
Městský úřad inforMuje

BAKOVSKO
  ročník Xii                                                zdarma                                                            září 2014

Z p r a v o d a j  m ě s t a  B a k o v a  n a d  j i z e r o u

slovo starostky

Vážení občané, 

pomalu končí léto a nastupuje podzim, který nám přinese komunální volby 
a s tím spojené změny v zastupitelstvu i vedení města. Do té doby však 
nadále pracujeme na úkolech, které jsme si vytyčili a které se projevily 
ve schváleném rozpočtu města. 

Pokračují práce na projektech dotovaných z Regionálního operačního pro-
gramu Střední Čechy, a to Rozvoj infrastruktury pro CR Zvířetice a Rekon-
strukce místních komunikací. V souvislosti s těmito projekty bych Vás ráda 
požádala o trpělivost a pochopení s omezeními, která jsou s investičními 
pracemi spojena. Respektujte prosím zejména z důvodu Vaší vlastní bezpeč-
nosti zákazy vjezdu a vstupu na staveniště a poučte i svoje nezletilé děti. Byli 
bychom velmi neradi, kdybychom museli řešit případ úrazu na staveništi, 
ať se to týká budovy osadního výboru v Podhradí, místních komunikací – 
zejména kolem Stadionu, a obzvláště a to velmi zdůrazňuji zříceniny hradu 
Zvířetice, který je pro veřejnost v současné době zcela uzavřen.

V letních měsících proběhla rekonstrukce části střechy na základní škole, 
rekonstrukce bytů v ulici Boleslavské, dokončují se opravy elektroinstalace 
ve zdravotním středisku. Naopak teprve budou započaty práce v ulici Bri-
gádnická, kde bude vybudovaný nový chodník, a v Chudoplesích, kde dojde 
k rekonstrukci chodníku. Nadále probíhají soutěže na další akce. Zastupi-
telstvo města na své mimořádné schůzi přijalo další tři dotace, na základě 

kterých dojde k rekonstrukci budovy Sokolovny, k vytvoření dvou tůní v lo-
kalitě Pod Zbábou a k úpravě zeleně v lokalitě U Stadionu. 

Koncem srpna jsme podali projektovou žádost na Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy týkající se možné budoucí dotace na půdní vestavbu zá-
kladní školy. Připravujeme vstup našeho města do nově vznikajícího subjek-
tu – Místní akční skupina Boleslavsko, které bude moci čerpat dotace z EU. 

S ohledem na skutečnost, že právě držíte v rukou poslední výtisk Bakov-
ska před komunálními volbami, neubráním se tomu, abych měla k této pro 
město závažné skutečnosti, pár poznámek. V našem městě bylo registro-
váno devět politických stran a hnutí. Je to velmi vysoké číslo, které může 
mít na výsledek voleb negativní vliv. O to zásadnější bude vliv Vás voličů 
na to, jak tyto volby dopadnou. Nezalekněte se tedy množství jmen, nad 
kterými budete uvažovat jako o možných členech zastupitelstva, a určitě 
přijďte volit. Budoucnost našeho města je ve Vašich rukou a já nám všem 
přeji, aby Vaše ruka byla při letošních komunálních volbách šťastná. 

S přáním hezkých dnů

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města
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• ve volebním okrsku č. 1 – Bakov nad jizerou
je volební místnost v zasedací místnosti v domě s pečovatelskou služ-
bou ve Školní ulici pro voliče bydlící v ulicích:
Alešova, části Boleslavské, Budovcova, Cinkova, Čechova, Družstevní, Ha-
vlíčkova, Husova, Jabloňová, Jiráskova, Jizerní, Jungmannova, Komenského 
sady, Linkova, Luční, Mírové náměstí, Nerudova, Palackého, Pionýrů, Rie-
grova, části Smetanovy, Školní, Tondrova, Tržní, Žižkova

• ve volebním okrsku č. 2 – Bakov nad jizerou
je volební místnost v sokolovně v Boleslavské ulici pro voliče bydlící v uli-
cích:
5. května, části Boleslavské, části Boženy Němcové, Dvořákova, Fügnerova, 
Macharova, Na Výsluní, části Nad Stráněmi, Polní, Slepá, části Smetanovy, 
stadion, části Svatojánské, Tyršova, Zahradní

• ve volebním okrsku č. 3 – Bakov nad jizerou
je volební místnost v restauraci u ledvinů v Pražské ulici pro voliče bydlící 
v ulicích:
6. července, části Boženy Němcové, části Boleslavské, Brigádnická, Konečná, 
Ku Splávku, Krátká, Mládežnická, Na Návsi, části Na Výsluní, Nad Skalkou, 
části Nad Stráněmi, Nad Úvozem, Pražská, Rybničná, Rybní Důl, Sadová, 
Slunečná, Spojovací, části Svatojánské, Čapkova a ze Studénky 

• ve volebním okrsku č. 4 – Malá Bělá
je volební místnost v osadním výboru Malá Bělá
pro voliče bydlící v: Malé Bělé, Klokočce, Malém Rečkově a Velkém Rečkově

volBy do Zastupitelstva Města

OznáMení  O  dn i  a M ístě  kOnání  vOleB

volby do zastupitelstva města Bakov nad Jizerou se uskuteční:
dne 10. října (pátek) 2014 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin, dne 11. října (sobota) 2014 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.

• ve volebním okrsku č. 5 – Buda
je volební místnost v osadním výboru Buda
pro voliče bydlící v: Budách
• ve volebním okrsku č. 6 – Horka
je volební místnost v osadním výboru Horka
pro voliče bydlící v: Horkách

• ve volebním okrsku č. 7- Chudoplesy
je volební místnost v osadním výboru Chudoplesy
pro voliče bydlící v: Chudoplesích a Brejlově

• ve volebním okrsku č. 8 - podhradí
je volební místnost v podhradí čp. 23
pro voliče bydlící v: Podhradí

• ve volebním okrsku č. 9 – Zvířetice
je volební místnost v restauraci famoz club, zvířetice
pro voliče bydlící v: Zvířeticích. 

voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu,  jehož občané 
jsou oprávněni volit na území České republiky (občanským průkazem nebo 
cestovním pasem, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu). 

Hlasovací  lístky  budou  každému  voliči  dodány  nejpozději  3  dny  přede 
dnem konání voleb, volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti v den voleb. 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

zásady  a  průběh  hlasování  v  komunálních  volbách  je  stejný  jako  u  jiných 
voleb. způsob hlasování je ovšem odlišný, a to s ohledem na tento typ voleb. 
Pro tyto volby obdržíte pouze jeden hlasovací lístek, na kterém budou uve-
deny všechny kandidující strany. vzhledem k tomu, že v Bakově nad Jizerou 
kandiduje pro následující volební období devět politických uskupení. 

v Bakově nad Jizerou bude voleno 21 zastupitelů. 

volič může volit několikerým způsobem: 

1.  volit celou volební stranu: na hlasovacím lístku označí křížkem ve čtve-
rečku v záhlaví sloupce jednu volební stranu. takto může volič volit pouze 
jednu volební stranu. 

2.  volit jednu volební stranu a jednotlivé kandidáty z jiných volebních stran: 
na hlasovacím lístku označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce jednu 
volební stranu a zároveň označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem 
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných sloupcích (stranách).  
tímto  způsobem  dává  volič  svůj  hlas  přednostně  jednotlivě  označeným 
kandidátům a dále  tolika kandidátům označené volební strany, kolik  jich 
zbývá do počtu členů zastupitelstva, tj. 21.

 
3.  volit jednotlivé kandidáty různých volebních stran: na hlasovacím líst-
ku označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro 
kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců (straně). takto může volič 
volit nejvýše 21 kandidátů. 

Pak opět následuje standardní postup. Po úpravě hlasovacího lístku jej volič 
vloží  do  úřední  obálky,  kterou  obdržel  od  okrskové  volební  komise  a  tuto 
vložní do volební schránky. 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

ZpůsoB Hlasování v koMunálníCH volBáCH

Místa konání voleB do Zastupitelstva Města Bakov nad jiZerou:
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Z deníku MěstskÉ poliCie

strážníCi Mají ve služeBníM voZidle defiBrilátor

v  měsíci  březnu  letošního  roku  se 
na  naši  městskou  policii  obrátil  ko-
ordinátor  projektu  aed  ve  středo-
českém  kraji  s  nabídkou  bezplatné 
zápůjčky  na  základě  probíhajícího 
projektu  „nasazení  automatických 
externích  defibrilátorů  pro  podporu 
včasné defibrilace a resuscitace v sys-
tému  přednemocniční  neodkladné 
péče ve středočeském kraji“. krajský 
úřad  středočeského  kraje  již  pořídil 
25 kusů resuscitačních setů. tyto  re-

suscitační  sety  obsahují  kromě aed 
(Philips  Heartstart  FRx)  také  zdroj 
kyslíku (O2 Pack), ochranné pomůc-
ky  (rukavice  a  resuscitační  rouška) 
a  nůž.  Majitelem  těchto  resuscitač-
ních  setů  je  zdravotnická  záchranná 
služba  středočeského  kraje,  která 
tyto  sety  nabízí  k  užívání  vybraným 
subjektům. 

Po  vyřešení  legislativních  záležitostí 
a podpisu smlouvy byl přístroj strážníky 

koncem měsíce července převzat na pra-
covišti zzs sČk v kladně a po absol-
vování  školení  „základní  neodkladné 
resuscitace  včetně  aed  -  školení  pro 
složky izs“ pracovnicí krajského školí-
cího a výcvikového střediska zzs sČk, 
byl přístroj umístěn ve služebním vozi-
dle Městské policie v Bakově nad Jize-
rou a uveden do provozu. 

tímto dnem byla současně navázána 
spolupráce  Městské  policie  se  zá-
chrannou  službou  v  otázce  poskyto-
vání  včasné  defibrilace  a  resuscitace 
jako součást systému přednemocniční 
neodkladné péče. 
 

Aleš Konývka,  
ředitel MP

životní prostředí

Místa v krajině

až  pro  vás  opraví  hradní  vyhlídku 
nad  řekou,  vyjděte  si  tam.  Pobuďte 
a  nespěchejte.  tolik  je  kolem  krás-
ných zastavení pro vaše oči! vím to, 
kdysi  jsem  tam  opravoval  schodiště 
a most. taky  jsem  to  viděl. koruny 
stromů a řeku, kousek stranou. nejde 
se tam podívat jen jednou, a když se 
za chvíli vrátíte, obraz bude už jiný, 
ten prvý nenajdete. Posunul ho čas. 

Mezi Horkou a viaduktem pose-
kali  řepku  a  po  strništi  šlo  dojít  až 
ke křoví. ze vsi tam vedla skoro ne-
viditelná cesta a nad ní se po větvích 
mirabelek vytáhl k obloze ostružník. 
takhle  jsem  ho  ještě  nikdy  neviděl. 
Ostružiny  právě  zrály,  slunce  tam 
na ně mohlo, ony se leskly a voněly. 
zlatá  švestek,  co nejsou  skoro k ni-
čemu,  se  tu  kalila  do  černa  ostruži-

nami, které si natrhat, za to už stálo. 
ta chuť je jiná, než kterou máte v za-
hradě.  a  jiná  je  docela.  kdo  chodí 
krajinou v tom čase, ten to dosvědčí. 

Jindy  stojím  nad  řekou  a  dívám  se, 
jak vrbové listy, upálené z větví hor-
kým  létem,  odtékají  pryč.  Jizera  je 
v  tom  čase  čistá  a  oddechuje.  Rybí 
potěr táhne v mračnu podél břehu, co 
chvíli  sebou  cukne  v  úleku  a  splaví 
se  o  kousek  níž.  do  vrbové  větve 
bubnuje  strakapoud malý  –  dnes  už 
veliká  vzácnost,  pobřeží  jej  ale  ješ-
tě umí pohostit a tak v něm přežívá. 
slyším ledňáčka a už ho také vidím! 
letí proti proudu k veselé. nad ko-
runami loví jiřičky. ve městě vyved-
ly mladé a staví je tu na vlastní nohy. 
Chytají  okřídlené  mravence,  kteří 
z  cesty  startují  vzhůru.  Mají  svůj 
veliký den! Jak kteří. Jiřičky se totiž 
činí. Musí  se  před  odletem  pořádně 
vykrmit. 

za  plotem  fabriky  je  louka,  tako-
vá  divočina. kdo  by  tam  co  hledal. 
Jenže - když tam v tichosti postojíte, 
nebudete  věřit  očím  a  uším.  Bram-
borníčci hnědí už vyhnízdili a po by-
linách  hlídkují,  lapajíce  co  chvíli 
po nějakém hmyzu. Je tu všelijakého. 
to  proto,  že  i  kytek  tu  kvete  přehr-
šel. Proletěl kolem perleťovec, jeden 

z těch menších svým vzrůstem. Praš-
til jsem s taškou a rozběhl se za ním. 
Po  chvíli  usedl  na  květ  jestřábníku. 
ani nebudu psát, kterým byl druhem. 
někteří lidé mívají obavy, abych jim 
cestou nezakládal rezervace. Bývám 
z  toho  smutný,  vždyť  nic  takového 
neumím.  Jen  hostím  radost,  že  tu 
nádheru  jsme  ještě  nezničili. a  pak 
se  zprostředka  ozvaly  koroptve.  Že 
mne  to  nenapadlo  dřív  a  už  jsem  je 
nečekal! kde jinde by byly, než tady. 
v království plevelů, kde je neseme-
lou stroje. takhle jsem je prvně viděl 
pro sebe kdysi v knížce do školy. Pro 
prvňáky.  to  bývalo  koroptví  dost. 
za  chvíli  mi  zpod  nohy,  když  jsem 
se  vracel  k  cestě,  vyletěl  skřivan. 
dávno vyhnízdil a chystá se pomalu 
pryč. na rozdíl od slavíků, odletí on 
jenom na chvilku. Přes zimní svátky. 

každá  krajina,  i  ta  sebeobyčejnější, 
drží  místa,  plná  života.  nejsou  jen 
zahrádkou  či  zookoutky,  vůlí  po  ži-
votě nám dokáží předat sílu. zvláštní 
chuť  do  života.  takovým,  kteří  se 
na tu frekvenci umí vyladit. 

a  dobrá  zpráva  nakonec  –  lze  se 
tomu naučit. 

Pavel Kverek 
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od čtenářů

Baráčníci, kroje a písnička. to je pro 
mě folklor. Po práci umět si zatančit, 
zazpívat,  projevit  radost  z  dobře vy-
konaného řemesla a života. 

koncem  19.  století  uzrává  filosofie 
a národopis zaměřený na lidový kroj. 
v  roce  1895  v  Praze  nejvýznamněj-
ší  národopisná  výstava  zůstala  co 
se  týče  lidového  kroje  pro  historii 
základem sbírek národopisného mu-
zea  Československého,  založeného 
15.  května1896  v  Praze  na  Příkopě 
a od roku 1922 je Historie kroje sou-
částí národního muzea. . 

v roce 1937 poprvé slečna Holubová 
a a. vanclová, podrobněji popsaly pů-
vodní  ženský  krkonošský  kroj.  kroj, 
v němž zářila bělost jemného lněného 
vlákna,  čistota  ruční  výšivky  často 
označované  christogramem.  v  rodi-
nách  uchovávané  po  celé  generace. 
zrcadlila  se  v  něm  skromnost  tohoto 

chudého kraje kolem Jizery. Mělnicko 
a Mladoboleslavsko  své  kroje  bohatě 
zdobily reliéfními zlatými vzory a zla-
tými krajkami. vyznačovaly se karma-
zínově  červeným  hedvábím  vyšívané 
plachetky  na  hlavu  nebo  speciální 
úpravou  ženského  čepce  s  našitými 
rýžky ze stuh na holubici. staly se his-
torickými unikáty. 

struktura  tradičního  oděvu  se  pře-
nesla  přes  2.  světovou  válku.  t.  G. 
Masaryk zájem o kroj doložil i svým 
předpokojem  na  Pražském  hradě. 
České kroje se staly i protestem proti 
okupaci. 

detaily krojového oblečení překrásně 
zachytili ve svých studiích například 
Josef  Mánes,  Mikoláš aleš  a  v  mě-
dirytinách W.  R.  Grúner.  spisovate-
lé  karolína  světlá,  k.  v.  Rais  nebo 
nezapomenutelná  Babička  Boženy 
němcové. 

Fenoménem českého kroje je především 
lidová  výšivka  představující  umělecký 
fond.  kroje  se  přestávaly  běžně  nosit 
kolem  pol.  19.  st.  a  postupně  se  staly 
oděvní historií. na Chodsku a slovácku 
je ještě můžeme dodnes zahlédnout.

Přestože  z  běžného  života  prakticky 
vymizely, zůstala řada zvyklostí a prá-
vě kulturních příležitostí. lidové kroje 
jsou přitažlivým a zářícím bodem folk-
lórních scén. 

Na Mladoboleslavsku máme velkou 
postavu,  vědce,  historika  Phdr.  Ja-
romíra  Jermáře.  sám  Folklór  a  jeho 
historii  podporuje  všemi  prostředky. 
kniha od paní Jiřiny langhammerové: 
lidové  kroje  z  České  republiky,  upo-
zorňuje i na unikátní vyšívanou křestní 
plenu při uvádění novorozeňat do spo-
lečnosti na konci 18., a začátku 19. sto-
letí  na Mladoboleslavsku ve  středních 
Čechách.

Furianti  z Malé Bělé, pochopili  sou-
časnou  módní  vlnu  lidského  zá-
jmu  o  významu  řemesla.  Již  15  let 
úspěšně  reprezentují  folklórem 
Mladoboleslavsko.  dokazují  svý-
mi  vystoupeními,  že  hlavně  právě 
baráčníci  svými  skromnými  kroji 
zdůrazňovali  svůj  řeznický  či 
hospodský cech. vidět vystrojeného 
a  sebevědomého  sedláka  s  vyzdo-
beným formanským vozem,  je dnes 
zážitek, na který se nedá v současné 
hektické a počítačové době zapome-
nout. 

Mladoboleslavský  nejvýraznější 
folklorní spolek mi tuto scénu do-
přál  při  oslavě  výročí  1.  světové 
války  nyní  v  červenci  2014  v  Mn. 
Hradišti. Ráda  jim  touto cestou ve-
lice a s úctou děkuji. 

Vendulková

folklor a 15 let s furianty

Pohádkové vyprávění v nářečí Josefa Štefana kubína poznamenalo moje tro-
chu  smutné  dětství. v  současné  době,  jako  babička  jsem knížku  v  rodném 
domě v maminčině knihovně již nenašla. na výstavu mě táhla moje zvěda-
vost a vzpomínka na příjemné pohádky od pana kubína. 

Pohádkově vtipné aranžmá z rukou majitele zvířetické keramiky v prosto-
rách výstavní  síně muzea mě vřele uvítalo. nádherné  loutky vypracované 
kouzelnýma rukama paní vítězslavy klimtové v Muzeu Bakova, se domní-

vám že patří do zlatého fondu keramického řemesla. Překrásný dětský svět 
strašidel a pohádkových bytostí, v kterých je ukrytá vypravěčská láska k ži-
votu. Borůvková bába děti mile provádí pohádkovou říši v tajemném lesem 
a  jeho  přírodou. dětem poskytuje  nevšední  zážitek  z  rukodělné  tvořivos-
ti, která je dnes vzácností. Bakov tak má další raritu přibližující starobylé 
hrnčířské  řemeslo,  které  je  ukryto  v minulosti města  a  nyní  v  prostorách 
na zvířetnicích.

Vendulková

ZvířetiCká keraMika a skřítkovÉ paní kliMtovÉ

Programové období 2007–2013 skončilo s dočerpáním prostředků na již zapo-
čaté projekty (n+2). nyní  je nejvyšší čas se zamyslet nad přípravou projektů 
v novém období 2014–2020. 

v posledním období jsme často slyšeli, v souvislosti se schvalováním jednot-
livých projektů, že: „jedná se o poslední výzvu k podání projektové žádosti, 
o poslední příležitost v tomto dotačním titulu, od teď si vše budeme hradit ze 
svého…“ Mnohdy se jednalo pouze o nástroj k prosazení „svých záměrů“ ne 
vždy smysluplných projektů. Musíme se tedy obávat ?

Celková alokace sF/Fs pro období 2007–2013 byla 697, 8 mld. kč z toho pro-
středky proplacené příjemcům ke dni 26. 8. 2014 ve výši 428, 138 mld. kč, tj. 
cca 17, 9 mld. €. 

(http://www.  strukturalni-fondy.  cz/cs/informace-o-cerpani).  (Převod  z  eUR 
na Czk vychází z kurzu platného ke dni odeslání žádosti ek)

Pro  programové  období  2014-2020,  finanční  alokace  pro  Českou  republiku, 
v současné době probíhá vyjednáváním jednotlivých programů, ze kterých bu-
dou plynout prostředky k příjemcům v  celkové výši  zhruba 600 mld. kč,  tj. 
cca 20, 5 mld. €. První výzvy pro čerpání finančních prostředků z fondů EU 
můžeme očekávat na začátku příštího roku. 

souhrnně se tyto fondy budou nazývat „evropské strukturální a investiční fon-
dy“, ve zkratce esiF. Jedná se o evropský fond pro regionální rozvoj (eRdF/
eFRR), evropský sociální fond (esF), dále o Fond soudržnosti (CF/Fs), ev-
ropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (eaFRd/ezFRv).

Přehled programů, kam budou dotační prostředky v následujícím období smě-
řovány: 
v rámci cíle investice pro růst a zaměstnanost:
•  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
•  Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

•  Operační program zaměstnanost
•  Operační program doprava
•  Operační program Životní prostředí
•  integrovaný regionální operační program
•  Operační program Praha – pól růstu ČR
•  Operační program technická pomoc

Regionální operační program je pro širokou veřejnost poměrně známým, vzhle-
dem  k  faktu,  že  je  zřejmě  jedním  z  mediálně  nejskloňovanějších  dotačních 
programů vůbec, bohužel spíše v negativním světle korupčních kauz. 

v programovém období  roku 2007–2013 byl  rozdělen do celkem 7 regionál-
ních operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky. 
evropské peníze byly  a doposud  jsou  spravovány přímo  regiony,  nyní dojde 
k jejich sloučení do tzv. integrovaného regionálního operačního programu 
(irop). ten bude řízen Ministerstvem pro místní  rozvoj namísto stávajících 
regionů se zaměřením 2014–2020:
–  podpora vybraných silnic ii. a iii. třídy a rozvoj infrastruktury pro veřejnou 

dopravu
–  inovativní formy cestovního ruchu a podpora oblastí kulturního odvětví
–  zlepšení  energetické  účinnosti  v  budovách,  ve  veřejných  infrastrukturách 
a podpora nízkouhlíkových strategií

–  rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví
–  rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
–  integrovaný rozvoj měst a území

v rámci intervence v oblasti zemědělství a rybářství:
•  Program rozvoje venkova 2014–2020
•  Program Rybářství 2014–2020
Program  rozvoje  venkova  předpokládá  sazbu  Jednotné  platby  na  plochu 
(saPs)  ve výši roku 2014, tj. mld kč (6 068 kč/ha zemědělské půdy). změ-
nou  je  posílení  vlivu Místních  akčních  skupin  (Mas),  které  nově  dostanou 
větší prostor při realizaci projektů v oblasti zemědělství, především

Co nás čeká – eu fondy 2014–2020
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–  zvýšení  konkurenceschopnosti  všech  druhů  zemědělské  činnosti  a  zlepšení 
životaschopnosti zemědělských podniků,

–  obnova,  zachování  a  zlepšení  ekosystémů  závislých  na  zemědělství  a  les-
nictví

–  účinné využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku 
v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví

–  zachování  konkurenceschopné  a  ekonomicky  životaschopné  tradiční  akva-
kultury s pozitivními mimoprodukčními funkcemi;

–  ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a ekosystémů prostřednic-
tvím  podpory  environmentálně  udržitelné  akvakultury  účinněji  využívající 
zdroje, s vysokou úrovní ochrany životního prostředí a veřejného zdraví;

Máte myšlenku, kterou byste chtěli zrealizovat ? Máte záměr, na který byste 
chtěli získat dotace a profinancovat jej ? nyní je nejvyšší čas si vše rozmyslet, 
prokonzultovat a připravit si veškeré podklady. 

ani na „otevřených“ radnicích obcích nestačí pouze přerozdělovat prostředky 
státního  rozpočtu  (vybrané  FÚ)  nebo  čekat  na  poplatného  poradce  pro  fon-
dy eU, který nabídne zpracování „vhodných“ projektů na klíč, od identifikace 
a vhodného nastavení záměru, přes zpracování potřebných podkladů, po vyúč-
tování a proplacení projektu. . . 

Ing. Miroslav Činka

loučení s lÉteM a s práZdninaMi na ZvířetiCíCH

v pátek 29. 8. 2014 se uskutečnila 
na Zvířetickém sportovišti již tra-
diční akce „Z“,  tentokrát s podti-
tulem „ahoj léto, ahoj prázdni-
ny – pozor! Školní hodiny“.

vzhledem  k  pátečnímu  termínu 
jsme  začali  až  v  odpoledních  ho-
dinách a zajištěno bylo občerstve-
ní v podobě „kejtičky“ a v podobě 
„iontových“  nápojů,  které  se  těší 
čím dál tím větší popularitě. 

nezůstalo jen u tohoto, naše drahé 
polovičky  připravily  i  nějaké  to 
sladké  pokušení  na  zub  čímž  byl 
gastronomický zážitek dotažen té-
měř k dokonalosti. 

Pro  děti  bylo  připraveno  překva-
pení  v  podobě  malého  dárku  pro 
šikovné ruce a „skákacího hradu“, 
který  nám  zapůjčilo  RC  Baková-

nek. děti si této „atrakce“ náležitě 
užily a děkují  touto cestou Bako-
vánku za „vyskákání prázdninové 
lenory“. 

touto  akcí  jsme  také  pokřtili  náš 
nový přístřešek, který se nám po-
dařilo zajistit za finanční podpory 
Města a za což také děkujeme. 

Účast  byla  hojná,  počasí  nám  až 
na  asi  půlhodinovou  dešťovou 
přeháňku  také přálo a když ve fi-
nále  došlo  i  na  kytarová  sólička 
Petra  Husáka  nelze  se  divit,  že 
domů  se  šlo  až  pozdě  v  noci  či 
brzy ráno!

nezbývá  než  popřát  všem  dětem 
mnoho  úspěchů  ve  škole  a  rodi-
čům  pevné  nervy  a  hodně  trpěli-
vosti. 

Radim Šimáně
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v CHudoplesíCH udržují tradiCe

v sobotu 30. srpna 2014 se uskutečnilo 
již pravidelné setkání dříve narozených 
občanů. Počasí dovolilo i opékání vuř-
tů  na  terase místní  restaurace.  setkání 
s našimi seniory, na kterém si navzájem 
popovídali  a  poseděli  s  hudbou  a ma-
lým  občerstvením  se  stalo  již  tradicí. 
k přátelskému setkání přispěla i vstříc-
nost  paní  hospodské  a  celé  zajištění 
akce osadním výborem. 

Jsme rádi, že domů odcházeli spokojeni 
z příjemně stráveného odpoledne. 

OV Chudoplesy

kluB turistů kosMonosy

•  členská schůze

klub turistů kosmonosy srdečně zve 
své členy a sponzory na 13. členskou 
výroční schůzi  spojenou  s  hudbou 
a  kulturním  programem,  která  se 
koná v restauraci „u Šmaku“ v kos-
monosích ve velkém sále „na návsi“ 
dne 8. listopadu 2014 (v sobotu) 
od 10:30 do 19:00. 

PROGRaM
–  od  10:30  hodin  bude  zpívat  a  hrát 
skvělá zpěvačka Yvetta simonová

–  ve  14:30  hodin  bude  zpívat  a  hrát 
kladenská Heligonka

  Během dne dále proběhne:
  –  zahájení a vzpomínka na zesnulé
  –  zhodnocení činnosti klubu za rok 

2014-08-26 zprávy činovníků
  –  závěr
  –  volná zábava  s hudbou a  tancem 

pod vedením muzikanta pana 
Pavla  Bureše,  který  bude  hrát 
a zpívat až do 19 hodin

těšíme se na vaši hojnou účast a vě-
říme, že s námi prožijete hezký den. 
zároveň  se  budou  platit  členské  pří-
spěvky na rok 2015. 

vstup a oběd bude zdarma!

vedení  a  členy  výboru  kt  kosmo-
nosy  prosíme  –  přijďte  nám  pomoci 
v 9:00 hodin! 

•  vánoční posezení

klub turistů kosmonosy srdečně zve 
své členy na vánoční posezení s hud-
bou a tancem, které se koná v restau-
raci „u Šmaků“ v kosmonosích 
ve  velkém  sále  „na  návsi“  dne  13. 
prosince 2014 (sobota) od 10:30 
do 18:00 hodin. 

Celý den bude hrát a zpívat muzikant 
pan Pavel Bureš. 

vedení  a  členové  výboru  kt  kos-
monosy prosíme přijďte nám pomoci 
v 9:00 hodin. 

těšíme se na vaši hojnou účast a vě-
říme, že s námi prožijete hezký den. 

Menší  pohoštění  a  vstup  bude  zdar-
ma. 

za klub turistů kosmonosy
předseda klubu: 

Viktor Velich ml. 
místopředseda klubu: 

Václav Kapal ml.

Bakovánek

nabídka pravidelných činností 
pro rok 2014-2015

POndělí 
 10:00-11:00 dětská jóga od 0, 5 roku (klubovna)
 15:30-16:15 plavání rodiče s dětmi (2-4 roky) + sauna
 16:15-17:00 plavání s dětmi + sauna

ÚteRÝ 
 12:30-13:30 aJ pro děti od 4 let (klubovna)

stŘeda
 10:00-11:00 dětská džungle-říjen od 1-3 roky (sokolovna)
 12:30-13:30 aj pro děti od 6 let (klubovna)
 3:30-14:30 aj pro děti od 8 let - pokročilé (klubovna)
 16:00-17:00 pohybové cvičení pro děti od 6 let (sokolovna)

ČtvRtek 
 10:00-11:00 aj pro maminky s hlídáním dětí (klubovna)
 14:30-15:30 zpívánky s výukou hry na flétnu (klubovna)

Pátek 
10:00-11:00 zpívánky pro děti od 1-3 let (klubovna)

kontakty:

www. bakovanek. cz  
email: bakovanek@seznam. cz 

telefon: 775071377
fcb: RC Bakovanek
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účast na Me v kaliningradu

Po  téměř  dvaceti  letech  se  několik 
našich  členů  klubu  lodních  modelá-
řů Fregata Bakov nad Jizerou vydalo 
na mezinárodní mistrovství, tentokrát 
evropy,  konané  od  21.  7  do  27.  7. 
2014 v ruském kaliningradu. 

Jak  to  začalo:  koncem  roku  2013 
byla modelářským svazem sestavena 
na  základě  výsledků  českého  mis-
trovství  nominace  reprezentačního 
družstva,  ve  které  byli  i  tři  naši  čle-
nové.  dva  junioři  Ondra  Šmejkal 
a tomáš Jakeš a v  seniorské katego-
rii  stanislav  Jakeš,  celkem  bylo  no-
minováno  okolo  30  modelářů.  díky 
místu konání – organizační a finanční 
náročnost, „jen“ Me a nakonec v po-
slední  fázi  před  odesláním  přihlášek 
i  „krymskému  zabrání“,  se  družstvo 
zmenšilo  na  devět  závodníků  a  tři 
členy doprovodu. Bohužel se nám již 
nepodařilo  mezi  závodníky  protlačit 
dodatečně našeho člena Mirka Šmej-
kala, který tak jel  jen jako technický 
doprovod  vnuka  Ondry.  Ještě  před 
odjezdem jsme víc jak měsíc bojovali 
s  úředníky  vydávajícími  ruská  víza. 
Při  předkládání  dokladů  několikrát 
našli další a další připomínku, ale na-
konec  je  lepší  jet  čtyřikrát do Prahy, 
než se vracet od ruských hranic. 

v  neděli  nastal  den  odjezdu,  celá 
výprava  byla  rozdělena  do  pěti  aut 
–  vzhledem  k  poměrně  neskladné-
mu a choulostivému nákladu modelů 
lodí. tím, že každý odjížděl z jiného 
místa  republiky  jsme  se  nedomlu-
vili  na  společné  cestě,  jen  část měla 
záchytný  bod  okolo  půlnoci  na  pol-
sko-ruské  hranici.  nakonec  jsme  se 
na ní sešli tři auta a už okolo deváté. 
v  podstatě  všechny  připravené  prů-
vodní dokumenty na auta,  lodě  i  lidi 
nám  byly  k  ničemu,  protože  po  nás 
chtěli  úplně  jiné  formuláře  než  uvá-
dí  ruské  velvyslanectví.  zde  se  nám 
trochu hodilo, že jsme pospolu, takže 
po prvním průzkumníku a postupném 
vzpomínání  na  ruštinu  to  už  šlo  tro-
chu rychleji, za necelou hodinu a půl 
jsme si mohli říct tak jsme se do Rus-
ka dostali. noc jsme strávili opět růz-
ně, někomu se podařilo dostat o půl-
noci až do hotelového pokoje, někdo 
přenocoval  v  autě  ve  městě  či  před 
městem. 

nyní  k  závodům.  Při  zahájení  bylo 
vidět,  že  i  v  ostatních  státech  řešili 
podobné  problémy  s  tím,  zda  se  zú-
častnit,  kromě  ruské  reprezentace 
byli ostatní dost prořídlé a ukrajinská 
nakonec  nedorazila  vůbec.  v  české 
výpravě  ve  skupině  motorem  pohá-
něných  lodí byli  jen zástupci našeho 
klubu s tím, že Ondra se účastnil jen 
jedné kategorie stavebně nehodnoce-
ných maket F4a a otec a syn Jakešovi 
ve stejné F4a a pak hodnocených ma-
ket ze stavebnice F4B. v pondělí jsme 
půlku dne věnovali vyřízení ubytová-
ní a registračních formalit, odpoledne 
pak  návštěvě  startovišť  a  prvnímu 
tréninku. závodní  tratě  byly  umístě-
ny v půjčovně  lodiček na části umě-
lého jezera u zábavního parku Junost. 
Od úterý začaly soutěžní povinnosti, 

po obědě ještě přerušené slavnostním 
zahájením. Odpoledne  jsme  si  u  bo-
dovaných hodnocených modelů ještě 
užili trochu vzpomínání na ruštinu při 
diskusi  s  komisí  rozhodčích,  jejichž 
vedoucím  byl  maďarský  rozhodčí, 
s  kterým  bylo  problém  se  domluvit 
alespoň  anglicky.  Po  zveřejnění  sta-
tického  hodnocení  byl  trochu  vidět 
vliv  domácího  prostředí  u  ruských 
závodníků, takže jsme nabrali trochu 
ztráty  do  dalších  bojů.  Při  rozložení 
tří  soutěžních  jízd  v  každé  katego-
rii  a  účasti  ve  dvou  kategoriích,  byl 
denní  program  až  do  soboty  sko-
ro  zcela  naplněn,  takže  na  poznání 
města a kaliningradské oblasti zbyla 
jen  dvě  odpoledne.  Oproti  českému 
mistrovství,  kde  se  naopak  všechny 
tři jízdy stlačují do jednoho dne nám 
tento způsob moc nesedl,  takže jsme 
všichni  v  nehodnocených  maketách 
začali  a  nakonec  i  skončili  s  horší-
mi  výsledky  jednotlivých  jízd,  než 
běžně  na  českých  soutěžích.  v  ko-
nečných  výsledcích  nám  to  nakonec 
stačilo na nemedailová místa - Ondra 
6.  místo,  tomáš  5.  místo  a  v  seni-
orech  standa  Jakeš  5.  místo,  přední 
místa obsadili reprezentanti Polska 
a Ruska. U  bodovaných modelů to-
máš marně bojoval s domácími, takže 
nakonec skončil o 1, 5 bodu  - z 200 
bodů - za třetím místem. standa stej-
ně jako zbytek evropy marně bojoval 
s  bodově  nadhodnoceným  domácím 
závodníkem,  nakonec  také  skončil 
na čtvrtém místě za německým a ma-
ďarským modelářem. druhá polovina 
české výpravy se účastnila v katego-
riích plachetnic, ve kterých se poda-
řilo  vybojovat  i  medailová  umístění 
- jednu úplnou sadu 1. , 2. a 3. místo 
a dále dvě 4. místa. Panu. doušovi se 
podařilo  zapsat  do  historie  „utope-
ním“ plachetnice. Už jsme přemýšleli 
o vyrobení pamětní destičky a umís-
tění na nábřeží, ale nakonec ji úspěš-
ně vylovili místní potápěči. nedojetí 
závodů  ve  výsledku  stačilo  na  osmé 
místo. 

v  rámci  soutěže  jsme  se  seznámili 
i  s  pěknými  a precizně provedenými 
maketami  lodí,  zejména  německými 
a  maďarskými.  s  polskými  modelá-
ři  jsme  spíše  probrali  a  vyměnili  si 
zkušenosti  s udržením modelářského 
sportu, který je jak finančně tak i ča-
sově  náročný,  zejména  pak  u  stavby 
přesných maket, kterých stále ubývá. 

dvě  volná  odpoledne  jsme  z  půl-
ky  věnovali  kaliningradu,  zejména 
Oceánografickému  muzeu,  druhé 
pak  přímořské  části  kaliningradské 
oblasti.  ke  kaliningradu  jako  měs-
tu bychom měli mít  jako Češi bližší 
vztah, protože bylo založeno křižáky 
na  počest  Přemysla  Otakara  ii.  se 
jménem  královec.  Město  bylo  sou-
částí  Hansy,  vždy  kromě  obchodu 
fungovalo  jako  strážní  s  mohutným 
opevněním.  to  platilo  až  do  roku 
1945, kdy nakonec při dobývání bylo 
skoro celé vypáleno. zbyly jednotli-
vé  brány  opevnění  a  vilové  čtvrti, 
které  jsou  do  dneška  nezměněné. 
Po  válce  bylo  vybudováno  znovu, 
ale  převážně  v  podobě  sídlištní  vý-
stavby,  až  koncem  devadesátých  let 
se obnovilo několik kostelů a kousek 
hansovní  ulice.  U  pobřeží  Baltské-
ho moře  je  několik  skoro  shodných 

městeček,  kde  je  staré  jádro  vilek 
a  drobných  penzionů  v  německém 
stylu  z  první  třetiny  20.  století, 
v  okrajích  pak  doplněné  „sovětský-
mi“  panelovými  hotely,  které  jsou 
dnes  hojně  přestavovány. vzhledem 
k teplotám okolo 30°C po celý týden, 
byly všude hojně navštěvované dlou-
hé písečné pláže,  teplota Baltu  byla 
okolo 20°C. kaliningradská oblast je 
asi dodnes trochu odlišná od zbytku 
Ruska, mísí se tu pozůstatky Pruska 
se sovětským hospodařením a vojen-
skou  oblastí,  z  které  dnes  zbylo  jen 
město  Baltijskij  se  základnou  Balt-
ské  flotily.  zahraničními  turisty  je 
tato oblast v podstatě nezasažena. 

na  závěr  soutěže  nás  zejména  ma-
ďarští účastníci  lákali na Ms konané 
v  příštím  roce  začátkem  července 
v  maďarském  Banku.  no  uvidíme, 
jak dopadne  letošní domácí mistrov-
ství, které  je základem pro nominaci 
do  reprezentace.  Šance  jsou,  tomáš 
má  v  jedné  kategorii  již  jisté  první 
místo,  v  dalších  zatím  třetí  a  páté, 
Ondra je zatím třetí, standa se zatím 
dělí o první místo. 

Stanislav Jakeš
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retro piknik u jiZery

ze soboty na neděli 23.–24. 8. strá-
vili členové souboru Furiant a jejich 
příznivci prima den u Jizery v nové 
vsi  ve  společnosti  přátel  a  zná-
mých, kterých se chvílemi nahrnulo 
i  třicet. nálada byla výborná,  jakož 

i dobroty a pití donesené. evča dvo-
řáková nám upekla dokonce kachnu. 
večer došlo i na táboráček s opéká-
ním buřtů a přespání v léty prověře-
ných stanech. v neděli dopoledne se 
snídaly zbytky z minulého dne a va-

řila na ohni čerstvá zelňačka. Během 
víkendu  se  nosily  i  plavky,  nikoli 
však  na  koupání,  ale  jen  na  lehké 
a  letmé  slunění.  na  pár  okamžiků 
jsme i slunci nastavili tváře a trochu 
i pršelo, ale to převážně v noci, což 

nám  nevadilo.  důležité  bylo,  že  se 
užilo  hodně  legrace  při  historkách 
a vyprávěních a v dobových „obleč-
cích“. Retro piknik byl po roce opět 
zkrátka moc fajn. 

Monika Čapková

16. ročník „MeMoriálu josefa dvořáka“

s  končícími  prázdninami  se  vždy 
u  nás  přibližuje  termín  konání  jedné 
z oblíbených a hojně navštěvovaných 
hasičských  soutěží  v  požárním  spor-
tu. 

ne  jinak  tomu  bylo  i  letos  v  sobotu 
23. srpna, kdy se konal ve volnočaso-
vém areálu již 16. ročník „Memoriálu 
Josefa dvořáka“. 

Už  od  brzkých  ranních  hodin  se 
na místě  vyhrazeném pro  soutěž  po-
hybovali  naši  hasiči  a  připravovali 
pro  soutěž  vše  nezbytné. Ovšem ne-
jen  techniku  a  technické  pomůcky 
pro soutěž, ale i občerstvení pro sou-
těžící, návštěvníky a zábavu pro při-
hlížející děti. Připraveny byly klobás-
ky ke grilování, těsto na bramboráky, 
pivko i nealkoholické nápoje. 

Počasí nám opět přálo a do areálu se 
začala  sjíždět  kolem  osmé  soutěžící 
družstva  a  později  přicházeli  i  ná-
vštěvníci. 

a pak to v devět hodin všechno zača-
lo. velení se ujal velitel naší výjezdo-
vé jednotky Štěpán dvořák a po při-
vítání  soutěžících  a  návštěvníků 
soutěž startovala. 

Škoda jen, že pro další soutěže v na-
šem  okolí  se  u  nás  předvedlo  jen  8 
družstev, ale to však vůbec nesnížilo 
kvalitu  soutěže.    na  startovním  poli 
se představila 3 družstva staré gardy, 
4  družstva  mužů  a  1  družstvo  žen.  
soutěžilo  se  dvoukolově  a  družstvu 
se započítával lepší čas. Pro zpestření 
soutěže  se  u  nás  stala  již  oblíbenou 
doplňková soutěž o sud piva. v ní se 
letos utkalo a pobavilo sebe i diváky 
celkem  6  družstev  (soutěž  byla  jed-
nokolová). 

Bohužel  naše  mužstva  se  tentokrát 
na žádném z prvních míst neumístila, 
ale i tak pomyslně „stála na bedně“. 

výsledková  tabule  vás  o  tom  pře-
svědčí:

stará garda:
1. místo   Rokytá ženy   40:71 s
2. místo  Bakov n. j. muži  42:32 s
3. místo   Rokytá muži   45:19 s. 

Muži – soutěžní družstva:
1. místo   nová ves   25:94 s
2. místo  Bakov nad jizerou  26:96 s
3. místo   Hrdlořezy   27:75 s
4. místo   Buda-Horka   65:18 s. 

ženy:
1. místo   Bítouchov   25:12 s. 

doplňková soutěž:
1. místo   Bítouchov   2:23:85 min. 
2. místo   nová ves   2:33:47 min. 
3. místo  Bakov nad jizerou  2:35:84 min. 
4. místo  Bakov-stará garda  2:43:12 min. 
5. místo   Hrdlořezy   2:46:72 min. 
6. místo   Rokytá ženy   3:49:69 min. 

ale ani naši malí bakovští hasiči nezaháleli. v přestávce mezi soutěžemi před-
vedly  svůj  požární  útok mladší  děti  z  kroužku mladých  hasičů  pod  vedením 
Honzy kertésze. za svůj výkon byly odměněny velkým a zaslouženým potles-
kem a výbornými koláči. 
Prázdniny bohužel končí, dětem (i rodičům) začíná nový školní rok. tak ať se 
jim vydaří!

Jaroslava Čermáková
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odstartujte podZiM tanCeM

září  je  v  tanečním  světě  vždycky 
nový start. Rozbíhá se nové kolo sou-
těží a páry si stanovují cíle, kam by se 
chtěli v tanečním žebříčku posunout. 
Přes léto totiž pilně trénovali na sou-
středění  a  chtějí  se  všem  soupeřům 
i divákům předvést v novém,  lepším 
světle.  ale  nejen  soutěže  jsou  letos 
novým startem pro taneční klub Ryt-
mus. nový začátek to totiž může být 
i  pro  vás,  jež  se  chcete  naučit  něco 
nového. Otvíráme nové taneční kurzy 
pro děti a mládež. Jeden kurz je určen 
pro děti od 6 do 12 let a bude probíhat 
vždy  ve  čtvrtek  od  16  do  17  hodin. 

druhý kurz je pro mládež od 12 do 15 
let  a  bude  na  dětský  kurz  navazovat 
–  tedy čtvrtek od 17 do 18 hodin. Je 
pro vás připraveno 17 lekcí pod vede-
ním špičkových tanečníků. začínáme 
18.  9.  2014.  Pokud  nevíte,  kde  sídlí 
náš  klub,  tak  je  to  na  adrese: Školní 
876  v Bakově  nad  Jizerou,  hned  ve-
dle  základní  školy.  více  informací 
získáte  na  Facebooku:  tk  Rytmus, 
na  emailu:  domorad.vit@gmail.cz 
nebo na tel.: 602 266 034. 
těšíme se na vás!

Tým TK Rytmus

Adam Zítka a Anna Štučková na soustředění s trenéry Petrem Zabystrzanem 
a Monikou Mihalíkovou

Vít Domorád a Simona Tejcová na mezinárodní soutěži ve Stuttgartu
Richard Rambousek a Veronika Bulířová na latinském soustředění s trenérem 
Markem Dědíkem
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na sklonku prázdnin uspořádali cho-
vatelé  drobného  zvířectva  z  Bakova 
n.  J.  a  okolí  místní  výstavu  králíků 
a  drůbeže.  i  tato  malá  výstava  však 
představovala  spoustu  hodin  dob-
rovolné  práce  při  její  přípravě.  tato 
iniciativa  ale  zůstane  konečným  ná-
vštěvníkům skrytá. dovolte tedy ma-
lou rekapitulaci. 

Bylo nutné zajistit oznámení na měst-
ském  úřadě  a  na  krajské  veterinární 
správě,  předem  domluvit  účast  po-
suzovatelů  a  objednat  poháry  pro 
vítěze,  dále  rozeslat  popř.  rozdat 
přihlášky  s  výstavními  podmínkami 
vystavovatelům,  zajistit  propagaci 
v místním  zpravodaji,  denním  tisku, 
chovatelských časopisech a internetu. 
také  jsme  rozdali  a  vyvěsili  několik 
plakátů  a  nechali  jsme  konání  vý-
stavy  vyhlásit  městským  rozhlasem. 
Jelikož vlastníme pouze část výstav-
ního fundusu (klece, krmítka), museli 
jsme  požádat  o  zapůjčení  klecí  pro 
králíky  sousední  základní  organizaci 
ČsCH  z  Mnichova  Hradiště.  Rov-
něž  bylo  potřeba  předem  domluvit 
zapůjčení  prostranství,  připravit  kr-
mení a dojednat veterinární dozor. 
Před  samotnou  výstavou  bylo  nutné 
zpracovat  všechny  došlé  přihlášky 
zvířat  a  vytvořit  a  následně  nechat 
vytisknout  průvodce  výstavou.  ten-
to  průvodce  je  důležitý  nejen  pro 
pořadatele  a  vystavovatele,  ale  také 

pro  případné  zájemce  o  koupi  chov-
ných zvířat. k samotné výstavě: areál 
jsme  začali  připravovat  již  v  pátek 
ráno.  Jako první byla na  řadě  stavba 
výstavních  klecí  a  voliér.  vzhledem 
k počtu přihlášených zvířat jsme zvo-
lili  poněkud  komfortnější  rozmístění 
(širší  uličky).  také  jsme  postavili 
stánky pro  tombolu, pokladnu a pro-
dej  zvířat.  zhruba  ve  12.  00  jsme 
měli  areál  připravený  a  mohli  jsme 
začít přijímat první přihlášená zvířa-
ta. do cca 19. 00 byla většina zvířat 
„ubytována“. 

nejdůležitější  součást  výstavy,  kte-
rou je posuzování zvířat, začala v so-
botu  ráno.  samotného  posuzování 
se  zhostili  speciálně  vyškolení  od-
borníci  a  členové  posuzovatelského 
sboru ČsCH v sekci „králíci“ př. Bo-
humil dvořák a př.  Jaroslav Šťastný 
a v sekci „drůbež“ př. Milan Hradec. 
Po ukončení posuzování byla nejlépe 
ohodnocená  zvířata  odměněna  pohá-
ry – tzv. „Čestnými cenami“. Celkem 
bylo vystaveno cca 150ks králíků 28 
plemen a barevných rázů a 23 voliér 
drůbeže 17 plemen a barevných rázů. 
také  bylo  na  ukázku  vystaveno  ně-
kolik  holubů  v  klecích  a  jedna  voli-
éra s holubi „Českými čejkami“ naší 
mladé  chovatelky  lenky  kocourko-
vé. všechna tato zvířata vystavilo 33 
vystavovatelů z toho 6 mladých cho-
vatelů (do 18 let). 

Pro  chovatelskou  veřejnost  jsme 
otevřeli v  sobotu v cca 13. 30 hodin 
a v sobotním odpoledni byl výstavní 
areál  během  krátké  chvíle  poměrně 
slušně  zaplněn  návštěvníky  a  jejich 
dětmi,  které  měly  vstup  volný.  nej-
větší zájem byl o tombolu, která byla 
vykoupena po cca 2 hodinách. i když 
bylo možno  vyhrát  řadu  hodnotných 
cen, tak jsme takovýto zájem opravdu 
nečekali. Živá zvířátka, chovatelské 
potřeby  nebo  zvířetická  keramika 
byla  největším  lákadlem.  z  tohoto 
důvodu  jsme  ještě  do  druhého  dne 
připravili  druhou  várku  výher.  Pro-
dej  tomboly  tak  mohl  pokračovat 
i  v  neděli  dopoledne  a  i  v  tento  den 
si mnozí přišli na své a vyhráli např. 
vytoužené morče. 

Celou  akci  navštívilo  přes  320  pla-
tících  návštěvníků  a  nespočet  dětí. 
Prodáno  bylo  více  než  35ks  králíků 
a cca 10ks drůbeže. Počasí nám bylo 
nakloněno,  takže  jsme  zmokli  pouze 
v  neděli  ráno  ještě  před  otevřením. 
Pro  samotná  zvířata  je  lepší  trochu 
chladněji  a  pod mrakem,  než  nějaké 

velké vedro. v 15 hodin jsme předali 
vystavená  a  neprodaná  zvířata  zpět 
jejich majitelům. Pak už nás čekal jen 
úklid celého areálu, který jsme zvlád-
li do cca 18. 00 hodiny. 

závěrem bych chtěl poděkovat všem 
členům naší zO  za  odhodlání  a  prá-
ci,  které  opravdu  nebylo málo. také 
bych  rád poděkoval všem, kteří nám 
ochotně  s  výstavou  pomohli  nebo 
nám  nezištně  přispěli  věcnými  dary 
do tomboly. velký dík patří také ma-
jitelům,  provozovatelům a  personálu 
restaurace  „na  zastávCe“,  kte-
ří  nám  výstavu  umožnili  uspořádat 
a celý víkend nám vycházeli ve všem 
vstříc.  Rovněž  děkuji  městu  Bakov 
nad  Jizerou,  které  výstavu  králíků 
a  drůbeže  také  podpořilo.  Mnoho 
kladných  reakcí  nás  těší  a  snad  při-
spějí k tomu, aby příště byla výstava 
hezčí a rozmanitější – nějaké nápady 
a možnosti máme v záloze. tak snad 
na shledanou v roce 2015. 

Za výstavní výbor a celou ZO ČSCH 
Petr Cach 

výstava králíků a drůBeže 23.–24. 8. 2014 úspěŠně Za náMi

Ze Základní a MateřskÉ Školy

úspěCH naŠí MateřskÉ Školy

ve  dnech  16.,  17.,  18.  června  2014 
naši mateřskou školu navštívila Čes-
ká  školní  inspekce.  Hodnotila  pod-
mínky, průběh a výsledky vzdělávání 
poskytované  naší  mateřskou  školou. 
závěr,  který  Česká  školní  inspek-
ce  učinila,  nás  velmi  potěšil.  naše 
mateřská  škola  byla  uvedena  jako 
příklad  dobré  praxe,  což  je  nejlepší 
možné  ohodnocení.  tímto  „titulem“ 
se  pyšní  pouze  3%  mateřských  škol 
v České republice. 

Citace  závěru  z  inspekční  zprávy: 
Údaje o činnosti školy vedené v rejs-

tříku škol a školských zařízení odpo-
vídají skutečnému stavu. Jako příklad 
dobré  praxe  je  hodnocena  funkč-
nost  systému  řízení  pro  systematic-
ké  zvyšování  úrovně  předškolního 
vzdělávání.  Pedagogické  pracovnice 
naplňují  školní  vzdělávací  program 
s  odbornou  jistotou.  Rozvíjejí  op-
timálně  osobnostní  potenciál  dětí 
v podnětném a bezpečném prostředí. 
Úspěšnost  vzdělávání  spočívá  také 
v úzké participaci MŠ s rodiči a dal-
šími partnery, zejména zřizovatelem. 
věcné  podmínky  vzdělávání  splňují 
požadavky Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání. 
stávající  výrazně  kladné  inspekční 
hodnocení  činnosti  školy  odpovídá 
hodnocení  uvedenému  v  předchozí 
inspekční zprávě. 

věříme,  že  si  i  nadále  dokážeme 
udržet  vysokou  profesionální  úroveň 
ve prospěch našich dětí. 

kolektiv mateřské školy. 
Celé znění inspekční zprávy je k na-
hlédnutí na webových stránkách naší 
mateřské školy www.msbakovnj.cz 
v sekci Dokumenty ke stažení. 
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vítáMe vás ve ŠkolCe plnÉ poHody, poHyBu, radosti a ZáBavy

Po prázdninách  jsme se všichni sešli 
v  naší  školce,  už  jsme  se moc  těšili. 
kromě  stávajících  dětiček  přibyla 
do našich  řad  spousta  nových kama-
rádů  a  usměvavých  tvářiček,  které 
tímto v naší školce vítáme. Pro nově 
příchozí děti jsme nabízeli a doporu-
čovali postupnou adaptaci, jejíž délka 
byla  individuální.  zpočátku  si  děti 
zvykaly  na  prostředí  mateřské  školy 
společně s rodiči. doba odloučení se 
postupně prodlužovala, vždy tak, aby 
v dětech nepřevládly negativní pocity. 
snažili  jsme  se,  aby  tvořící  se  vztah 
dětí a učitelky byl přátelský, založený 
nejen na respektování pravidel souži-
tí  dětí  v  heterogenních  skupinách, 
tedy  vzájemné  pomoci,  respektování 
mladšího, ohleduplnosti, ale i na jas-
ně a srozumitelně vydávaných poky-
nech  učitelkou,  které  vedou  k  dodr-
žení určitého řádu a zároveň i pocitu 
bezpečí  v  třídním  kolektivu.  na  za-
čátku  školního  roku  děti  prožívaly 
mnoho nových situací, proto jsme se 
zaměřili na hry, které pomohly dětem 
počáteční těžkosti překonat a šťastně 

a úspěšně se sžít s novým prostředím 
a také jsme se snažili probudit důvě-
ru  k  sobě  i  ostatním.  zbyl  nám  také 
čas na vyprávění si o prázdninách, co 
nového  a  hezkého  jsme  zažili,  jaká 
nová místa jsme poznali. I letos mají 
paní  učitelky na  celý  rok připraveno 
pro děti mnoho zajímavých projektů, 
akcí,  výletů,  zábavy  a  překvapení. 
v  jednotlivých  třídách  jsou  pro  děti 
připraveny  kvalitní  třídní  vzděláva-
cí  programy,  které  budou  inspirovat 
k  tvořivosti,  touze  po  objevování, 
k  pocitu  sounáležitosti  s  kamarády, 
s místem, ve kterém žijeme. 

Při práci  s dětmi vycházíme z násle-
dující  filozofie:  „vlídné,  bezpečné 
a  podnětné  prostředí  mateřské  školy 
a aktivní spolupráce s rodinou jsou 
základem pro  zdravé  a  radostné  dět-
ství.“

snažíme se o naplňování těchto cílů: 
•  vytvářet  prostředí  s  dostatkem  při-
měřených  podnětů  k  všestrannému 
rozvoji dítěte

•  Upřednostňovat  hru  jako  nejpřiro-
zenější  aktivitu  dítěte  předškolního 
věku

•  doplňovat  rodinnou  výchovu  a  ak-
tivně spolupracovat s rodiči

•  vést  děti  k  získávání  poznatků 
na základě prožitku

•  vytvářet v dětech vstřícný a pozitiv-
ní vztah k sobě navzájem, k přírodě, 
k okolnímu světu

Přejeme  všem,  kteří  jsou  součástí 
naší  školky,  zaměstnancům,  rodi-
čům  a  hlavně  dětem,  aby  zažívali 
po  celý  školní  rok  hodně  pozitiv-
ních  pocitů,  radost  a  úspěch.  vás, 
vážení  rodiče,  co  nejsrdečněji  zve-
me ke spolupráci. 

Kolektiv mateřské školy. 

Z kultury a sportu

BakovskÉ folkování
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Bakovské folkování – festival folkové a country hudby se konal ve volnoča-
sovém areálu v Bakově o posvícenské neděli 24. srpna 2014. 

diváci si mohli poslechnout Jaroslava samsona lenka, kapely devítka, Bra-
charkas a Plavce. svůj prostor na pódiu dostala  také místní  skupina Crkot 
Band.  Pro  děti  byla  připravena  veselá  hudební  pohádka  v  podání  divadla 
andělská hora a nechyběly ani pestré soutěže. 

Fotodokumentaci z festivalu nám pořídil pan Pavel Bajer. 

Taťána Dvořáková
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vernisáž výstavy „za skřítky do pohádky“ se konala poslední prázdninový den 
v Muzeu Bakovska. vystavené pohádkové postavičky pochází z dílny výtvar-
nice paní vítězslavy klimtové. Figurky jsme vsadili do prostředí pohádkové 
říše,  kterou  navrhl  i  spoluvytvářel  pan Michal kořínek.  Při  její  tvorbě  jsme 
použili pouze přírodní materiály, abychom v návštěvnících navodili pocit, že 
právě přišli do lesa. více už nebudu prozrazovat, přijďte se podívat!
výstava  bude  otevřena  o  sobotách  a  nedělích  v  době  od  10:00  do  12:00 
a od 14:00 do 16:00 hodin, do konce září. Po předešlé domluvě ji můžete na-
vštívit také v provozní době knihovny. 

výstavu nám nafotil pan Jiří Riedl a Michal Horvát. 

Taťána Dvořáková

poHádkoví skřítCi v BakovskÉM MuZeu
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konCert gospel voiCes v Bakově

zazní písně inspirované soulem, 
spirituály i jazzem, původní i české. 
čtvrtek 25. září 2014 od 18 hodin

sbor prokopa velikého, Husova 555, Bakov. n. j. 

Mgr. Kateřina Havelková

Církev československá husitská vás srdečně zve na koncert 
mladoboleslavského pěveckého sboru gospel voiCes. 

divadelní seZóna Začíná

Moji milí diváci, 
jen vám chci napsat, že vstupenky na námi pořádaná představe-
ní v Bakově jsou v předprodeji. 
Máte možnost si vstupenky zakoupit online na www. divadlo-
bakov. cz nebo si pro ně rovnou skočit do Galanterie v Bakově 
nad Jizerou. 

aktuálně se na vás těšíme při představení
podivná paní savageová, které sehraje ds tyl 

z Mnichova Hradiště 26. 9. 2014, od 19. 30
a 

úžasná svatBa, které sehrajeme my jako 2. bakovskou 
reprízu 10. 10. 2014, od 19. 30. 

Paní savageová není vůbec podivná,  je  to dobrá ženská, která 
svou dobrotou pomůže hodně lidem kolem sebe, a ještě k tomu 
vtipně a mile. 

no,  a  pokud  zamáčknete  slzu  dojetí  při  sledování  osudu  paní 
savageové, pak si vezměte kapesníky na otírání slz smíchu při 
naší, tak trošku bláznivé, Úžasné svatbě! 

těšíme se na vás. 

Míla Masopust, za DS Tyl Bakov nad Jizerou

posvíCenskÉ odpoledne v dps

ve  čtvrtek  21.  srpna  navštívil  spo-
lečenskou  místnost  bakovské  dPs 
folkový  písničkář  Pepa  Štross 
z  klášterce  nad  Ohří.  do  jeho  asi 
hodinového vystoupení se vešly jak 
písně  z  jeho  tvorby,  tak  písně  lido-
vé, nebo  i  tvorba voskovce a Weri-

cha.  nechyběla  ale  ani  recitace  či 
vyprávění různých veselých příhod. 
Právě  humor  byl  umělcovou  výsa-
dou,  diváci  se  dobře  bavili,  známé 
písně  zpívali  společně  s  účinkují-
cím a zasmáli se vydařeným vtipům, 
které ale byly v pravý čas prokládá-

ny pasážemi vážnějšími. Po skonče-
ní programu místní ještě neodcháze-
li, ale společně si popovídali u stolů 
s  občerstvením.  Bylo  to  vskutku 
vydařené odpoledne. 

Mgr. Karel Novák

2. ročník BakovskÉ in-line Brusle

kategorie a délka tratí:
a předškolní chlapci  B předškolní dívky  2008 a mladší 1 kolo
C mladší žáčci  d mladší žákyňky   2006–2007 1 kolo
e starší žáčci  f starší žákyňky  2004–2005 2 kola
g mladší žáci  H mladší žákyně  2002–2003 2 kola
i starší žáci  j starší žákyně  2000–2001 3 kola

závody jsou tříkolové (rozjížďky, semifinále, finále). v každé jízdě pojede 4-6 
závodníků  (podle počtu přihlášených). do dalšího kola postoupí určitý počet 
závodníků podle pořadí i podle dosaženého času. v kategorii obsazené malým 
počtem závodníků bude závod dvoukolový (semifinále, finále) resp.  jednoko-
lový (finále). Časový pořad bude upřesněn 15. 9. na základě došlých přihlášek 
(sledujte webové stránky). délka 1 kola 520 metrů. na větším okruhu kolem 
vodní plochy (580 metrů) se budou moci závodníci připravovat. 

Závod na 10 000 Metrů
Muži, ženy a veteránské kategorie 
start v 16:30, přihlášky do 15. 9. 2014, prezentace 15:30-16:00
nájezd od startu + 12 velkých okruhů – délka okruhu 820 m

Mgr. Luboš Brodský

se uskuteční ve volnočasovém areálu. 

datum závodu bylo stanoveno 
na čtvrtek 25. září 2014 
(náhradní termín v případě  
nepřízně počasí je 2. října 2014). 

přihlášky: 
•  do 15. září 2014 na adresu sskbakov@seznam. cz
•  uveďte  jméno,  příjmení,  rok  narození,  obec,  oddíl  nebo  školu  (na  pozdější 
přihlášky nebude brán zřetel)

•  mailem přihlášený závodník se musí v den závodu prezentovat v místě startu 
a to v době od 8:30 do 9:30 - start 1. rozjížďky v 10:00 (dětské kategorie)

•  prezentace mailem přihlášených dospělých od 15:30 do 16:00 - start závodu 
16:30

startovné:
•  děti neplatí 
•  dospělí 50,-kč

stránky závodu: 
•  http://bakovska-in-line-brusle. webnode. cz/
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tenisovÉ turnaje v plnÉM proudu

v měsíci srpnu byl náš klub pořadate-
lem dvou celostátních turnajů v kate-
goriích mladších a starších žáků. tur-
najů  se  účastnilo  celkem  32  tenistů 
z různých klubů. 

soutěž mladších žáků, která se kona-
la 2. 8.  a v níž  za náš klub  startoval 
daniel klauz, se stala kořistí václava 
němečka z Benátek nad Jizerou, kte-
rý ve finále porazil Rudolfa z Hrádku 
nad nisou. Pochvalu zaslouží daniel 
klauz z našeho klubu, který i přes po-

rážku v prvním kole předvedl bojov-
ný  výkon.  výsledky  dvouhra  finále: 
němeček- Rudolf 1/6, 6/1, 6/1.

výsledky čtyřhra finále: Popelka (se-
veročeská tenisová), Rudolf – kverek 
(Rohatko), němeček 6/0, 6/1. 

dalším  turnajem  byl  turnaj  starších 
žáků,  který  se  konal  16.  8.  turnaj, 
který  byl  velice  dobře  obsazený 
a na kterém startovali hráči z neridé, 
severočeské  tenisové  a  z  neratovic 

hrajících  nejvyšší  soutěž  v  této  ka-
tegorii.  za  náš  klub  startovali adam 
a kryštof Provazníkovi, kteří přes bo-
jovný výkon nestačili na své soupeře. 

výsledky: 
semifinále 2hra: 
kratochvíl(neridé)-  Příhoda  (neri-
dé)6/4, 6/2
Brett(Mimoň)  –  dohnal  (Benátky) 
6/3, 3/6, 6/2
finále 2hra: 
kratochvíl – Brett 6/1, 6/0

finále 4hra: 
kratochvíl,  Příhoda(neridé)  –  Brett, 
koudelka(neratovice) 6/4, 5/7, 7/6

za náš klub organizaci turnajů zvládli 
p. zemanovič,  p. Bubák ke  spokoje-
nosti všech zúčastněných hráčů a ro-
dičů. 

Karel Bubák,  
předseda 

LTC Bakov n. J. 

Mladší žáci Starší žáci

roZpis MistrovskýCH utkání sk Bakov – podZiM 2014

a mužstvo - i. B třída kp
NE 24.08. 17:00 dynamo nelahozeves sk Bakov n.j.
SO 30.08. 17:00 sokol záryby sk Bakov n.j.
so 06.09. 17:00 sk Bakov n.j. sk Byšice
SO 13.09. 17:00 FC Mělník sk Bakov n.J.
so 20.09. 16:30 sk Bakov n.j. sk lužec n.l.
NE 28.09. 16:30 sk Řepín sk Bakov n.j.
so 04.10. 16:00 sk Bakov n.j. sokol Pěčice
NE 12.10. 16:00 sk labský kostelec sk Bakov n.j.
so 18.10. 15:30 sk Bakov n.j. Pšovka Mělník
NE 26.10. 14:30 sokol kněžmost sk Bakov n.j.
so 01.11. 14:00 sk Bakov n.j. dolnobousovský sk
SO 08.11. 10:15 Fk Brandýs sk Bakov n.j.
so 15.11. 13:30 sk Bakov n.j. Fk vysoká
B mužstvo - iii. třída op
SO 23.08. 17:00 sk Jivina sk Bakov n.j.
NE 31.08. 17:00 sk ledce sk Bakov n.j.
NE 07.09. 17:00 sk Bakov n.j. sk Březno
NE 14.09. 17:00 sk klášter sk Bakov n.j.
ne 21.09. 16:30 sk Bakov n.j. sk sporting MB
SO 27.09. 16:30 sk dOUBRava “a” sk Bakov n.j.
ne 05.10. 16:00 sk Bakov n.j. sk Čistá
NE 12.10. 14:00 sk OBRUBY sk Bakov n.j.
ne 19.10. 15:30 sk Bakov n.j. skP MB
SO 25.10. 14:30 dBsk “B” sk Bakov n.j.
ne 02.11. 14:00 sk Bakov n.j. sk Řepov
dorost - okresní přebor
ne 24.08. 11:00 sk Bakov n.j. sk Bezno
ne 31.08. 11:00 sk Bakov n.j. sk Židněves/Březno
SO 06.09. 10:30 skP MB sk Bakov n.j.
ne 14.09. 11:00 sk Bakov n.j. dBsk
SO 20.09. 10:30 sk Řepov sk Bakov n.j.

ne 28.09. 11:00 sk Bakov n.j. sk Jivina
NE 05.10. 10:30 sk akuma MB sk Bakov n.j.
ne 12.10. 11:00 sk Bakov n.j. sk krnsko/Horky
NE 19.10. 10:30 Fk dobrovice sk Bakov n.j.
ne 26.10. 11:00 sk Bakov n.j. sk Předměřice/k.Hlavno
ÚT 28.10. 14:30 sk Pěčice sk Bakov n.j.
NE 02.11. 10:30 sk skalsko  sk Bakov n.j.
ne 09.11. 11:00 sk Bakov n.j. sk doubrava
starší žáci - i.a třída kp
ne 31.08. 9:00 sk Bakov n.j. Fk dobrovice
st 03.09. 17:00 sk Bakov n.j. sokol libiš
NE 07.09. 10:30 FC Mělník sk Bakov n.j.
NE 14.09. 9:00 sk Bakov n.j. sk lobkovice
ne 28.09. 9:00 sk Bakov n.j. sk Mšeno
NE 05.10. 10:15 sk Bělá p.B. sk Bakov n.j.
ne 12.10. 9:00 sk Bakov n.j. Pšovka Mělník
SO 18.10. 10:00 skP Mladá Boleslav sk Bakov n.j.
ne 26.10. 9:00 sk Bakov n.j. sk lysá n.l.
SO 01.11. 10:30 sk Benátky n.J. sk Bakov n.j.
Mladší žáci (7+1) - okresní přebor
so 30.08. 10:00 sk Bakov n.j. sk luštěnice
NE 07.09. 10:00 sk Žerčice sk Bakov n.j.
so 13.09. 10:00 sk Bakov n.j. Fk dobrovice
NE 21.09. 14:30 sk Předměřice sk Bakov n.j.
so 27.09. 10:00 sk Bakov n.j. sk Čistá/nová ves
NE 05.10. 10:00 skP MB sk Bakov n.j.
ST 08.10. 16:00 sporting MB  sk Bakov n.j.
so 11.10. 10:00 sk Bakov n.j. sk skalsko
NE 19.10. 10:00 Fk MB sk Bakov n.j.
st 22.10. 15:30 sk Bakov n.j. sk Pěčice
so 25.10. 10:00 sk Bakov n.j. sk Benátky/zdětín
ST 05.11. 14:30 sk akuma MB sk Bakov n.j.
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na kurtech v  areálu v Podstrání pořádal sk Bakov nad  Jizerou  tenisový  turnaj 
čtyřher fotbalistů. aby turnaj byl vyrovnaný, a od počátku nebylo o vítězi jasno, 
složení třinácti párů určil los. ten proběhl na počátku turnaje. tomu však předchá-
zelo rozdělení přihlášených 26 hráčů na dvě poloviny. První skupinu nasaze-
nÝCH HRáČŮ tvořili fotbalisti velmi často hrající tenis. ve druhé se ocitli hráči, 
kteří raketu dlouho nedrželi v ruce. většina z nich dorazila na kurty bez jakéhoko-
liv tréninku, a v prvních zápasech to také bylo i znát. 
Poněvadž se všichni dobře znali, již los přinesl napětí. téměř každý ze třináctky 
losujících měl svého favorita, se kterým chtěl turnaj vyhrát, a přál si vytáhnout jeho 
číslo. a naopak si někteří nepřáli  toho či onoho spoluhráče, u něhož jsou známé 
projevy extrovertního chování, které by mohly být během (ne)souhry od něho do-
provázené ranami raketou. nakonec žádná zranění od spoluhráče nikdo neutrpěl, 
a většina byla s losem spokojená. a ten, kdo nebyl, měl stejně smůlu. los je los…

složení deblů rozdělených do skupin
Skupina A Skupina B
resl-BalOUn vaníček-ŠIMON
Bejda-MaRYŠka Brodský-BeRánek
sedláček-sYRŮČek Zajíček-leHkÝ
kvapil-HáJek P. vaněk r.-DOMÁCÍ
Malina-MaJzlan doBrovič-zaHRádka d.
kÜHnel-vaněk M. Šavrda-HáJek M.
sMutný-WOllMan

turnaj byl rozdělen na dvě části - na základní a vyřazovací. základní část se ode-
hrála ve dvou skupinách, ve kterých se hrálo systémem každý s každým. zápasy 
se hrály na jeden set a byly hodnocené bodově. dle výsledku byly do tabulky při-
pisovány 3, 2, 1 nebo 0 bodů. Pokud set skončil s vítěznými šesti gemy, pár získal 
3 body. výhra ve zkráceném gemu (v tiebreaku) přinesla vítěznému páru 2 body, 
poraženému 1 bod. Prohraný set o dva gemy znamenal 0 bodů.
ve  36  zápasech,  které  se  hrály  na  šesti  kurtech  a  trvaly  celkově  šest  hodin,  šlo 
mnohdy o bratrovražedné souboje o každý „fiftýn“. Jenže dál postoupit mohli jen 
čtyři nejlepší z každé skupiny. známý turnajový klíč (a1-B4, a2-B3, a3-B2, a4-
B1) pak určil složení čtvrtfinálových zápasů. 
do  této  fáze  se  nedostali  nejlepší  hráči  loňského  ročníku  turnaje  jednotlivcům, 
který se hrál v srpnu za ukrutně teplého počasí. vítěz jan resl a finalista tomáš 
vaníček, letos nasazená jednička a dvojka, skončili se svými partnery v základní 
skupině na nepostupových místech. 

Pořadí ve skupinách
Skupina A Skupina B
1. Malina-MaJzlan 1. vaněk r.-DOMÁCÍ
2. sedláček-sYRŮČek 2. Šavrda-HáJek M. 
3. sMutný-WOllMan 3. Zajíček-leHkÝ
4. kÜHnel-vaněk M. 4. doBrovič-zaHRádka d.

konec základní části byl proti plánu až kolem půl osmé večer. Reálně hrozilo, že 
se turnaj nedohraje pro tmu. Pár Malina-Majzlan se v prvním čtvrtfinále s dob-
rovičem a Zahrádkou nějak nemazal a snažil se turnaj urychlit. výhra 6:0 (tzv. 
kanár) z nich udělala první semifinalisty. druhý nejlepší pár po základní části, vítěz 
skupiny a vaněk r.-domácí je však nenapodobil a prohrál 4:6 se čtvrtým párem 
z druhé skupiny, který tvořili kühnel a vaněk M. syn tak pod vedením zkušeněj-
šího parťáka přibouchl svému otci dveře vedoucí do semifinále. 
další dva čtvrtfinálové souboje byly vyrovnanější a turnaj se časově výrazně na-
tahoval. velkým překvapení celého turnaje bylo prokousání se do čtvrtfinále spor-
tovního nezmara karla Wollmana, sekretáře sk Bakov. ten se přilosoval k na-
sazenému karlovi smutnému, který si jistě říkal, že s nejstarším hráčem turnaje, 
jež oprašoval forhend den před turnajem na zdi místního tenisového klubu, moc 
daleko nedojde. ale mýlil se. karel a karel museli být navzájem spokojeni, protože 
ve čtvrtfinále vytřeli zrak páru Šavrda-Hájek M. a nakonec ani semifinále nebylo 
pro ně konečná zastávka.
největší  čtvrtfinálovou bitvu nabídly páry Zajíček-lehký a sedláček-syrůček. 
za stavu 6:5 pro první jmenované to vypadalo, že dojde na zkrácený tiebreak. na-
konec po mnoha shodách a výhodách byl šťastnější brankář se stoperem, a po dra-
matické koncovce šli dál po výhře 7:5.

semifinálové dvojice
Malina-MaJzlan   :  sMutný-WOllMan 
kÜHnel-vaněk M.  :  Zajíček-leHkÝ

Do závěrečných semifinálových bojů proklouzli už jen ti, co se během pauz při ob-
čerstvovačkách nejvíce šetřili. v prvním zápase zvítězili zajíček s lehkým po tu-
hém boji nad dvojicí kühnel-vaněk M. druhými finalisty se stali "karlovci". ti se 
nenechali vyvést z koncentrace Malinovým hlasitým projevem, jež byl doprovázen 
házením raketou. klidný brankář „Majzlik“ nakonec vše ustál, „viki“ přežil, ale 
turnaj pro ně skončil.

Rozhodující  souboj  o  zisk poháru  ručně vyrobeného  z  barevné mozaiky  se  hrál 
díky pozdnímu času (21:15h) pouze na jeden super-tiebreak. v něm uspěli zajíček 
s lehkým. smutného s Wollmanem porazili v poměru 10:7 a stali se vítězi 2.roční-
ku tenisového turnaje bakovských fotbalistů.
Po vyhlášení výsledků všechny zúčastněné potěšil nejlepší pár turnaje svou reakcí 
v duchu  fair-play. Ocenili  totiž  sportovní nasazení a vytrvalost  svého protihráče 
karla „Šády“ Wollmana a přenechali mu získaný vítězný pohár.  
smutnou  tečkou  za  vydařeným  sportovním  odpolednem  (večerem)  byla  krádež 
dvou kol, na kterých na turnaj dva hráči dorazili. neznámí nenechavci, kteří s nej-
větší pravděpodobností navštívili večerní zábavu v sousedním areálu, si došli do te-
nisového areálu pro dvě „přibližovadla“. Bohužel  tím Petrovi Hájkovi a karlovi 
Wollmanovi způsobili finanční škodu a zároveň jim zkazili celkový dojem z pří-
jemně prožitého tenisového dne.

Roman Vaněk

inZerCe

Od zahájení školního roku 2014/2015 
nabízíme k pronájmu pro 2–3 vysokoškolské 

studenty zařízený volný byt 2+KK 
v Praze 8-Libni. K metru Palmovka spojení 
tramvají nebo 3 minuty chůze, do centra 

na Karlovo náměstí metrem cca 15 minut. 

K doptání na tel. č. 604 181 088 

Prodáme Prostorný dům na sychrově
pod Káčovem. Výhled na Ještěd a Bezděz, 

dva byty 4+1 a 3+1, terasa, dvůr, dílna, zahrada 
s krbem, dřevníkem a skleníkem, zděná dvougaráž, 

navíc další menší stavební parcela  
(můžete dál prodat), klidné místo.

Ideální pro bydlení + pronájem druhého bytu turistům 
(dáme tipy), nebo na podnikání. 

Celková plocha pozemků 1773 m2. Cena 2,49 mil. Kč, 
možno platit hypotékou. Ihned k nastěhování.

Více info, plány, kontakt, foto zhlédněte na 
www.sychrov16.cz

tenisový turnaj fotBalistů – Bakovský grand slaM 2014
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prodej slepiček
drůbež Červený Hrádek, firma dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává 
slepičky snáškových plemen lohmann hnědý, tetra hnědá a dominant – černý, 

modrý, žlutý, kropenatý a bílý. stáří: 15–20 týdnů. 
Cena 149 -180, - kč/ ks dle stáří. neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé 
slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční v sobotu 11. října 2014, 

Bakov n. jizerou – vlak. zastáv. Bakov - město – 12. 35 hod. 

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky

Případné bližší informace: Po–Pá 9. 00–16. 00hod, 
tel. 601576270, 606550204, 728605840


