34. místo, 
přičemž v kategorii juniorů mu patřila 
2. příčka. 

Poslední červnový víkend vyrazili čle-
nové Bike and Ski Bakajda do legen-
dárního triatlonu Dřevěný muž, konají-
cí se tradičně v nedalekých Příhrazích. 
Zde na trati 800 m plavání, 105 km kolo 
a 12 km běh dosáhl nejlepšího výsled-
ku Jan Kysela, který obsadil 14. místo 
v rekordní konkurenci 148 borců. Po-
zoruhodný je výkon Vaška Brzobohaté-
ho, který ve svých 16 letech obsadil 17. 
místo mezi dospělými závodníky. Další 
členové BSB dosáhli těchto umístění: 
Oldřich Kysela 55. místo, Dušan Ši-
mon 79. místo. 

Vedle dospělých závodníků se Bike and 
Ski Bakajda již několik let věnuje pod-
poře mladých závodníků. Tato dlouho-
letá podpora přinesla v letošním roce 
své ovoce. Dva mladí sportovci, kteří 
oblékají nebo ještě v nedávné době ob-
lékali dres Bike and Ski Bakajda, byli 
v této závodní sezoně ve svých disci-
plínách nominování do reprezentace 
České republiky! 

Jakub Šulc, dlouholetý člen bakovské 
formace, který letos závodí v barvách 
týmu Kola-bbm.cz, si svými výkony 
v disciplíně cross country horských 
kol v letošní a loňské sezoně vybojoval 
nominaci do reprezentace ČR pro zá-
vod Světového poháru v Novém Městě 
na Moravě. Třetí květnový víkend se 
ve známém novoměstském sportovním 
areálu postavil na start závodu s fantas-
tickou atmosférou a v obrovské konku-
renci nejlepších 120 juniorů z 30 zemí 
celého světa vybojoval 70. místo. 

Vynikající sezonu zažívá Vašek Brzo-
bohatý. Tento všestranný sportovec, 
který se blýskl i vynikajícím výkonem 
v Bakovském běžeckém půlmaratonu, 
se letos specializuje na sportovní od-
větví, pro které má zřejmě ty nejlepší 
předpoklady. Je jím terénní triatlon 
neboli X-tera. Disciplína je obdobou 
olympijského triatlonu s tím rozdílem, 
že silniční kolo je nahrazeno horským 
a tomu odpovídá i charakter trati. Vaš-
kova sezona začala již v lednu, kdy se 
zúčastnil tří závodů Českého poháru 
v zimním triatlonu. V prvních dvou 
závodech zvítězil, z mistrovství ČR si 
přivezl bronzovou medaili a v celkové 
klasifikaci Českého poháru v zimním 
triatlonu obsadil 1. místo!

V hlavní části sezony se soustředil 
na závody Českého poháru v terénním 
triatlonu – Xteře. V dosavadních třech 
uskutečněných závodech této nejvyšší 
české série obsadil Vašek vždy 3. místo 
a stejná příčka mu patří i v průběžném 
hodnocení poháru v kategorii dorostu. 
Bronzovou medaili si přivezl i z Mis-
trovství ČR, které se konalo zároveň 
jako Evropský pohár v Přední Výtoni 
na Lipně. Závodu se zúčastnila i řada 
zvučných jmen evropského triatlonu. 
Závod byl velmi náročný a po dobrém 
výkonu Vašek skončil mezi dorostenci 
na 3. místě. V Evropském poháru ka-
tegorii dorostu nemají, a tak se počítal 
jako junior a v této kategorii skončil 
na 4. místě. 

Všechny tyto vynikající výsledky vyús-
tily v obrovský úspěch mladého bakov-
ského závodníka, kterým je bezesporu 
nominace do reprezentačního týmu ČR 
pro mistrovství světa v terénním triatlo-
nu, které se koná 16. srpna 2014 v ne-
daleké německé Žitavě. Gratulujeme!

v dresu bakovského klubu závodí 
i další mladí závodníci. 

Radim Zeman (10 let) se zaměřuje 
na závody Dětského MTB Spinfit Cupu 
a po pěti odjetých závodech tohoto os-
midílného seriálu je zatím na průběž-
ném 7. místě v kategorii do 10 let, když 
nejlepšího výsledku dosáhl na závodě 
v Doksech, kde obsadil 3. místo. 

David Šulc (12 let) se rovněž systema-
ticky účastní Spinfit Cupu a je průběž-
ně na 4. místě v kategorii mladší žáci. 
Dále se účastní seriálu Peklo severu, 

kde se mu podařilo dosáhnout již dvou 
vítězství, přičemž nejvíce si cení 1. 
místa v náročné časovce na vrchol Jed-
lová. David dále letos opět pravidelně 
objíždí závody nejvyšší české série 
– Českého poháru. Závodí na velmi 
obtížných tratích v kategorii starších 
žáků, tedy s chlapci až o 2 roky starší-
mi. V silné konkurenci, kdy se na start 
jednotlivých závodů staví až 60 mla-
dých bikerů, mu po čtyřech závodech 
patří průběžné 39. místo. 

Všichni mladí závodníci a zejména 
dospělí členové oddílu Bike and Ski 
Bakajda se usilovně připravují na ba-
kovský vrchol sezony - již 9. roČnÍk 
ZÁvodu eMerGe ČeskÁ Po-
jišŤovna PoHÁr Města Ba-
kova nad jiZerou, který se letos 
uskuteční ve dnech 5.–6. září. 

Pořadatelé se chtějí držet osvědče-
ného scénáře a připravit pro všechny 
sportovce a jejich příznivce celodenní 
bohatý program, jehož základem sa-
mozřejmě zůstávají XCO závody pro 
všechny věkové kategorie od 1 do 18 
roků. 
Vedle samotného závodění se nejmen-
ší špunti (a jejich rodiče) mohou těšit 
na řadu doprovodných atrakcí i aktivit 
cyklistického i necyklistického cha-
rakteru jako je pohádkové putování, 
kreslení nebo třeba skákací hrad. Pro 
ty zkušenější připravíme i něco na-
pínavějšího a trochu adrenalinového. 
Dětem budou i letos radit s bikovou 
technikou přední čeští rideři nedávné 
minulosti. 

Opět můžete počítat s tím, že během 
dne zařadíme setkání s velmi zajíma-
vou sportovní osobností, tentokrát z ne-
cyklistického světa. 

Vedle XCO závodu jednotlivců pro 
všechny kategorie budou opět na pro-
gramu stále oblíbenější štafety. Loňská 
novinka – zařazení rodiče do štafety 
mladší kategorie – se dle ohlasů závod-
níků jednoznačně osvědčila a tak milí 
rodičové trénujte a chystejte se na toto 
klání! To však není jediná příležitost 
pro dospělé závodníky, aby mezi sebou 

změřili síly. I v tomto roce zařadíme 
na páteční podvečer XCO závod do-
spělých (ročníky 1995 a starší). 
Na loni úplně novou startovní rampu 
se letos opět postaví všichni, kteří se 
zúčastní závodu ve sprintu – eliminá-
toru, který samozřejmě bude součástí 
programu i letos. 

Novinkou pro letošní rok je soutěž 
„Cykloškola roku“. Je vyhlášena pro 
všechny základní školy, které se budou 
chtít zúčastnit. „Cykloškolou roku“ se 
stane ta, ze které se postaví na start 
nejvíce závodníků. Pravidla zašleme 
ředitelům okolních škol a budou brzy 
zveřejněna na tomto webu. Žáci vítězné 
školy se mohou těšit na opravdu zají-
mavou odměnu!

Závod je i letos po loňské premiéře 
součásti MTB seriálu Spinfit Cup. 

Tento největší sportovní podnik v na-
šem městě se nadále těší přízni vede-
ní města Bakova nad Jizerou a mnoha 
velkorysých sponzorů, za což jim sa-
mozřejmě patří poděkování! Především 
díky této podpoře můžete i letos počítat 
s bohatou tombolou a hodnotnými ce-
nami pro nejlepší závodníky v každé 
kategorie. Medaile a poháry pro ty úpl-
ně nej jsou samozřejmostí!
Opět bude vyhlášen nejlepší Bakovák 
– Mistr Bakova ve většině věkových 
kategorií. 

V nejstarších kategoriích chtějí pořa-
datelé přilákat, stejně jako v celé do-
savadní historii závodu, pokud možno 
opravdovou českou špičku v těchto 
kategoriích. Mnozí ze závodníků, kteří 
se bakovského závodu účastní již od té-
měř prvních ročníků, jsou dnes repre-
zentanty ČR v kategoriích juniorů nebo 
vyšších. 
Bikerky a bikeři, příznivci sportu, za-
pište si do notýsků víkend 5.–6. září. 
Těšíme se na vás v bakovském volno-
časovém areálu!

Podrobné informace na: www.poharba-
kova.cz

Za tým pořadatelů, Petr Šulc

Bakovský kluB Bike and ski Bakajda vyCHovÁvÁ rePreZentanty
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jak si vedou BakovštÍ tenistÉ

Léto je v plném proudu a tenisová se-
zóna jakbysmet. Tenisté povětšinou 
trénují, aby svou formu zužitkovali 
na letních turnajích. Tak se činí i u nás 
v Bakově. Koncem června všem skon-
čila dvouměsíční fáze sezony, kdy pro-
bíhaly mistráky družstev. Dospělí letos 
bohužel neudrželi pozice ve II. třídě, 

a tak si příští rok zahrají III. středo-
českou třídu. Družstvo starších žáků, 
s Natálií Czepielovou a Natálií Ho-
molovou, doplněné chlapci z tenisové 
přípravky, pod vedením Daniela Zema-
noviče vybojovalo ve III. třídě čtvrté 
místo z osmi družstev, což bylo milé 
překvapení. Hráči Roman Hašek a Petr 

Koukal hostovali letos ve středočeské 
lize starších žáků za družstva Benátek, 
resp. Neratovic. Petr Koukal pak ještě 
ve středočeské lize dorostu v družstvu 
Českého Brodu. Bakovskému družstvu 
mladších žáků, kde hráči s výjimkou N. 
Homolové sbírali teprve zkušenosti, se 
nepodařilo vyhrát žádné utkání a skon-
čilo ve III. třídě na poslední deváté 
příčce. 

Od začátku prázdnin se naši hráči tuží 
na turnajích jednotlivců. Muži začali 
turnajem na domácích bakovských kur-
tech 5. -6. července. Jan Knápek a Ja-
roslav Honc se probojovali ve dvouhře 
do čtvrtfinále. J. Honc pak přidal ještě 
finálovou účast ve čtyřhře společně 
s Davidem Kopeckým z Mělníka, když 
finále prohráli těsně ve třech setech 
s Martinem Bonhardem a Michalem 
Svobodou z Mladé Boleslavi. Michal 
Náhoda prohrál v prvním kole s poz-
dějším vítězem M. Bonhardem. 

Historického úspěchu dosáhl tenisový 
oddíl dvojnásobnou účastí na mist-
rovství České republiky starších žáků 
v Jablonci n. N. 28. -29. července díky 
Petru Koukalovi a Romanu Haškovi. 
Účast na turnaji, určeném jen pro 48 
hráčů, není samozřejmostí a je podmí-
něna nominací Středočeského tenisové-
ho svazu. Petr Koukal svedl v prvním 
kole dvouhry dvouhodinovou bitvu 
s „černým koněm“ turnaje Jiřím Leheč-
kou (Severočeská tenisová o. s.), kte-
rou prohrál 4:6, 6:3, 3:6. Prohra zamrzí 
zvlášť v souvislosti, že jeho přemožitel 
se pak probojoval až do semifinále ce-
lého turnaje. Ve čtyřhře si Petr spravil 
chuť, když spolu s Vojtěchem Ježkem 
(I. ČLTK Praha) porazili dvojici Jan 

Pleva (Severočeská tenisová o. s.), 
Max Hegenbart (TŠ Lucie Hradecká) 
7:6, 6:3. Ve druhém kole těsně prohráli 
s třetím nasazeným párem David Kova-
řík, Jan Marančák (oba Agrofert Prostě-
jov) 4:6, 6:2, 0:1. 

Roman Hašek v prvním kole podle-
hl Vojtěchu Podzemnému (TK Slavia 
Orlová) 3:6, 1:6. Ve čtyřhře nestačili 
společně s Jaromírem Jirákem (Tesla 
Pardubice) na druhý nasazený pár Mar-
tin Kraus, Matěj Pánik (oba TK Sparta 
Praha) 3:6, 1:6. Soupeři se následně 
probili až do finále a Matěj Pánik se na-
konec stal novopečeným mistrem ČR 
ve dvouhře. 

Během předchozích týdnů přidal ještě 
Petr Koukal v kategorii starších žáků 
několik zajímavých výsledků. Ve stře-
dočeském přeboru v Tachlovicích se 
probojoval do čtvrtfinále, stejně jako 
na větších celostátních turnajích v Par-
dubicích a ve Znojmě, kde se mu navíc 
spolu s Vojtěchem Ježkem podařilo vy-
hrát turnaj ve čtyřhře. Na turnaji na VŠ 
Praha startoval jen ve čtyřhře a došel až 
do semifinále spolu s Bořivojem Háj-
kem (Tesla Pardubice). Tam pak těsně 
ve třech setech prohráli s plzeňsko-
-chebským párem Adam Kozler, Vác-
lav Kroupa. 

Škoda, že se pro zranění pravé ruky ne-
mohla dosud do turnajů zapojit Natálka 
Homolová, když se na sezonu moc tě-
šila. Přejeme jí uzdravení a zapojení se 
do plného tréninku. 

Za tenisový oddíl 
LTC Bakov n. Jiz. 

Karel Koukal. 

Petr Koukal, Vojtěch Ježek - Znojmo

kluB lodnÍCH ModelÁřŮ „freGata“ Bakov nad jiZerou se Představuje

Nejprve trochu historie klubu. 

Klub byl založen v roce 1958 panem 
Václavem Měkutou. V roce 2013 
jsme si připomněli 105. výročí jeho 
narození. 
Tehdy byl klub založen v podniku 
AZNP Mladá Boleslav a v roce 1963 
byl klub převeden pod Svazarm. 
Z původních zakládajících šesti členů 
se jejich počet rozrostl až na 48 členů. 

Po 17. listopadu 1989, kdy byl Sva-
zarm zrušen, byly všechny kluby pře-
vedeny po delimitaci do „Sdružení 

technických sportů a činností“. Od té 
doby se počet členů klubu pohybuje 
kolem deseti až dvanácti. 

Členové klubu se zúčastňují celo-
republikových i veřejných soutěží, 
předvádí ukázky modelů na dětském 
dnu a dětem ve školce v Kněžmostě. 
Z loňského roku jsou 4 členové nomi-
nováni na letošní ME v Rusku v Ka-
liningradě. 

V letošním roce se členové klubu zú-
častnili dvou veřejných soutěží, kde 
získali pět prvních a dvě druhá místa. 

Na mistrovských soutěžích, v oblast-
ní postupové soutěži žáků (odkud je 
postup na MiČR žáků) a seriálových 
soutěží MiČR se umístili v kategorii 
EX 500 na prvních třech místech. 
V radiem řízených modelech v F4 – 
A obsadili první a čtvrté místo, v F4 
– B (polomakety) jedno první a jed-
no čtvrté místo. Všichni postupují 
na MiČR 2014. 

Senioři a junioři na seriálových sou-
těžích získali v F4 – B junioři 3 první 
místa, v F4 – B senioři 2 první mís-
ta, v F4 – A junioři dvě druhá místa, 

v F4 – B senioři 3 druhá místa, F4 – C 
junioři 2 druhá místa. Třetí místa pak 
v těchto kategoriích:

F4 – A jun. dvě místa, F4 – B jun. čty-
ři místa, F4 – B sen. dvě místa. V ka-
tegorii NSS – C (rad. řízené makety 
historických plachetnic). 

V letošním roce je počet medailo-
vých míst zatím nejvyšší od založení 
klubu. 

Otakar Holan
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MinikÁrovÉ PrÁZdniny

Sotva minikárovým dětem skončil 
školní rok, čekal je další velký ná-
por v podobě sedmi závodů v osmi 
dnech. Hned v sobotu po vysvědče-
ní absolvovali druhé kolo mistrov-
ství České republiky v Jablonci nad 
Nisou - Dobré Vodě. Letos poprvé 
se zúčastnili závodu všichni jezdci 
z Bakova. Nejmladší Petr Opolský 
v tréninku kategorie M1 nepředvedl 
vůbec dobrý výkon a byl na konci 
startovního pole. Proto také následo-
vala opětovná prohlídka trati a zlep-
šení se projevilo hned v 1. závodní 
jízdě, když i přes dvouvteřinovou 
penalizaci vyskočil na šesté místo, 
které držel i po druhé jízdě, ve které 
dokázal zrychlit o vteřinu, ale další 
penalizace čtyři vteřiny znamenala 
celkem zhoršení. Ve snaze dostat se 
mezi prvních pět jezdců znovu ve tře-
tí jízdě zrychlil, bohužel i vinou una-
venosti, ve třetím slalomu chyboval 
a stovteřinová penalizace znamena-
la, že tuto jízdu Petr nezapočítával 
do celkového výsledku a propadl se 
na konečnou desátou pozici. V kate-
gorii M2 se již tradičně lépe dařilo 
Honzovi Najmanovi než Victorii 
Opolské, kterou bohužel na vrcholo-
vém závodě provázel technický pro-
blém na brzdách její minikáry, která 

jí nedovolila zcela odbrzdit a po celý 
den jí tímto zpomalovala. Od začátku 
závodu tedy bojovala pouze o udrže-
ní ve druhé desítce startovního pole 
a dokončila závod nakonec na 19. 
místě. Honza si potřeboval po nepo-
vedeném prvním závodě MČR vy-
lepšit celkovou pozici a v Jablonci to 
také dokazoval hned od tréninkových 
jízd. Nastavil si den na pátou pozici 
a tu držel až do konce závodu. První 
závod letos absolvoval také nejstarší 
jezdec v kategorii M5 Jaroslav Opol-
ský. Absence závodní vytíženosti se 
plně projevila a tak se mohl soustře-
dit pouze na boj v první dvacítce, 
obzvlášť když po první jízdě musel 
útočit z poslední pozice. Konečné 
dvaadvacáté místo bylo nakonec 
zklamáním. Tento závod byl sou-
časně finále severočeského poháru, 
ve kterém startují pouze sourozenci 
Petr a Victorie. Penalizace pro Petra 
z poslední jízdy jej také připravila 
o vítězství a skončil druhý. Victorka 
i přes celkově nepovedený závod bra-
la v poháru taktéž druhé místo. 

Neděle byla jediný částečně odpočin-
kový den. K přesunu na slavnostní 
zahájení 25. Mezinárodní šestidenní 
jezdcům posloužili, po sjezdu z rych-

lostní silnice ulice Bakova nad Jize-
rou. Zahájení a většinu šestidenní 
totiž hostila Bělá pod Bezdězem. Již 
po dvacáté se zahájení účastnil také 
Jaroslav Opolský. Zahájení se konalo 
v areálu pořadatelského klubu v Mo-
torladu, kterého se mimo jezdců z ČR 
ukázali soupeři ze Slovenska. 

V pondělí ráno se sešlo celé startovní 
pole k první etapě závodu na kopci 
mezi Strenicemi a Dolním Cetnem. 
Nový asfalt tohoto nabídl krásné 
svezení na dlouhém kopci se čtyř-
mi slalomy. Honzík startoval pouze 
v jednotlivých etapách a tak nebyl 
do M6D hodnocen. Victorka zahájila 
celou šestidenní dvanáctým místem, 
které bylo po sobotě úspěchem. Tak-
též úspěch slavil Petřík, když zahájil 
na sedmém místě. Zlepšení zazname-
nal také Jaroslav, který pondělní zá-
vod dokončil na 14. místě

Na další čtyři etapy se zdržovali zá-
vodníci v areálu Motorlandu u vrchu 
Bělá. Tam se jezdcům také dařilo víc. 
Petr si v druhé etapě začal vylepšovat 
pozici pátým místem. Krásné osmé 
místo si připsala také Victorka. Ja-
roslav byl jediným, který si pohoršil 
a skončil patnáctý. Ve středu se Petr 

nevyhnul penalizacím a po celkově 
104 vteřinách navíc se musel spo-
kojit s opětovným sedmým místem. 
Victorka taktéž připsala 6 trestných 
vteřin a skončila opět dvanáctá. Vy-
rovnanost v jízdách ale pomohla 
k třinácté pozici pro Jaroslava. Je-
den z nejlepších výkonů podal čtvrtý 
den Petr. Čtvrtým místem se postaral 
o zdramatizování boje v celkovém 
pořadí a začal myslet i na celkové 
páté místo. Victorka také zabojovala 
a skončila ve čtvrté etapě jedenáctá. 
Jaroslav opět zajel pouze patnácté 
místo, což začalo představovat také 
celkové umístnění. Poslední etapu 
na Motorlandu absolvovali jezdci 
na příjezdu do areálu. Díky dvouvte-
řinové penalizaci uteklo Petrovi opět 
čtvrté místo a dojel pátý. Victorka si 
při pátku připsala 4 vteřiny a dokon-
čila 11. Nejhoršího výsledku za celý 
týden dosáhl Jaroslav, když v pátek 
obsadil až 16. místo. Ač to není ostu-
da pro naše město. 

Závěr šestidenní se konal již zase 
na klasické trati se startem na náměs-
tí v Bělé. Petřík už nemohl na svém 
celkově šestém místě změnit, a tak 
také dokončil poslední etapu šestý. 
Victorie se znovu vměstnala do prv-
ní desítky devátým místem. Nakonec 
i Jaroslav se výrazně zlepšil a desá-
tým místem, které znamenalo krásnou 
tečku za tímto týdnem. 

Stejně jako zahájení, tak vyhlášení 
proběhlo v areálu Motorland. Nej-
lepšího výsledku v celkovém pořadí 
dosáhl z Bakovských jezdců nejmlad-
ší Petr Opolský, který převzal ceny 
a pohár za celkové šesté místo. Vic-
torie Opolská byla těsně za prvními 
deseti dvanáctá a Jaroslav Opolský 
obsadil 15. místo. V soutěži družstev 
byl angažován do ČESKOSLOVEN-
SKÉHO TÝMU, “ Černý koně“, Petr 
se svou sestřenicí Kristýnou. Tento 
tým nakonec obsadil čtvrté místo, 
čímž Petrovi unikl další pohár z okolí 
Bělé. Další vložené soutěže se zú-
častnili Petr, Victorka i Jaroslav. Sou-
rozenecká dvojice Petra a Victorie, 
byla klasifikována jako dvanáctá, Ja-
roslav se svou sestrou Marcelou (kat. 
M4), byli patnáctí. 
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inZerCe

PRONÁJEM 
NEBYTOVÝCH PROSTOR

Boleslavská 232, Bakov n. J. 
(vedle papírnictví)

722 201 509

MasÁŽnÍ salon sunsHine
Rybní Důl 229, Bakov nad Jizerou

 
 široký výBěr rŮZnýCH druHŮ MasÁŽÍ

 PřÍjeMnÉ ProstředÍ, dÁrkovÉ PoukaZy
 ProfesionÁlnÍ MasÉři

 
Přijďte si k nám odpočinout a zregenerovat se – 

– pomůžeme Vám odstranit Vaše zdravotní problémy. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. O + K Richtrovi

oBjednÁvky: Tel.: 326 781 185, 777 999 824 
Další informace najdete na: www.masazeboleslav.cz

Průběh šestidenní také natáčela Česká 
televize ve spolupráci s Mediaspor-
tem, která odvysílala reportáž ze čtvr-
té etapy a také 1. boleslavská televize 
která zaznamenala 1. a 6. etapu, kde 
můžete zhlédnout i naše jezdce Petra 
se startovním číslem 113, Victorku st. 
č. 251, Honzu st. č. 225 a Jaroslava 
st. č. 581. 

Poděkování patří zajisté i pořadateli, 
kterým se i pro letošní šestidenní stal 
českolipský Racing Sport Club AČR, 
a všem který pořadatele podporoval. 
A velikánské poděkování patří ba-
kovským fanouškům, kteří opět skvě-
le fandili a některým kantorům, kteří 
podpořili naše jezdce!

Konečné výsledky Mistrovství ČR, 
Jablonec nad Nisou:

M1: 1. místo – Jůda René – Autoklub 
Velešín, 10. Petr opolský – Mini-
kártým oloví

M2: 1. Kolarovký Ondřej, 5. jan 
najman – oba ak škoda Mladá 
Boleslav, 19. victorka opolská – 
Minkártým oloví

M3: 1. Šimůnek Jan – AK Škoda 
Mladá Boleslav

M3D: 1. Skopalová Barbora – SK 
Minikáry Havířov

M4: Bohačík Antonín – Minikár klub 
Hlubočky v AČR

M5: Hynek Lukáš – Kobra Racing 
klub, 22. jaroslav opolský – Mini-
kártým oloví

Výsledky Mezinárodní šestidenní 
minikár, Bělá pod Bezdězem: 

M1: 1. Tesař Stanislav – AK Škoda 
Mladá Boleslav, 6. Petr opolský – 
Minikártým oloví

M2: 1. Prečová Magdaléna – Minikár 
klub Hlubočky v AČR, 12. Victorka 
Opolská – Minkártým Oloví

M3: 1. Šimůnek Jan – AK Škoda 
Mladá Boleslav

M3D: 1. Blanárová Anna – Moto 
Baby Žilina (Slovensko)

M4: 1. Panáč Radek – TJ Olympia 
Bruntál

M5: 1. Švajda Zbyněk – Minikár 
team Mimoň v AČR, 15. jaroslav 
opolský – Minikártým oloví

Jaroslav Opolský
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