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—▶ městský úřad informuje

Milí občané, 

v době uzávěrky tohoto čísla Bakovska vstoupily 
prázdniny do své druhé poloviny, probíhá celozá-
vodní dovolená ve ŠKODA – AUTO, a. s. a tak větši-
na z Vás užívá zasloužené dovolené. 

Nicméně v době, kdy vychází prázdninové číslo, 
prázdniny a dovolené vrcholí a jdou do svého finá-
le. Vracíme se z různých pobytů domů, připravujeme 
děti do školy a sebe do práce. Bezstarostné a rela-
xační období vystřídá opět koloběh povinností, zod-
povědnosti, starostí apod. 

Přečíst všechny maily a úkoly, které se v době dovo-
lených nakumulovaly, dá zabrat a po jejich úspěšném 
„odklikání“ máme pocit, že žádná dovolená nebyla!? 

Přesně jak praví „klasik“ ve filmu „S Tebou mě baví 
svět“ - „Organismus návratem do stresového prostře-
dí jaksi… dostává co proto za to, že si „dovoloval“. 

A tak abych Vám nepřidával další řádky ke čtení 
v tomto „náročném“ období, pořídil jsem pár foto, 
ke kterým přidávám jen krátký komentář toho, co se 
u nás událo, děje či bude dít. 

Při pohledu na fotografie Vám přeji úspěšnou akli-
matizaci a správné vykročení za svými povinnostmi. 

RADiM ŠiMáNě, STAROSTA MěSTA

S lovo starosty 
– ve fotograf i i

5. Září 2015 proběhne na vlakové zastávce doprovodný program k příležitosti oslav 150 let železniční tratě Turnov – Kralupy nad Vltavou

Probíhá Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny Město bylo úspěšné v získání dotace 
z ROP Střední Čechy na opravu  
komunikace Tyršova (po ulici  
Fügnerova) a Fügnerova – připravuje se

Obnova památníku mistra Jana Husa 
v Podstráních

Revitalizace parku v Podstráních



Bakovsko2 7–8/2015

Město bylo úspěšné v získání dotace z OPŽP na Snížení  
energetické náročnosti budovy Mateřské školky  
(dozateplení) – připravuje se

Revitalizace tůně Pod Zbábou

Město bylo úspěšné v získání dotace ze Středočeského Kraje na vybudování chodníku na Malé Bělé 
– připravuje se

Terénní úpravy na Zvířeticích u „edikuly“ – historická památka 
spjatá se zříceninou zámku Zvířetice

Obnova pomníku na Malé Bělé ve spolupráci s obcí Nová Ves Vzácná návštěva rodu Valdštejnů v TIC Zvířetice v Podhradí
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Návštěva partnerské oblasti Darmstadt – Dieburg k příležitosti zvolení Klause Petera Schellhaase zemským radou

Po mnoha negativních zku-
šenostech s obtěžováním lidí 
různými podomními a po-
chůzkovými prodejci ane-
bo zprostředkovateli, kteří 
nabízejí služby, jako změ-
ny dodavatelů energií, mo-
bilních operátorů apod., se 
rada města rozhodla využít 
možnost danou živnosten-
ským zákonem a na svém 
zasedání dne 29. 6. 2015 
schválila Tržní řád, který má 
formu nařízení města. 

Tržní řád vymezuje podmín-
ky nabídky a prodeje zboží 
a poskytování služeb mimo 
“kamennou provozovnu“, 
tj. například na chodnících, 
parkovištích a jiných mís-
tech bez ohledu na charak-
ter prostranství a vlastnictví 
k němu. V jeho příloze jsou 
adresně vymezena místa, 
kde jedině může docházet 
k prodeji zboží či poskyto-
vání služeb mimo provozov-
nu. Jedná se o jednotlivá 
prodejní místa, místa pro 

umístění pojízdné prodejny 
a místo pro konání trhů. 

Podomní prodej je na celém 
území města zcela zakázán, 
pochůzkový prodej je výraz-
ně omezen. 

Provozní doba restauračních 
předzahrádek se omezuje 
na dobu od 8:00 do 22:00 
hodin, ve dnech předchá-
zejících dni pracovního kli-
du pak na dobu od 8:00 
do 24.00 hodin. 

Nařízení vstoupilo v účin-
nost dne 18. 7. 2015 a je 
zveřejněno na webových 
stránkách města (Samosprá-
va – Právní předpisy města 
– Nařízení města č. 1/2015). 
Originál je každému přístup-
ný na Městském úřadě. 
Porušení povinností stano-
vených nařízením obce je 
přestupkem, za který lze 
uložit pokutu až 30 000,- Kč. 

Mgr. Petr Paclt, právník města

Podomní 
prodej je 
na území 
města 
zakázán!

Pracovní nabídka
Veřejná výzva č. 6/2015

Město Bakov nad Jizerou hledá  
pracovníka do organizační složky 
města Technická četa – 

ZAHRADNICE/ZAHRADNÍK  
(SPRÁVCE HŘBITOVŮ)

Místo výkonu práce:  
Bakov nad  
Jizerou a jeho místní části
Pracovněprávní vztah: Pracovní 
poměr – plný úvazek (8 hod. denně)
Předpokládaný termín nástupu: 
dle dohody 
Pracovní náplň: správa parků  
a hřbitovů – zejména parkové úpravy, 
sekání trávy, výsadba dřevin a jiných 
rostlin, případně další činnost v rámci 
plnění úkolů technické čety města 

Na výzvu se mohou přihlásit  
uchazeči, kteří:
1. Splňují následující podmínky:
–  min. střední vzdělání zakončené 

výučním listem (v oboru – výhodou)
–  řidičský průkaz skupiny B –  

podmínkou
–  základní znalost rostlin
–  dobré komunikační schopnosti
–  praxe výhodou

2. Uchazeč podá písemnou přihlášku 
s prohlášením, která musí obsahovat 
tyto náležitosti:
–  jméno, příjmení, 
–  datum a místo narození, 

–  místo trvalého pobytu, 
–  telefonní, případně emailové spojení, 
–  uvedení nejvyššího dosaženého 

vzdělání a pracovních zkušeností, 
–  podepsané prohlášení uchazeče 

v následujícím znění:
Poskytnutím svých osobních údajů 
v rozsahu podkladů pro veřejnou 
výzvu dávám ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, souhlas k jejich zpracování 
a uchování. 
–  datum a podpis. 

3. Nabízíme:
–  platové ohodnocení dle NV 

č. 564/2006 Sb. – platová tř. 5
–  služební byt – RD (ul. Tyršova 613, 

Bakov nad Jizerou)

Lhůta, způsob a místo doručení 
přihlášek:

Přihlášku doručte nejpozději  
do 30. 9. 2015 buď osobně  
na podatelnu Městského úřadu Bakov 
nad Jizerou, Mírové nám. 208 nebo  
poštou na adresu:

Městský úřad Bakov nad Jizerou
tajemnice
Mírové nám. 208
294 01 Bakov nad Jizerou

Případné dotazy zodpoví  
vedoucí TČ, tel. 607 986 494. 
 

Mgr. Lenka Koucká, tajemnice
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Změna č. 4 má dlouhou historii, začátek projednání změny 
sahá až do roku 2002, kdy město začalo jednat o změně č. 
1. Změna č. 1 nešla projednat jako celek, tak došlo k jejímu 
rozdělení na změnu 1a a změnu 1b. Změna č. 1a byla 16. 
8. 2006 schválena a vydána. Pořizovatelem změny 1b byl 
úřad územního plánování (Magistrát města Mladá Boleslav, 
odbor stavební a územního plánování, oddělení územního 
plánování). Projednávání změny 1b pokračovalo až do ro-
ku 2011. Dle sdělení pořizovatele (magistrátu) a na zá-
kladě novel stavebního zákona nebylo možné dokončit 
změnu 1b podle pořízené dokumentace k této změně. Za-
stupitelstvo města (ZM) Bakov nad Jizerou dne 7. 9. 2011 
rozhodlo v tom smyslu, že ukončilo pořizování souboru 
změn č. 1b a rozhodlo usnesením č. Z 141/5 - 11 o poříze-
ní změny č. 4 ÚPO Bakov nad Jizerou. Zadání změny č. 4 
bylo schváleno usnesením ZM dne 14. 3. 2012, č. usnese-
ní Z87/2 - 12. Usnesení vyloučilo z dalšího obsahu změnu 
č. 4 lokalitu Z4. 10 Buda – jihozápad a dále bylo uloženo 
provést výběrové řízení na projektanta změny a konečně 
uložilo odboru výstavby a ŽP Městského úřadu Bakov nad 
Jizerou zajistit přípravu smluv mezi městem a vlastníky do-
tčených pozemků změnou č. 4 na úhradu nákladů spoje-
ných s pořízením změny č. 4. Krajský úřad Středočeského 
kraje svým stanoviskem podle ust. § 45i zákona 114/1992 
Sb. vyloučil významný vliv změny č. 4 na EVL (ekologicky 
významné lokality) a soustavy NATURA. Zároveň ale tentýž 
orgán ochrany životního prostředí požadoval zpracování 
vyhodnocení vlivů změny č. 4 ÚP Bakov nad Jizerou na ži-
votní prostředí (tzv. SEA). 

Projednávání změny probíhala stále zdlouhavě a bylo nut-
né změnit pořizovatele. Novým pořizovatelem změny se 
stal v roce 2014 Městský úřad Bakov nad Jizerou, který za-
jistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně 
plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona na zákla-
dě dohody o provedení práce s ing. arch. Radkem Boč-
kem, tzv. „létající pořizovatel“. Po projednání změny č. 4 
Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou, příslušné podle 
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydalo dne 
17. 6. 2015 pod č. usnesení Z 90/5 - 15 podle ustanove-
ní § 54 odst. 2 stavebního zákona, formou opatření obec-
né povahy, v souladu s ustanoveními §§ 172 - 173 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
ZMĚNU Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BAKOV NAD JI-
ZEROU, která nabyla účinnosti dne 3. 7. 2015. 

Dokumentace návrhu změny č. 4 územního plánu obce Ba-
kov nad Jizerou je uložena v souladu se stavebním záko-
nem ode dne 20. 7. 2015, na Městském úřadě Bakov nad 
Jizerou, na stavebním úřadě Bakov nad Jizerou, na Magis-
trátu města Mladá Boleslav a na Krajském úřadě Středo-
českého kraje. Na všech těchto výše uvedených místech je 
možné do dokumentace nahlížet. Celá dokumentace změ-
ny č. 4 je rovněž k dispozici na webových stránkách Města 
Bakov nad Jizerou. 

Lubomír Peroutka, vedoucí OVŽP

Změna č. 4 Územního plánu 
Bakov nad J izerou

Uzavření 
Volnočasového 
areálu

V neděli 30. srpna 
bude Volnočasový 
areál z důvodu konání 
folkového festivalu 
od 11:00 hodin otevřen 
pouze pro účastníky 
festivalu. Rovněž bude 
z důvodu dobrého 
průběhu této akce 
uzavřena in-line dráha. 

Vstupenky na festival 
si můžete zakoupit 
u vstupů do areálu 
od 12:00 hodin. 
Od 10. 8. budou 
vstupenky k dostání 
rovněž v prodejně 
galanterie v Bakově nad 
Jizerou. 

Taťána Dvořáková

vedoucí MěK

—▶ životní prostředí

Jsou stanoviště kontejnerů 
na tříděný odpad, kde je 
vždy pořádek, a naopak 
jsou stanoviště, kde je té-
měř vždy nepořádek…

Vzorná, ukázková sta-
noviště kontejnerů jsou 
v: Tyršově ul. (u želez. 
přejezdu), Čapkově ul. 
(u trafostanice), Škol-
ní ul. (u bytovek), Druž-
stevní ul. (u školního hři-
ště), a to i díky všímavosti 
a nelhostejnosti občanů 
žijících v okolí. Menší ne-
pořádek bývá: na Míro-
vém náměstí (u bývalého 
OD Jizera), v ul. Škol-
ní (u ZŠ/hasičské zbroj-

nice), v ul. Boleslavská 
(u samoobsluhy na Tren-
číně), v ul. Husova (u sa-
moobs luhy/au tobusové 
zastávky), na Trenčíně 
v křižovatce ul. Pražská/
Brigádnická. 

Kde je největší nepořá-
dek? Pravidelně to jsou 
stanoviště: v ul. Na Vý-
sluní (u Cashe) a u sběr-
ného dvora „Pod Vápení-
kovými“ (tříděný odpad 
kolem kontejnerů, směsný 
komunální odpad v igeli-
tových pytlích, odpadky 
okolo…). Je dobré třídit, 
ale zároveň udržovat čis-
totu a pořádek kolem se-

be (jako u sebe doma!). 
Město Bakov nad Jizerou, 
prostřednictvím technic-

ké čety, nepořádek zvýše-
nými úklidy likviduje, je 
však k zamyšlení, zda ru-

ce, které tak činí, by ne-
byly potřebnější jinde … 

Zbyněk Hýzler, Dis.

Nepořádek kolem kontejnerů 
na tř íděný odpad
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rý při kontrole hlídkou mluvil nesrozumitelně a zmateně, 
po marné snaze zjistit jeho totožnost předveden na ob-
vodní oddělení Policie ČR v Mnichově Hradišti. K odvozu 
na záchytnou stanici nemuseli strážníci prozatím přistoupit. 

V jednom případě pak hlídka prováděla asistenci při 
usměrňování dopravy při dopravní nehodě v ulici Žižkova. 

V souvislosti s teplým letním počasím pak strážníci prová-
dějí častější kontroly v okolí Volnočasového areálu, hradu 
Zvířetice a informačního střediska v Podhradí. Vzhledem 
k informacím o dění v nedalekém uprchlickém táboře v Je-
zové a situaci s běženci v naší republice, provádějí strážní-
ci i častější kontroly místního i hlavního vlakového nádraží 
a více sledují pohyb osob po městě. 

 Aleš Konývka, ředitel MP

Byl by těch textů už po-
řádný štos, kdybych je měl 
všechny dát na hromadu. 
A převázat stužkou ohla-
sů, které vyvolaly. Přes čtvrt 
století píšu o přírodě nejen 
do odborných periodik, ale 
hlavně pro čtenáře všemož-
ných zpravodajů. A řeknu 
hned, že mám rád popula-
rizující formu sdělování my-
šlenek. Veřejnost na ni sly-
ší, je jí blízká. Každou chvíli 
někdo telefonuje o vysvět-
lení jím pozorované záha-
dy, nebo se chce jen tak 
společně zaradovat. A tak 
mám hned důvod radovat se 
s ním. Anebo mi tím „naho-
dí“ téma pro text příští. Jako 
váš nedávný zážitek s ku-
kačkou. 

Přispěním náhody se mi 
takovou podařilo chy-
tit a okroužkovat před pár 
dny v nejzazším místě Ba-
kovska na rozhraní Bud 
a Býčiny u rybníka Střípek. 
V místech, kam chodíval 

i mnichovohradišťský orni-
tolog doktor Alfréd Hořice, 
jehož obě kulatá výročí si 
letos připomínáme. Po něm 
si k rybníkům našel cestu 
třeba lhotický profesor Jo-
sef Brož, aby se místům po-
klonil ve verších. Osobně si 
myslím, že na ty jeho Chvíle 
u Stržáku by souhlasně kýv-
li myslivci, houbaři, naho-
dilí zamilovanci a podepsal 
bych je i já. Krásně tam bý-
vá i přes to, že krajina je rok 
od roku pod větším tlakem. 
Přesto se břízy nad šumav-
sky temnou rašelinou ještě 
určitě zjara zazelenají svým 
jedinečným odstínem, houš-
tiny pod nimi rozezpíva-
jí slavíci, a nejsilněji tehdy, 
až májové slunce se v cíli 
své cesty posadí na hladinu. 
Tak tam, tam jsem se setkal 
s kukačkou. Vletěla do sítě 
natažené na slavíky. Volala 
v letu na pěstouny, aby o ní 
věděli a volala na ně i pak, 
co jsem ji zase pustil. Dokr-
movali ji rákosníci zpěvní, 

které její pravá matka prve 
podvedla. A tady bychom 
mohli do jejich pozoruhod-
ného života na chvíli vstou-
pit. 

Kukačka jak známo si sa-
ma hnízdo nestaví a vajíčka 
podstrkává drobným pěv-
cům do hnízd, aby jí po-
tomka vychovali. Dělá to 
tak prohnaně, že „posti-
žený“ většinou na nic ne-
přijde. Mládě, hned jak se 
vylíhne, vystrčí za pomo-
ci budoucích křídel vše co 
v hnízdě „překáží“ a pěs-
touni pak krmí už jenom ji. 
Okouzleni barvou vnitřku 
zobáku i žadonivým hlasem 
mláděte natolik, že je neza-
jímá ani rozpor, kdy „poto-
mek“ je ve finále mnohoná-
sobně větší, než jsou oni. 
Když mladá kukačka opus-
tí hnízdo, ještě ji pěvci, kte-
ří tím přišli o možnost vlast-
ních pokračovatelů, nějaký 
čas dokrmují, než sama od-
letí k jihu.

Pořádné překvapení při-
nesl výzkum kolegů v za-
hraničí, kteří pomocí drob-
ného satelitního vysílače, 
připevněného na hřbet ptá-
ka zjistili krom jiného, že 
kukačky z domova odléta-
jí už v půlce června! V ča-
se, kdy jim tady vyhlídnutí 
pěstouni vyvádějí potomka, 
jsou spokojeně v cíli migra-
ce, v deštných lesích Afriky. 
Jak obdivuhodně nezodpo-
vědné! Tímto poznatkem se 
současně zjistilo, že ne rorý-
si nýbrž kukačky jsou první-

mi, kdo od nás odlétá pryč. 
Rorýsi zmizí „až“ před půl-
kou prázdnin. 

Hned jak zjara kukačku 
zaslechnete, namísto ne-
fungujícího počítání roků 
možného dožití v podobě 
zakukání, vzpomeňte spíš 
veliké chytrosti elegant-
ní kukačky. V naší příro-
dě jediného zástupce ptáků 
praktikujících „hnízdní para-
zitismus“. 

Pavel Kverek

Zpravodajs tví  z př írody

—▶ městská pol ic ie

Od počátku měsíce července začaly dětem prázdniny 
a většině dospělých i čas dovolených. Pro strážníky Měst-
ské policie v Bakově nad Jizerou však prázdniny nena-
stávají a přibývá i mnoho preventivní činnosti. Od počát-
ku června do poloviny měsíce srpna se strážníci potýkali 
v osmi případech s volně pobíhajícími psy. Ve čtyřech pří-
padech se majitel o svého psa přihlásil a byl mu předán. 
Ve čtyřech případech se psa nepodařilo strážníkům odchy-
tit nebo se již na místě nenacházel. 

Prázdninová činnost
V souvislosti s extrémně 
teplým létem souvisí i dal-
ší činnost strážníků, kdy se 
mnozí z občanů po „posil-
nění“ alkoholem nalézají 
ve stavu podnapilosti a sta-
nou se nebezpečnými ne-
jen pro své okolí, ale i pro 
sebe samé. V uplynulém 
letním období řešili stráž-
níci sedm případů, z nichž 
v jednom případě se muži 
udělalo nevolno a bylo mu 
přivoláno lékařské ošetření, 
jeden mladík se po požití 
alkoholem poranil v obli-
čeji a byl převezen rychlou 
záchrannou službou k dal-
šímu ošetření. Čtyři muži 
byli strážníky „rozchozeni“ 
a odesláni do místa svého 
bydliště. V posledním pří-
padě byl muž, původně po-
dezřelý z podnapilosti, kte-
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—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky 
v městské 
knihovně
BELETRIE
Mary Bardová: Buď sama sebou
Michael Crichton: Jurský park
Karel Cubeca: Ve spárech osudu
Patrick Taylor: Doktore, tak na zdraví
James Patterson: Devátý soud
Jarmila Pospíšilová: Katedrála z písku
Jitka Prokšová: Anděl s druhým křídlem

ROMANTIKA
Julie Garwood: Borec
Johanna Lindseyová: Dareba
Johanna Linseyová: Dokonalá partie
Julia Quinnová: Deset důvodů, proč tě miluji
Nora Robertsová: Zahráváš si s ohněm

ČESKé DETEKTIVKy
Jan Bauer: Smrt papaláše
Jan Cimický: Případ smrtících snů
Eva Kačírková: Smrt nechodí pěšky
Patrik Rozkovec: Téměř dokonalý zločin

HISTORICKÁ BELETRIE
Oldřiška Ciprová: Hříšná královna
Otomar Dvořák: Hořící lilie
Otomar Dvořák: Ďábel na řetězu

O ČESKýCH DějINÁCH
Jan Bauer: Krásná i bezbožná tajemství našich 
dějin
Martin Flosman: Padre a Rebe. Vojenští duchovní 
čs. zahraniční armády u Tobruku a Dunkerque
Vladimír Liška: Husitství. Konec jednoho mýtu?
Martin Wihoda: První česká království

NAuČNÁ LITERATuRA
Angelika Lang: Ptáci
Vlajky světa
William Weir: Zbraně, které změnily svět

PRO DěTI
Guy Bass: Legenda o žabákovi
Zuzana Pospíšilová: O beruškách
Magdalena Wagnerová: Malý lesní průvodce
Holly Webb: Moje nezbedné štěně. Hry s Lumpí-
kem

KNIHy O ZVÍŘATECH PRO NEjMENšÍ
Mláďata a maminky
Poznáváme barvy zvířátek
Zvířátka ze zoo
Zvuky zvířátek

Mgr. Karel Novák, knihovník

Školní rok uplynul a my 
jsme v knihovně opět pa-
sovali prvňáčky. Prvňáčci 
naši knihovnu dobře znají, 
protože ji během roku s pa-
ní učitelkou pravidelně na-
vštěvovali. A jaké programy 
jsme pro ně připravili? Již 
v září to byla beseda s vy-
užitím výstavy v Muzeu Ba-
kovska. Výstava měla název 
„Za skřítky do pohádky“. 
Skřítky nám zapůjčila paní 
Vítězslava Klimtová, z je-
jíchž knížek jsme také dě-
tem četli. 

Naši další besedu jsme na-
zvali „Strašidelný seminář“. 
Četli jsme na ní dětem po-
hádky o strašidlech, po-
tom si děti své vlastní stra-
šidýlko z kartonu vytvořily, 
pojmenovaly ho a zahrály 
nám s ním stínové divadlo. 
K jiné besedě jsme využili 
knížku Jennifer Berneové 
„Kamil neumí létat“. Kro-
mě samotného čtení si dě-
ti vyrobily figurku špačka, 
kterému vymyslely jméno 
a povídaly nám o tom, kde 
a jak jejich špaček žije. i při 
této besedě dostali prvňáč-
ci velký prostor pro vlastní 
fantazii. 

Oblíbeným programem 
byla také četba z knížky 
Emušáci. Emušáci jsou po-
hádkové postavičky, kte-
ré pomocí příběhu rozví-
jí emoční inteligenci dětí. 
Prostřednictvím hlavního 
hrdiny, žabáka Ferdy, si 
s dětmi povídáme napří-
klad o tom, jak důležité je 
si navzájem pomáhat a mít 
kamarády. 

Samotné pasování prvňáč-
ků na „Rytíře čtenářského 
řádu“ bylo vyvrcholením 
celoroční činnosti. Pro-
běhlo v Muzeu Bakovska 
ve čtvrtek 18. června. Sa-
motného pasování se ujal 
rytíř v podání Michala Car-
sky. Slavnosti se zúčastnil 

také pan starosta a tajemni-
ce úřadu, kteří dětem pře-
dávali šerpy. Děti také do-
staly slavnostní pasovací 
listinu a knížku Odemyky 
zamyky, kterou napsal Jiří 
Žáček. Dále si děti odnesly 
průkazku do knihovny, kte-
rou někteří využili ještě té-
hož dne odpoledne. 

Těšíme se na návštěvy na-
šich „malých rytířů“ během 
letních prázdnin a na setká-
ní při besedách, které při-
pravujeme pro příští škol-
ní rok. 

Taťána Dvořáková, 
vedoucí MěK

Pasování prvňáčků

Uzavření 
knihovny

Městská knihovna 
bude v době od 24. 8. 
do 28. 8. z provozních 
důvodů uzavřena.  
Těšit se na Vás budeme 
již od 31. 8. 2015. 

Všem našim čtenářům 
přejeme krásné prožití 
zbývajících dnů  
prázdnin a dovolených. 

Taťána Dvořáková

vedoucí MěK
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Žáci 9. ročníku se dne 15. 6. 
2015 zúčastnili dvouhodi-
nové besedy s Mgr. ivanou 
Lustykovou - Dočekalovou, 
která účinkovala v doku-
mentární reality show „Do-
volená v protektorátu". 
Dozvěděli jsme se spous-
tu zajímavých podrobností 
z období protektorátu Če-
chy a Morava (1939 - 1945) 
a života v něm. Třígene-
rační rodina Dočekalových 
- Lustykových poznala bě-
hem dvouměsíčního na-
táčení těžká válečná léta 

na vlastní kůži. Toto obdo-
bí bylo dle vyprávění vel-
mi náročné na přežití. Paní 
Lustyková i se svým synem 
Kubou nám vyprávěli pří-
běhy z natáčení. 
Výzvu přijala rodina s nad-
šením a brala ji jako pře-
konání svých možnos-
tí. Všechny týdenní úkoly 
zdárně splnili, a proto je 
na konci čekala zaslouže-
ná výhra. 
 

Anna Štučková  

a Natálie Mocová, iX. A

—▶ školská zař ízení

Dovolená v protektorátu

Ve čtvrtek 11. 6. jsme se my, 
žáci iX. A, vydali na náš 
poslední výlet do Mšena 
u Mělníka. V den odjezdu 
jsme měli zkrácenou výu-
ku, abychom se stihli za-
balit a včas odjet. Vlaková 
doprava totiž v tomto úse-
ku není nejfrekventovaněj-
ší. Po příjezdu do cíle jsme 
prošli město, dali si na ná-
městí zmrzlinu a sešli k re-
kreačnímu středisku Sever, 
kde jsme se ubytovali. Ně-
kteří si vybalili věci, pro-
šli areál, někteří (páno-
vé) odhodili svá zavazadla 
do chatek a běželi vyzkou-
šet kvalitu místních tram-
polín. 

Druhý den ráno jsme se na-
snídali a vyrazili na celo-
denní výlet. Přes údolí zva-
né Debř a okolo Obří hlavy 

a Žáby jsme došli k Poklič-
kám, kde jsme měli krátkou 
přestávku. Pokračovali jsme 
na Kokořín a do restaura-
ce U Grobiána, kde se na-
táčel film Rebelové. Ces-
tou nazpět jsme se rozdělili 
na skupinky podle svých sil 
a čekali jsme na sebe vždy 
na křižovatkách. Večer jsme 
měli individuální program. 

V sobotu brzy ráno několik 
z nás odjíždělo domů dřív 
s rodiči, neboť měli spor-
tovní zápasy. Zbytek se 
vypravil na vlak. Bohužel 
místo vlaku jel náhradní au-
tobus, který nám však ujel. 
Tak jsme čekali dvě hodiny 
na další vlak. Měli jsme ale-
spoň čas náš poslední výlet 
zhodnotit. 

Lucie Kraušnerová, iX. A

Poslední společný výlet
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V červnu nás myslivci z My-
sliveckého spolku Studén-
ka pozvali na návštěvu. Ta-
kové pozvání se neodmítá, 
tak jsme neváhali a vyrazi-
li. Čekalo nás milé přivítání 
od myslivců a jejich pejsků. 
Nejdříve jsme se posadili 
ke stolům a vyslechli si za-
jímavé vyprávění. Pak jsme 
si prohlédli plakáty s ptá-
ky a zvířaty. Nechyběly ani 
myslivecké trofeje – paroží, 
které nás samozřejmě za-
ujaly. Také jsme si pohráli 

se psy a zkoušeli, kdo umí 
lépe aportovat. Kupodivu 
psi stále vítězili. Čekalo nás 
i opékání buřtů a chlebů, 
ňam! Hlavně chlapce zau-
jala prohlídka mysliveckých 
zbraní, ze kterých nám my-
slivci i vystřelili. 
Prožili jsme u myslivců 
krásné a poučné dopoled-
ne. Touto cestou jim děku-
jeme a těšíme se na další 
shledání. 

Druháci ze ZŠ

Druháci u mysl ivců na Studénce

24. června se po celé České republice vydalo na trať olympijského běhu více než 25 tisíc 
závodníků nejrůznějších věkových kategorií. Olympijský běh se u nás každoročně koná 
koncem června již od roku 1987. Také žáci naší školy se připojili k této akci. Děti z 1. stup-
ně měly závody ve Volnočasovém areálu, druhý stupeň závodil v Nové Vsi. Oba závody 
proběhly v rámci sportovního dne, ve kterém probíhaly i další soutěže. Proběhly turnaje 
v kopané, volejbalu a vybíjené, několik žáků se zúčastnilo cyklistického výletu. Účastníci 
olympijského běhu dostali od olympijského výboru pěkná trička. Závodů se zúčastnilo asi 
250 dětí z Bakova.  Mgr. Luboš Brodský

25 tisíc běžců na startu olympijského běhu

Výsledky:
Starší žáci 1000 metrů   Mladší žáci 1000 metrů
1.  Říha Jan  3:31  1.  Hrabánek Jan  3:36
2.  Kotrman Petr  3:32  2.  Turek Jan  3:38
3.  Prokůpek Ondřej  3:35  3.  Badalec Zdeněk  3:56
4.  Kůla Pavel  3:51  4.  Čonka Jakub  3:56
5.  Žák Petr  4:00  5.  Pelikovský David  4:07
6.  Reichelt Josef  4:01  6.  Kyndl Kryštof  4:30
Starší žákyně 800 metrů   Mladší žákyně 800 metrů
1.  Zahrádková Viktorie  3:07  1.  Masaryková Anna  3:17
2.  Korelová Kateřina  3:27  2.  Gabrielová Markéta  3:20
3.  Baliczová Anna  3:33  3.  Krejbichová Lucie  3:36
4.  Cápová Lucie  3:35  4.  Smutná Karolína  3:43
5.  Stránská Natálie  3:36  5.  Adamová Marie  4:11
6.  Cápová Kateřina  4:01  6.  Homolová Natálie  4:36
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V červenci jsme v naší škol-
ce prožili letní program a to 
s názvem „DOBA KAMEN-
Ná“.

Ze všeho nejdříve jsme si 
změnili jména (např. Bur-
dík, Dulík…). Poté jsme si 
společnými silami vybudo-

vali jeskyni. Dokázali jsme 
splnit 10 bobříků. Nebylo 
to jednoduché. Naučili jsme 
se novou básničku a píseň 
na dané téma, spojenou 
s kmenovým tancem. Děti 
si vyzkoušely kreslit zvířa-
ta z doby kamenné a malo-
vat klackem. Každé ráno si 

děti s rodiči se zálibou četli 
jídelníček, aby věděli, jaká 
dobrota na ně ten den čeká 
(mamut s prakaší, zubr fle-
ky, prakobliha, výluh z plá-
ňat atd.). Ke konci měsíce 
ve školce bylo divadelní 
představení s názvem „Do-
ba kamenná“. To nám při-
pravil náš oblíbený divadel-
ní soubor z Holých Vrchů. 
Pan Šimůnek toto předsta-
vení připravil přímo pro 
nás na naše požádání. 

Děti včetně učitelek dora-
zily v kostýmech. Společný 
slavnostní den byl podaře-
ný a všichni jsme si ho ná-
ramně užili. 

Po prázdninách děti če-
ká nové hřiště na školní 

zahradě, na kterém se in-
tenzivně pracuje. Zakou-
pením nových herních 
prvků tak vznikne nový 
a zajímavý prostor pro dě-
ti pro venkovní aktivity. 
Staré a stávající prvky bu-
dou opraveny a přibude 
také altánek. Jsme rádi, že 

se podařilo získat finanč-
ní prostředky pro tento zá-
měr. Fotografie uveřejníme 
po realizaci hřiště v dalším 
čísle tohoto zpravodaje. 

Krásný zbytek léta Vám 
Všem přejí učitelky z Ku-
řátek. 

Léto v naší školce Tymišce

—▶ občanské výbory informuj í

Tradiční setkání 
v Chudoplesích

Malobělský Jeřáb

Rádi bychom prostřednictvím Bakovska 
požádali občany Malé Bělé a blízkého okolí, aby 
nenaváželi na jeřáb v Malé Bělé (místo pálení 
čarodějnic) žádné větve ani dřevo a už vůbec 
ne nepalitelný odpad! 

Každá taková zavážka bude brána jako černá 
a tím pádem ji bude možné peněžně potrestat. 
Pochopte prosím situaci, nikdo z nás nechce mít 
na tak krásném místě černou skládku, kterou 
každý rok před pálením čarodějnic musíme uklízet 
a na náklady města nechat odvézt do sběrného 
dvora. 

O případné možnosti navézt dřevo (větve) před 
pálením čarodějnic vás budeme včas informovat. 

Děkujeme Vám za pochopení a za to, že chráníte 
přírodu. 

Pořadatelé čarodějnic - baráčníci Malá Bělá.

Letošní tradiční setkání starších obyvatel jsme stihli za pěkného počasí už v červenci. 
Po krátkém úvodu byl pro všechny zajištěn odvoz do nově otevřené expozice „Život 
na gruntu“ v Kosmonosích. Všichni přivítali ohlédnutí do doby jejich mládí s odborným 
výkladem Dr. Petříčka. Po návratu se pokračovalo s občerstvením a opékáním vuřtů na te-
rase místního pohostinství. Díky vstřícnosti paní vedoucí, místní hospůdky a osadního 
výboru se opět podařilo zachovat tradici setkání pro naše dříve narozené spoluobčany.
 

OV Chudoplesy
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—▶ od čtenářů

 
Vzpomínky

9. srpna uplynulo 25 smutných let,  
kdy nás navždy opustil 

R A D I M  Š V E R M A 

z Malé Bělé. 

S láskou vzpomínají manželka,synové Radim a Petr 
s rodinou. 

Dne 16. září tomu bude 1 rok, co mě opustila 
přítelkyně, 

p a n í  H A N A  V L Á Č I L Í K O V Á . 

Vzpomíná partner Tonda. 

Dne 25. září tomu bude 1 rok,  
co mě opustil manžel 

J O S E F  K O Č Í . 

S láskou vzpomíná manželka Vlasta

Obec baráčníků Malá Bělá oznamuje, že z jejich 
řad v požehnaném věku 97 let odešel dlouholetý 
pantatínek 

I N G .  J I Ř Í  T U V O R A . 

Soused byl obětavým členem, který vždy podporoval 
práci obce a hlavně mladou chasu. Bude nám všem 
chybět. 

Konšelstvo obce. 

V letošním roce uplyne již 
150 let od zahájení provo-
zu na významné železniční 
spojnici Turnova a Kralup 
nad Vltavou, Turnovsko–
kralupské dráhy. V roce 
1865 tato dráha spojova-
la český průmyslový sever 
s Buštěhradskou železnicí 
a Společností státní dráhy. 
Tím si Liberecko zajistilo 
snadnější odbyt svých vý-
robků a lepší přístup k su-
rovinám. O sedm let pozdě-
ji byla dostavěna odbočka 
z Neratovic do Prahy, teh-
dejšího nádraží Františka 
Josefa i. 

Klub přátel železnic České-
ho ráje připravuje k tomu-
to významnému výročí dne 
5. a 6. 9. 2015 zvláštní jízdy 
historických vlaků v trase 
původní železnice, tj. Kra-
lupy – Neratovice – Mla-
dá Boleslav – Turnov, a to 
oběma směry, a dále v tra-
se později vzniklé spojnice 
do Prahy, tj. Praha Hl. n. – 
Praha Vysočany - Nerato-
vice. Vlaky budou vedeny 
v parní trakci, a také histo-
rickými motorovými vozy. 

1. protokolární vlak vyje-
de v sobotu ráno z Turnova 

a bude veden lokomotivou 
310. 0134 Kafemlejnek, tur-
novskými fanoušky láskypl-
ně oslovovanou „Babička“. 
Tato lokomotiva byla vyro-
bena r. 1913 První česko-
moravskou v Praze – Libni 
pro místní dráhu Litovel – 
Senice na Hané. Lokomoti-
va je nyní v péči Klubu přá-
tel železnic Českého ráje. 

2. protokolární vlak vyjede 
z Kralup také v sobotu ráno 
a bude veden lokomotivou 
354. 195 Všudybylka. By-
la vyrobena na sklonku ro-
ku 1925 lokomotivkou ČMK 
v Praze. Patří Depu historic-
kých vozidel v Lužné u Ra-
kovníka, kde je také dis-
lokována, a je opatrována 
a provozována členy Klubu 
přátel historických vozidel. 
Kromě těchto dvou proto-
kolárních vlaků, které při-
vítají hejtmani Libereckého 
a Středočeského kraje, vy-
jedou i další vlaky. Celkem 
pojedou v sobotu i v nedě-
li 5. a 6. 9. dva parní vla-
ky z Turnova do Kralup, je-
den parní vlak z Prahy hl. 
n. do Neratovic a Kralup 
a zpět, a dva parní vlaky 
z Kralup do Turnova. Tyto 
parní vlaky budou prolože-

Výročí 
Turnovsko-kralupské dráhy

Program oslav v Bakově n. J.  
5. září 2015

 9:00  PŘÍjEZD STAROSTy MěSTA  
V KOČÁŘE A DOBOVéM KOSTýMu

 9:10 PŘIVÍTÁNÍ VšECH ZúČASTNěNýCH

 9:15 DECHOVÁ HuDBA 

 9:45 PŘEDTANČENÍ ČESKé BESEDy

10:05 ODHALENÍ PAMěTNÍ DESKy

10:20 PŘÍjEZD VLAKu

11:00 uKONČENÍ AKCE
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ny historickými motorový-
mi vlaky vedenými v celé 
nebo v části trasy. 

Zúčastněná hnací vozidla:
- 310. 0134 Kafemlejnek
- 354. 195 Všudybylka
-  434. 2186 Čtyřkolák  

dvojka
- 464. 102 Bulík
- 213. 902 Béeska
- M131. 1081 Hurvínek
- M240. 0056 Singrovka

V Depu Turnov bude 
po oba dva dny doprovod-
ný program v podobě vý-
stavy historických želez-
ničních i silničních vozidel, 

jízdy úzkorozchodné želez-
nice a další. V Turnově, Ne-
ratovicích a Kralupech bu-
de v prostoru železniční 
stanice výstava o historii té-
to významné dráhy. Ve sta-
nicích Turnov, Loukov, 
Mnichovo Hradiště, Bakov 
nad Jizerou, Kropáčova 
Vrutice, Neratovice a Kralu-
py nad Vltavou bude i do-
provodný kulturní program. 
Bližší informace na interne-
tových stránkách dotyčných 
obcí, na www.3100134.cz 
a v místních zpravodajích. 

Alexander Stamenov

Klub přátel železnic Českého ráje

Již přes 2 roky působí 
na Mladoboleslavsku bez-
platná a anonymní po-
radna pro oběti. Je tu pro 
každého, kdo se cítí být 
obětí trestného činu, nehle-
dě na věk či způsobenou 
újmu. Za tuto dobu pomoh-
la již více než 150 osobám 
při vyrovnávání se s násled-
ky trestného činu. Nejčas-
těji se na poradnu obrace-
jí oběti majetkové a násilné 
trestné činnosti. Poradky-
ně poskytují zejména práv-
ní informace (informace 
o trestním řízení, o prá-
vech obětí, o náhradě ško-
dy) a psychosociální služ-
by (vyslechnutí, umožnění 
sdílení pocitů a poskytnutí 
podpory). 

Služeb poradny pro obě-
ti využila i Jitka, mladá že-
na ze středních Čech. Jitka 
chodila ráda na diskoté-
ky, kde navázala přátelství 
se starším mužem, který 
zde pracoval jako vyhazo-
vač. Jednou s mužem od-
jela k němu na byt pod 
příslibem krátké návštěvy 
na kávu. Zde však došlo 
k naprostému zvratu situ-
ace, když muž Jitku zam-
knul, sebral jí mobil a držel 
v bytě celé tři dny. Jitka se 
také dozvěděla, že si muž 
„odseděl“ 22 let za vraždu, 
což v ní vyvolalo ještě vět-
ší hrůzu. „V tu chvíli jsem 

si uvědomila, že tam klid-
ně můžu umřít a nikdo by 
se nic nedozvěděl“, vzpo-
míná s hrůzou Jitka. Bě-
hem těchto tří trýznivých 
dní muž Jitku bil, vyhrožo-
val nožem, až ji třetí den 
nakonec znásilnil. V nestře-
žené chvíli se nebohé Jitce 
podařilo utéci a vše nahlásit 
policii. Celá událost a opa-
kované výslechy u policie 
Jitku významně duševně 
poznamenaly. Své psychic-
ké problémy začala řešit 
užíváním pervitinu. Do po-
radny přišla zoufalá, nevě-
děla, jak si pomoci a jak 
se zbavit závislosti na dro-
gách, které poskytují únik. 
Poradkyně Jitku citlivě vy-
slechla a navrhla Jitce kon-
krétní kroky, jak by mohla 
svou situaci řešit. Předala 
také kontakt na psychote-
rapeuta, který jí se zvládá-
ním této těžké životní situa-
ce může bezplatně pomoci. 
Ačkoliv Jitčin těžký příběh 
zdaleka nekončí, dle svých 
slov pocítila velkou úlevu, 
když se takto mohla svěřit. 
Na poradnu se i nadále mů-
že kdykoliv obrátit. 

„Obětí trestného činu se 
může stát každý z nás, 
i ten, kdo je přesvědčen, 
že jemu se to stát rozhodně 
nemůže. Služba pro obě-
ti trestných činů je určena 
opravdu pro každého, kdo 

se cítí být obětí a kdo po-
třebuje získat informace, 
jak svou situaci řešit“, ko-
mentuje jedna z poradkyň 
Štěpánka Radikovská. Zku-
šené a empatické poradky-
ně jsou připraveny bezplat-
ně a anonymně pomoci při 
řešení následků trestného 
činu. 

KONTAKTY:
-	 adresa:		
S.	K.	Neumanna	544,	
293	80	Mladá	Boleslav
- poradenské hodiny: pon-
dělí 16:00 – 18:00,  
středa 17:00 – 19:00
- poradkyně:  
Mgr. Jana Hradiská  
Horáková, Mgr. Štěpánka 
Radikovská
- telefon:  
326 900 627, 737 247 436, 
778 471 067
- e-mail:  
jhorakova@pms.justice.cz, 
sradikovska@pms.justice.cz

-	 adresa:		
Respondeo,	o.	s.,		
Sirotkova	1242,		
293	01	Mladá	Boleslav
- poradenské hodiny:  
středa 9:00 – 16:00,  
čtvrtek 9:00 – 16:00
- poradce:  
Mgr. Linda Skalová
- telefon:  
775 561 881
- e-mail:  
skalova@pomocobetem.cz

Poradna pro obět i 
na Mladoboleslavsku 
stále pomáhá

chtěla bych touto formou 
vyjádřit velké poděková-
ní úžasné paní učitelce Mi-
leně Hammerová a Mar-
tě Knápkové a poděkovat 
za krásné roky, které s nimi 
moje dcera Terezka mohla 
v Zelence prožít. Moc dob-
ře si uvědomuji, že učitel-
ská profese není jen povo-

lání, ale především poslání! 
A mám k ní velkou úctu. Dle 
mého názoru jsou věci, kte-
ré má pedagog buď vrozené, 
nebo nikoliv a žádná vzdělá-
vací instituce ho je nedokáže 
naučit… jak se říká: „Komu 
není shůry dáno, v apatyce 
nekoupí“. Zkrátka buď má 
vztah k dětem a chce s ni-

mi pracovat, a to třeba i nad 
rámec svých pedagogic-
kých povinností nebo chodí 
do školky „jen“ jako do za-
městnání. A zpětná vazba je 
při tomto povolání na prv-
ní pohled jasná - dají nám ji 
velmi dobře naše děti. Ty to-
tiž buď školku navštěvují rá-
dy, nebo ji přímo bojkotují. 

Obě paní učitelky udě-
laly s Terezkou obrov-
ský kus práce a ji i ostatní 
předškoláčky ze Zelenky 
skvěle připravily na vstup 
do první třídy. Obdivuji 
jejich přirozenou schop-
nost vést děti tím „správ-
ným směrem“ a „vytáh-
nout“ z nich to nejlepší, 

pomoci jim překonat je-
jich strachy, podat pomoc-
nou ruku a je-li to třeba…
pohladit, pochovat, za-
hnat tak stesky po mamin-
ce a vytvořit ve třídě téměř 
„rodinnou atmosféru“. 

Velké poděkování patří 
i paní ředitelce a ostatním 

Poděkování do Zelenky
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jejím kolegům za celoroč-
ní záslužnou práci, kterou 
odvádí, za trpělivost, kte-
rou mají s dětmi i rodiči, 
za kvalitní pedagogickou 
činnost a hlavně za hezký 
přístup k dětem. Přeji jim 
do dalších let mnoho sil, 
trpělivosti, radosti z drob-
ných i větších úspěchů, 
spoustu šikovných dětí 
a rozumných a spokoje-
ných rodičů. Za mě osob-
ně znovu děkuji, že našim 
dětem mateřská školka 
umožňuje vstoupit na ces-
tu vzdělávání za podpory 
takových výborných peda-
gogů, jako jsou paní uči-
telky Hammerová a Knáp-
ková. 

Pavlína Vlčková

Slavnostní bohoslužba
Římskokatolická farnost v Bakově nad Jizerou srdečně zve v sobo-
tu 19. září 2015 od 12. 00 hodin do kostela svatého Bartoloměje. 
V rámci slavnostní bohoslužby, které bude předsedat JE Ks Biskup 
Marek Mendyk z Legnice, proběhne přivítání relikvií sv. Jana Pawla 
II., papeže, kněze mučedníka bl. Jerzego Popieluszki a bl. Bronislawa 
Markiewicze, kněze. 

Bohoslužbu doprovodí varhanní virtuóz Přemysl Kšica, zazpívá so-
pranistka Barbora Perná a na trubku zahraje Jan Verner. 

Jedná se o událost mimořádného charakteru a měla by vejít nejen do dějin bakovské farnosti, ale i celého 
města. 
V rámci bohoslužby proběhne sbírka na potřeby farnosti. 

Moc se na vás na všechny těším a nezapomeň vyřídit pozdrav, pro jistotu každému zvlášť…

V Krista a Marii, Jiří Veith, farář

—▶ kultura ve městě a v okol í

V rámci 5. ročníku Pojizerského folklorního festivalu v Bakově nad Jizerou 
proběhla v sobotu 4. července v 11 hodin vernisáž výstavy Legionáři Bakov-
ska, kterou pořádalo Muzeum Bakovska a Československá obec legionářská. 
Na vernisáži nejprve promluvil Tomáš Pilvousek, předseda Jednoty Mladá Bo-
leslav ČsOL, který výstavu představil. Následně dostal slovo historik Jan Juřena, 
který přítomné seznámil s obsahem výstavy. Návštěvníci se na ní mohli sezná-
mit nejen s obecnými údaji o jednotkách československých legií na frontách 
první světové války, ale byl zde vyhrazen také prostor pro regionální temati-
ku. Bylo tu možné kromě seznamu legionářů z Bakova a okolí prostudovat si 
také informace o Aloisi Štorchovi z Nové Vsi, nejznámějším příslušníku legií 
z Bakovska, který má svou prezentaci také ve stálé expozici Muzea Bakovska. 
Samotnou výstavu doplňovaly ukázky uniforem, zbraní a dobových dokumen-
tů. O hudební doprovod na akordeon se v průběhu vernisáže postaral Miloš 
Formáček. Téma legií i v souvislosti s tím, že je to právě sto let, kdy probíha-
la první světová válka, je stále aktuální a Československá obec legionářská si 
dává velmi záležet na tom, aby se tento úsek historie dostal do širšího pově-
domí. K tomu jistě napomohla i výstava, která probíhala v Muzeu Bakovska 
do 31. července. 

Mgr. Karel Novák, knihovník

Ohlédnutí  za legionářskou výstavou
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Díla Anny Hofmanové budou vystavena v muzeu
Srdečně Vás zveme do Muzea 
Bakovska na výstavu paní Anny 
Hofmanové. Paní Anna Hofmanová 
pochází z Bakova a již v minulosti 
v Muzeu Bakovska výstavu měla. 
Této své výstavy se bohužel nedožila. 
Zemřela v letošním roce po dlouhé, 
těžké nemoci. Vzhledem k tomu, že se 
na výstavu velmi těšila a připravovala 
na ni nové obrazy, rodina se rozhodla 
výstavu v původně domluveném 
termínu uskutečnit. 

Taťána Dvořáková 

vedoucí MěK

Valdšte jnové v TiC Zvířet ice

21. července 2015 navštívilo 
TiC Zvířetice 12 členů šlech-
tické rodiny Valdštejnů, včet-
ně nejstaršího člena rodu, 
hraběte Arnošta Valdštejna 
s chotí Marií.

Všichni členové rodinné vý-
pravy zhlédli unikátní doku-
ment o Zvířeticích prováze-
ný odborným výkladem pana 
Vojtěcha Dvořáka, realizátora 
projektu Zvířetice 3D.

Hrabě Arnošt Valdštejn si vy-
soce cenil příjemného přije-
tí od pracovníků TiC, vede-
ní města a Vojtěcha Dvořáka. 
Hrabě byl mile překvapen 
úrovní prezentace zám-

ku Zvířetice. Jeho putování 
po bývalých valdštejnských 
panstvích je díky tomu prý 
mnohem zajímavější. 
Fotografie z návštěvy Vald-
štejnů naleznete na webu: 

http://www.bakovnj.cz/cs/
deni-ve-meste-a-okoli/kul-
tura-sport-akce/co-se-udalo/
valdstejnove-v-tic.html 

Magdalena Bulířová, vedoucí 
správního odboru

V.  ročník Poj izerského folklórního 
fest ivaluje za námi

V sobotu 4. 7. 2015 se ko-
nala v Bakově nad Jize-
rou veliká sláva. Nejen 
už V. ročník Pojizerského 
folklorního festivalu, ale 
i sjezd baráčníků V. župy 
Václava Budovce z Budo-
va. Baráčníci zahájili velmi 
teplý den slavnostním zase-
dáním v Nové Vsi, kde za-
zpívaly tetičky Krákorky. 
Ve městě pak byla v 11 ho-
din zahájena výstava o le-

gionářích Bakovska, kte-
rá bude k vidění v místním 
muzeu do 31. 7. V 12 ho-
din proběhlo vřelé přije-
tí zástupců vystupujících 
souborů starostou města 
Radimem Šimáně. Každý 
dostal na památku typic-
ké upomínkové předmě-
ty našeho kraje, jako je 
Dobrovický cukr, Klášter-
ské pivo a Zvířetická ke-
ramika. Účinkující dones-

li na oplátku propagační 
a dárkové předměty spoje-
né s jejich regionem. Domá-
cí soubory podarovaly pří-
tomné dortem z Cukrárny 
za rohem v Mnichově Hra-
dišti s lidovou tématikou. 

V 13 hodin se seřadil ba-
revný průvod všech účin-
kujících s muzikami a kro-
jovaní baráčníci s prapory 
obcí. V čele stáli legioná-

Podpisy Valdštejnů v návštěvní knize informačního centra
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ři, kteří obstarali slavnost-
ní okamžiky při pokládání 
květin k pomníku padlých 
v Komenského sadech. Pís-
ním a tancem došel bohatý 
průvod až na Mírové náměs-
tí, kde začal velmi poutavý 
program. Začátek festivalu 
patřil nejmenším - domácí-
mu dětskému souboru Ko-
miníček. Následovala lidová 
muzika Osmikráska z Prahy 
se svým sólovým vystoupe-
ním. Pak už přišly na řadu 
očekávané moravské sou-
bory s nádherně vyšívaný-
mi kroji a klasickou cimbá-
lovou muzikou - Dúbrava 
z Dubňan a Lipina z Vraco-
va. Tyto programy proložil 
skvělý soubor Jizera z Liber-
ce. Největší aplaus však skli-
dil soubor s výstižným ná-
zvem Veselá Partyja z Boršic. 

Závěr prvních vstupů ob-
staral domácí soubor Fu-
riant doprovázený Osmik-
ráskou a složka říkající si 
Pozdní sběr, která secvičila 
pro tuto příležitost tři tance. 
Nadšenci ve věkové kate-
gorii 55 a výš zasloužili ob-
div, obzvláště v parném let-
ním dnu. 

Závěr festivalu se ne-
sl v dobré pohodě a nála-
dě. Všichni se už pak tě-
šili na muzicírování, které 
se odehrálo po skonče-
ní na bakovském koupali-
šti, tedy ve Volnočasovém 
areálu. Ti nejstatečnější 
a s největší výdrží zakonči-
li vyvedený festival ve čtyři 
hodiny ráno. 

Monika Čapková

Program 29. 8. 2015 

14:00 slavnostní kostýmovaný průvod na hrad

14:15 zahájení

14:20 Páni z Michalovic - šermíři

14:40 Ergo - muzika

15:00 Villanella - tanečnice

15:20 Fratres in armis - šermíři

15:40 Shareefa – orientální tanečnice

15:50 Ergo 

16:10 Villanela

16:30 Kejklíř - Mitril

16:50 Páni z Michalovic

17:10 Ergo 

17:30 Shareefa

17:40 Fratres in armis

18:00 zakončení akce

Po skončení akce následuje hradozámecká noc. 
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22. 9. – Dětské odpoledne – sportovní vozy

24. 9. – Keňa a Tanzánie, ráj pod Kilimandžárem

29. 9. –  Výjimečná osobnost ASAPu  
Ing. Josef Zubatý aneb Tvůrce Popularu 

30. 9. –  Tresty a odměny, sociální a citové týrání 
dětí

Připravujeme na říjen:

  4. 10. – Pavel Šporcl & Gipsy Fire

14. 10. – Michal Hrůza, elektro-akustické tour 2015. 

Krátkodobé výstavy

ŠKODA 130 RS: LEGENDA MOTORSPORTU

ZROZENÍ AUTOMOBILKY

120 LET ÚSPĚCHŮ ZNAČKY LAURIN & KLEMENT 
/ ŠKODA – MINIVÝSTAVA

DAVID ČERNÝ: ČESKÝ BETLÉM 

Café/Restaurant VÁCLAV

10. 9. – Den piva

24. 9. – (Tý)den mexické kuchyně

Více informací získáte ve ŠKODA Muzeum,  
Tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav 
T: 420 326 832 038,
E-mail: muzeum@skoda-auto.cz; 
www.muzeum.skoda-auto.cz. 

Změna programu vyhrazena!

—▶ bakovské zájmové spolky

V sobotu 13. června od-
startoval za teplého poča-
sí na náměstí v Bakově nad 
Jizerou další ročník Kláš-
ter Tour, neoficiální závod 
na starých kolech a v do-
bovém oblečení, kterého 
se tentokrát účastnilo 22 
dospělých a mládežníků 
a 3 děti.

Již po deváté se rozjeli 
nadšenci a recesisté po sil-

nicích a hospůdkách Mla-
doboleslavska, aby poba-
vili nejen sebe, ale hlavně 
náhodné kolemjdoucí či 
projíždějící. Po startu ná-
sledovala zastávka hned 
ve vinotéce v Bakově, kde 
se majitel oblékl v let-
ním stylu a nabízel ochut-
návkou skvělá bílá ví-
na. Po dvaceti metrech už 
se čepovalo v restauraci 
Na Zastávce pivo.

V blízkosti kruhového ob-
jezdu se konala zdravotní 
prohlídka doplněná o pre-
venci a školení první po-
moci. Samozřejmě se jed-
nalo o legraci, stejně jako 
celý den. V Kněžmostě se 
cyklisté chystali usednout 
k pěnivému moku v re-
stauraci na náměstí, a však 
překvapením bylo, že mís-
to hospody je informační 
centrum. To však pořádalo 

K lášter Tour 2015

Program kulturních 
akcí a výstav ve ŠKODA 
Muzeu –září 2015



Bakovsko18 7–8/2015

v sobotu hned několik za-
jímavých akcí, kterých se 
všichni rádi zúčastnili. Hu-
morné obrázky s cyklistic-
kou tématikou byly už jen 
bonusem navíc k plane-
táriu, hudbě, projížďkám 
na koloběžkách a hlavně 
malování karikatur.

V obci Kněžmost se nako-
nec ale podařilo objevit re-
stauraci Na Střelnici, kde se 
moc hezky sedělo pod ve-
likými slunečníky. Dále už 
se cesta stáčela k Branžeži. 
Letitá hospůdka Na Křižo-
vatce byla další zastávkou. 
Pak už se všichni koupali, 
nebo alespoň smáčeli no-
hy v Komárovském rybní-
ku, kde bylo u vody velmi 
příjemně ve stínu borovic 

a u kiosku s občerstvením. 
Nikomu se z této rekreační 
lokality moc nechtělo a tak 
oficiální část trasy zde byla 
ukončena.

Zpáteční cesta už tak patřila 
každému individuálně, jen 
ještě došlo na malou zastáv-
ku u Černé louže a vyhlá-

šení vítězů s rozdáním me-
dailí. Absolutním vítězem 
se i tentokrát stal Luboš Ha-
šek, těsně následován brat-
ry Kakasovými. Ti s největší 
výdrží na závěr dne zavítali 
ještě do restaurace Na Hřiš-
ti v Bakově.

Monika Čapková

V neděli 14. června se 
po několika letech do-
stal Kominíček koneč-
ně na výlet. Dříve patři-
ly výlety do celoročního 
plánu, leč v posledních 
letech nebyly volné termí-
ny. i letos jsme museli jet 
v neděli, neb jinak vystu-
pujeme. 

Výlet byl tak nějak z půlky 
tajný, záleželo jen na tom, 
jak uměli rodiče udržet ja-
zyk za zuby. Rozhodně 
všechny potěšila jízda vla-
kem, neb do Ústí nad La-
bem, kam jsme se nako-
nec vypravili, to kousek 
cesty je. A protože počasí 
bylo naprosto exkluzivní, 

tak jsme nikam nespěcha-
li a v severočeském měs-
tě jsme navštívili nejprve 
místní zoologickou za-
hradu, kde jsme kromě ji-
ného viděli krmení med-
vědů, surikat a lachtanů. 
Strávili jsme zde více jak 
4 hodiny. Do ZOO i zpět 
jsme jeli trolejbusem, což 

byl pro někoho také zá-
žitek. A aby těch doprav-
ních prostředků nebylo 
málo, vyjeli jsme ještě ka-
binovou lanovkou na vy-
hlídku Větruši. Zde jsme 
se dobře bavili v zrca-
dlovém bludišti a využili 
výhledu na město. Z Ma-
lé Bělé jsme odjížděli rá-

no v 8 hodin a vrátili jsme 
se večer v 20 hodin. Ča-
su stráveného na výletě 
jsme nikdo nelitoval. Byla 
to velmi pěkná podívaná 
a dobrá nálada nás během 
dne neopouštěla.

Monika Čapková

Výlet s dětmi
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V neděli dne 5.7. proběhl 
v našem Volnočasovém are-
álu v Bakově nad Jizerou 
1. ročník noční soutěže 
v požárním útoku. V ten 
den nám krásně počasí přá-
lo a tak jsme se mohli věno-
vat s klidem od 18:00 hod. 
přípravám, než dorazí prv-
ní týmy. Kolem 20. hod za-
čala přijíždět první družstva 
a přihlašovat se, kupodivu 

se nás sešlo 21 družstev. 
Po přihlášení a zaplacení 
startovného ve 21:30 hod 
šéfové zaveleli nástup, při 
kterém jsme si řekli pravi-
dla soutěže a poté přešli 
k losování pořadí družstev. 
Zhruba ve 22:15 hod. vy-
běhl první náš domácí tým 
s krásně provedeným úto-
kem a hned se připravo-
val další tým na základnu. 

Zhruba v 00:30 hod. vybíha-
lo poslední družstvo a po-
tom jsme si dali malou pau-
zu na to, abychom napsali 
diplomy a připravili trofeje. 
Pár minut před 01:00 hod. 
nastoupila všechna druž-
stva a začalo se vyhlašovat 
umístění jednotlivých týmů. 
Všechny týmy dostaly di-
plomy, ale od 4. místa by-
ly už odměny. Jak muži, tak 
i ženy za 4. místo dostali 
medaile bramborové, které 
jsme vlastnoručně vyrobili 
z brambor. Všechny to po-
bavilo a překvapilo, ale nej-
větší radost měly ty týmy, 
které je dostaly. Dokonce 
lepší týmy jim medaile zá-
viděly. Závěrem bychom 
chtěli poděkovat všem zú-
častněným, zejména SDH 
Nová Ves za zapůjčení vět-
šiny rozhodčích a časomíry.

Noční soutěž v požárním útoku
Výsledky 1. Ročníku noční soutěže 

Bakov n. J., kategorie muži
 Družstvo SDH čas
1 Veselá 0:19,20
2 Loukov 0:22,84
3 Bakov nad Jizerou 0:23,86
4 Nová Telib 0:30,72
5 Bítouchov 0:32,19
6 Dolní Bousov 0:35,22
7 Nová Ves 0:36,40
8 Bechov 0:50,41
9 Charvátce 0:56,59
10 Březno 1:05,95
11 Vlčí Pole 1:15,32
12 Libáň NP

Výsledky 1. Ročníku noční soutěže 
Bakov nad Jizerou kategorie ženy

 Družstvo SDH čas
 Veselá 0:32,62
 Loukovec 0:37,34
 Benátky nad Jizerou 0:40,53
 Loukov 0:43,99
 Bítouchov 0:45,15
 Nová Ves 0:45,39
 Bakov nad Jizerou 0:49,02
 Vlčí Pole 0:57,66
 Skalsko 1:09,75

Jan Kertész

Taneční klub v létě nespí!
Většina volnočasových aktivit má 
v létě volno, to ale neplatí pro 
společenský tanec. Léto pro ta-
nečníky bývá období příprav pro 
nadcházející sezónu, a tak páry 
tráví své prázdniny na tanečních 
soustředěních. Nejdůležitější sou-
těže přicházejí hned na začátku 
sezóny.
 
Ve dnech 4. až 6. září probíhá nej-
větší mezinárodní soutěž České 
Republiky – Prague Open Dan-
ce Festival. Pokud byste měli čas 
a chuť můžete přijít podpořit ba-
kovské tanečníky a zároveň se 
podívat na nejlepší světové tanco-
vání do pražské Lucerny. 

O dva týdny později čeká taneč-
níky náročný víkend, v sobotu 
probíhá taneční liga v Otrokovi-
cích a v neděli budou tanečníci 
soutěžit o titul na Mistrovství ČR 
v družstvech. 

V září začíná další rozvoj taneč-
ních aktivit nejen pro děti. Pro 

předškoláky otevíráme kurz od 4 
do 6 let, dále budou probíhat kur-
zy pro věkové kategorie 6 až 9 
let, 9 až 12 let. Nově budeme ote-
vírat neformální taneční pro do-
spělé a klasické taneční pro mlá-
dež. Ženy a dívky, které nemůžou 
partnera dostat na parket, čeká 
opět Ladies Latino!

Pro více informací na tel. 
602 266 034, nebo email domo-
rad.vit@gmail.com

Tým TK Rytmus
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—▶ sportovní činnost

Pořadatelé z cyklistické 
formace Bike and Ski Ba-
kajda od začátku letošního 
roku pilně pracují na pří-
pravě již 10. ročníku tohoto 
oblíbeného závodu a těší 
se, že stejně jako v minu-
lých letech dorazí do ba-
kovského Volnočasového 
areálu stovky nadšených 
mladých cyklistů a také di-
váků. 

Víkendový program je vy-
stavěn podle osvědčeného 
scénáře, jehož základem 
zůstávají závody horských 
kol pro všechny mládež-
nické věkové kategorie 
i dospělé, ale zároveň je 
pro letošní rok obohacen 
několika zajímavými no-
vinkami. 

Tou první je zařazení zá-
vodu seniorských kategorií 
do seriálu MTB Haven Se-
ries, které, věříme, přiláká 
na start další bikery z širší-
ho okolí. Závody zařazené 
do této série vypuknou již 
během pátečního podveče-
ra, tak je nepropásněte!

Sobota bude věnována bor-
cům od 1 do 18 roků. Hlav-
ní programovou osu tvoří 
závody cross country v jed-
notlivých věkových katego-
riích. 

Vedle XCO závodu jednot-
livců pro všechny katego-
rie budou opět na progra-
mu i štafety. Osvědčuje se 
zařazení rodiče do štafety 
mladší kategorie a tak mi-

lí rodičové trénujte a chys-
tejte se na toto prestižní 
klání! 

Myšlenkou společného 
sportování dětí a jejich ro-
dičů chceme podpořit dru-
hou z letošních novinek. 
Bude jí orientační závod 
dvojic dítě - rodič, který se 
uskuteční v bezprostředním 
okolí našeho města, zejmé-
na směrem do „Ostrova“. 
Svou délkou a mírnou ná-
ročností bude vhodný i pro 
nejmenší děti ve věku cca 
5 let, které již zvládnou sa-
mostatnou jízdu na kole 
pod dohledem jednoho ze 
svých rodičů. Slibujeme si, 
že bude stejně atraktivní ja-
ko ostatní disciplíny a mož-
ná se pro některé z dětí, 
které třeba nemají nejvyš-
ší ambice v XCO závodech, 
stane zajímavou alternati-
vou. Více o orientačním zá-
vodu se dočtete v propo-
zicích na webové stránce 
závodu. 

Naopak dostatek adrena-
linu si užijí ti, kteří se po-
staví na startovní rampu 
závodu ve sprintu – elimi-
nátoru, který samozřejmě 
bude součástí programu 
i letos. 

Vedle samotného závodě-
ní se můžete těšit na řadu 
doprovodných atrakcí i ak-
tivit cyklistického i necyk-
listického charakteru. Pro 
nejmenší špunty je určeno 
pohádkové putování při-
pravené učitelkami bakov-
ské MŠ. 

Ti o trochu zkušenější to 
mohou vyzkoušet se slack 
lajnou a všem budou i letos 
radit s bikovou technikou 

přední čeští rideři nedáv-
né minulosti Tomáš Trunt-
schka a Mario Nebesář. 

Účastnící mohou počítat 
s tím, že během dne bude 
zařazeno setkání s velmi 
zajímavou osobností, ten-
tokrát z cyklisticko-cestova-
telského světa. 

Závod je letos předposled-
ním podnikem MTB dětské-
ho seriálu Spinfit Cup, tak-
že bitvy o pořádný příděl 
bodů do celkového pořadí 
budou vrcholit!
Pro bakovské děti je připra-
vena soutěž o titul Mistr Ba-
kova, která se bude vyhla-
šovat v hlavních závodech 
XCO ve většině věkových 
kategorií. Ceny obdrží i zá-
vodníci, kteří se v této sou-
těži umístí na 2. a 3. místě
Tento sportovní podnik 
se těší trvalé přízni vedení 
města Bakova nad Jizerou 
a mnoha velkorysých spon-
zorů, za což jim samozřej-
mě patří poděkování! Pře-
devším díky této podpoře 
mohou účastníci i letos po-
čítat s bohatou tombolou 
a hodnotnými cenami pro 
nejlepší závodníky v každé 
kategorii. Medaile a poháry 
pro ty úplně nej jsou samo-

zřejmostí! V nejstarších ka-
tegoriích chtějí pořadatelé 
přilákat na start, stejně jako 
v celé dosavadní historii zá-
vodu, pokud možno co nej-
kvalitnější závodníky. Mno-
zí ze závodníků, kteří se 
bakovského závodu účastní 
již od téměř prvních roční-
ků, jsou dnes reprezentan-
ty ČR v kategoriích juniorů 
nebo vyšších. 

Kromě výše uvedených 
novinek nalezne každý 
z účastníků ve své „startov-
ní tašce“ překvapení. Jaké 
neprozradíme, ale můžete 
se těšit na originální sou-
část sportovního obleče-
ní, vyrobenou v limitované 
sérii speciálně pro jubilej-
ní 10. ročník Poháru města 
Bakova a chystají se i další 
originální překvapení!
Bikerky a bikeři, příznivci 
sportu, zapište si do notýs-
ků víkend 4.-5. září. Těší-
me se na vás ve Volnočaso-
vém areálu v Bakově nad 
Jizerou!

Program, propozice a další 
aktuální informace nalezne-
te na www.poharbakova.cz

Za tým pořadatelů 

Petr Šulc

Jubi le jní 10. ročník závodu horských 
kol Pohár města Bakova nad J izerou 
klepe na dveře
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Koloběh fotbalových soutě-
ží není možné zastavit. Jed-
na fotbalová sezona skon-
čí a vzápětí na dveře klepe 
další. Než začne další díl ne-
konečného seriálu, pojďme 
nahlédnout do kabin jed-
notlivých bakovských týmů 
od přípravky až po starou 
gardu a zrekapitulovat je-
jich minulou sezonu. Kromě 
fotbalových výsledků bych 
rád zmínil i to, co nového 
se událo kolem fotbalového 
hřiště, nebo přímo v útro-
bách klubového zázemí.

MiNiŽáCi 
Do fotbalové přípravky do-
chází kolem 50 dětí. Hlav-
ním trenérem je Jiří Domácí. 
Klukům již od předškol-
ního věku se věnuje spo-
lečně s dalšími pomocníky 
většinou z řad rodičů hrá-
čů. Dvakrát týdně pravidel-
ně trénují a připravují se 
na mistrovské turnaje kona-
jící se v rámci mladobole-
slavského okresu. Na čtvrti-
ně hřiště hrají v počtu 4+1. 
Podzimní část soutěže naši 
nejmenší suverénně ovládli 
a letos na jaře titulem pře-
borník okresu potvrdili do-
minanci ve své kategorii. 

MLADŠÍ ŽáCi (7+1)
O málo starší věkovou ka-
tegorií jsou mladší žáci. De-
setileté kluky již čeká ce-
lá jedna polovina hřiště. 
Pod vedením loučícího se 
dua Petr Janda a Jan Nagy 
skončili v okresním přebo-
ru na 7. místě. Oba trené-
ři za svoji obětavou prá-
ci u fotbalových nadějí 
zaslouží poděkování. Bez 
jejich přičinění by klub tuto 
věkovou kategorii asi nikdy 
neměl, a minižáci by to mě-
li při přechodu ke starším 
žákům hodně těžké. 

STARŠÍ ŽáCi, DOROST
Bakovským žákům se loň-
ská sezona vyvedla náram-
ně. Druhé místo v krajské 

i.A třídě předurčuje úspěch 
dorostu, kam velká část 
hráčů již přešla. A proto 
před trenéry Milanem Be-
ránkem a Janem Kvapilem 
stojí jasný cíl, návrat do-
rostenců do krajského pře-
boru. Již na jaře jim žáci 
výrazně pomohli v odpou-
tání se od posledního místa 
v okresní tabulce a získání 
nečekaného 8. místa. 
Tým starších žáků se neroz-
padá pouze odchodem hrá-
čů, ale po šesti letech kon-
čí na lavičce také trenér Jan 
Resl. Vedení klubu na kon-
ci sezony tak muselo usilov-
ně hledat náhrady za končí-
cí trenéry mládeže. Mladší 
žáky vede od léta Ladislav 
Lehký. Ke starším žákům se 
po letech opět vrátil Patrik 
Špringer. 

DOSPěLÍ – A-TýM, B-TýM
Rezervní tým dospělých se 
na jaře v OP iii.třídy do-
stal po druhém vyhraném 
zápase dokonce na 2. mís-
to průběžné tabulky, a měl 
našlápnuto skončit hodně 
vysoko. Bohužel nevyrov-
nanost výkonů a násled-
ná klopýtnutí se slabými 
soupeři vedly k pozvolné-
mu pádu až na konečné 6. 
místo. Na jaře byli do týmu 
pravidelně zařazováni do-
rostenci, a jak Radim Ceca-
va, tak i Tomáš Kendík si 
v mužstvu své místo našli 
a jsou velkým příslibem pro 
posílení A-týmu.

Hráčům A- týmu se dařilo 
střídavě. Po výhrách v prv-
ních čtyřech kolech přišly 
nečekané a zbytečné ztráty 
bodů v Lužci a doma s po-
sledním Řepínem. Po zkratu 
našeho gólmana v Pěčicích 
a špatném výkonu v Bou-
sově se tým musel s vyty-
čeným cílem, skončit do 3. 
místa, rozloučit. Bramboro-
vá medaile byla nakonec 
po nevyrovnaných výko-
nech adekvátní. 

Ohlédnutí  za uplynulou fotbalovou 
sezonou očima předsedy klubu 

Společná fotografie obou bakovských týmů - Garda a Bejci
Nahoře: Puskajler, Špringer, Vaněk, Majzlan, Vitmajer, Syrůček, Bareš, Korbář, Resl, Sedláček
Dole: Maryška, Balogh, Brodský, Chromý, Smutný, Fanta, Bláha, Klepáč (náhradník za Kühnela), 
Beránek, Malina, Lehký

STARá GARDA
Nesmím zapomenout ani 
na tým bývalých hráčů. Všem 
jednou dojde síla a dech 
na krajský či okresní fotbal. 
Hráč po dosažení 35 let se 
stává vlastně „fotbalovým dů-
chodcem“. Pro ty, co chtějí 
fotbal dál hrát, garda nabízí 
po celý rok pravidelné přátel-
ské zápasy a turnaje. V červ-
nu pořádal klub již iii. roč-
ník turnaje starých gard pod 
názvem PREFA CUP. Toho se 
letos zúčastnilo devět týmů 
z okolí i z větší dálky. Nejdál 
to do Bakova měla Herta Pra-
ha a tým ze Železného Bro-
du. Turnaj nakonec ovládli 
Slavíci Bakov. Šlo o mužstvo, 
které v podobném složení 
před patnácti lety vládlo čes-
kému futsalu. Garda Bakova 
skončila třetí a Bejci až pátí.

A nakonec pár slov k pře-
měně sportovního areálu 
V Podstrání. Již na podzim 
ho olemoval nový povrch 
a veřejné osvětlení. Na jaře 
se pokračovalo s revitaliza-
cí okolí stadionu prořezá-
ní křovin, poražení starých 
stromů a vysázení nových. 
Nové lavičky lemující fot-
balové a tenisové hřiště při-
spívají k relaxaci v přírodě 
nedaleko centra města. Ve-
dení klubu využilo staveb-
ního ruchu a po domluvě 
s Městským úřadem, jenž 
celou proměnu areálu ří-
dil, nechalo pomocí zem-
ních strojů upravit prostor 
za brankou tak, aby moh-
lo vzniknout nové trénin-
kové hřiště o rozměrech 
70x30metrů. Velký počet 
mládežnických týmů spo-

lečně s dospělými, využí-
vá doposud denně pouze 
hlavní trávník, a proto další 
travnatá plocha je nutností. 
Městský úřad, jakožto vlast-
ník celého areálu, pomáhá 
fotbalovému klubu realizo-
vat i další vlastní záměry. 
Prostor kolem střídaček byl 
během června opatřen zám-
kovou dlažbou a letité ple-
chové přístřešky nahradily 
nové střídačky odpovídající 
nejnovějším trendům. Dal-
ším úkolem během letní 
pauzy byla přeměna sprch 
a kabin jak domácích, tak 
hostí a odizolování vnitřních 
příček od spodní vlhkos-
ti. Tato vnitřní rekonstruk-
ce byla pořízena z dotace, 
kterou jsme obdrželi od fot-
balového svazu. Nutno po-
dotknout, že práce souvise-
jící s přeměnou fotbalového 
zázemí si hráči provádí pře-
vážně sami a patří jim vel-
ký dík za to, že srdce ne-
vkládají pouze do vlastních 
fotbalových zápasů, ale 
i do všech akcí, které vedou 
ke zlepšení fotbalového zá-
zemí. Neporadili bychom si 
však bez těžké techniky po-
skytnuté Městským úřadem, 
proto srdečné poděkování 
patří i panu Václavu Jando-
vi a místostarostovi Václavu 
Grünwaldovi.

Roman Vaněk
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U příležitosti výročí úmr-
tí bakovského nadějného 
brankáře Václava Oplta se 
konal 39. ročník žákovské-
ho memoriálu nesoucí je-
ho jméno. Tentokrát se ko-
nal až po sezoně, v sobotu 
13. června 2015. Protože 
bylo volno, mohly se tur-
naje zúčastnit i týmy slav-
ných klubů - AC Sparta 
Praha a FK Baumit Jab-
lonec n N. Především Pra-
žané byli velkým lákadlem 
pro diváky. Přesněji řeče-
no - Pražanky. Do Bako-
va totiž přijel tým sparťan-
ských dorostenek hrající i. 
ligu. A děvčata si neved-
la vůbec špatně. A ihned 
po úvodním hvizdu hlav-
ního rozhodčího Petra Jan-
dy se do kluků bez zábran 
pustila. A chlapci z toho 
byli pěkně vykuleni! Spar-
ťanky ve své skupině oba 
konkurenty porazily (FC 
Mělník 1:0, Pšovku Mělník 
4:0) a postoupily do play - 
off s přehledem z 1. místa. 

Ve druhé skupině si ješ-
tě o něco lépe počínal pod 
vedením loučícího se tre-
néra Jana Resla domácí 

SK Bakov n/J. Žáci nejpr-
ve porazili SK Bělou pod 
Bezdězem 2:0 a poté pře-
válcovali FK Baumit Jab-
lonec 3:0. Bohužel formu 
si neudrželi pro semifiná-
le. V němž narazili na ví-
těze krajského přeboru i. 
A třídy, druhého ze skupi-
ny A, FC Mělník. Na jaře ho 
sice doma v rámci 14. ko-
la porazili 5:4, ale na tur-
naji vítězství nezopakova-
li. Po porážce 1:4 se Bakov 
do finále nedostal. 

Druhé semifinále hrá-
ly Sparťanky proti Jablon-
ci. Zápas rozhodl Jablo-
nec dvěma slepenými góly 
v prvním poločase. Hol-
ky přes obrovskou snahu 
nedokázaly skórovat a če-
kal je souboj poražených 
o bronz. 

Vyvrcholením turnaje by-
ly následné souboje o me-
daile. Oba zápasy měly po-
dobný scénář. Průběžné 
vedení 2:0 týmy neudrže-
ly a nakonec rozhodovaly 
penalty. Nejprve 3. místo 
uteklo Sparťankám dvě mi-
nuty před koncem. Na vy-

rovnání domácích měl lví 
podíl nezištnou přihráv-
kou před branku kapitán 
Resl. Po skrumáži Bakov 
nakonec vyrovnal a šlo se 
na penalty. V rozstřelu ta-
hal za lepší konec přede-
vším díky brankaři Bočkovi 
Bakov. Potlesk od diváků si 
hráči zasloužili především 
za neutuchající bojovnost 
a chuť s nepříznivým sta-
vem něco udělat. Sparťan-
ky skončily čtvrté a bakov-
ští žáci třetí. 

Finále bylo ještě dramatič-
tější. Jablonec také dvě mi-
nuty před koncem vedl už 
jen 2:1 a Mělník se podob-
ně jako domácí v předcho-
zím zápase tlačil do brány. 
Téměř poslední akcí finálo-
vé bitvy byl mělnický roh. 
Do vápna se vydal i mělnic-
ký brankář. Vyrovnání však 
padlo o pár vteřin později. 
A zařídil ho brankář, kte-
rý pomáhal spoluhráčům 
okupovat Jabloneckou tvrz. 
Ten se také nakonec stal 
katem Jablonce. Vyrovnal 
a vychytal následné penal-
ty. „Párkrát jsme variantu 
brankáře na hrotu při stan-

dardce vyzkoušeli, a do-
konce jsme dali i branku, 
ale aby skóroval ze hry, tak 
to jsem zažil poprvé, “ uve-
dl po turnaji v Mělnickém 
deníku trenér vítězů Mar-
tin Krob a nešetřil chvá-
lou na adresu organizátorů: 
„Klobouk dolů před organi-
zátory z Bakova, vynikající 
turnaj, výborná organizace, 
perfektní rozhodčí, skvě-
lá atmosféra. Byla radost tu 
hrát a díky vítězství jsme si 
to užili ještě víc. “ 

Nejlepší hráčem turnaje 
se stala Antonie Stárová 

(ACS), nejlepším střelcem 
Dominik Fidra (JBC), nej-
lepším brankářem Roman 
Dohalský (SK Bělá).

Za bezproblémové odpís-
kání turnaje si poděkování 
zaslouží rozhodčí Petr Jan-
da a Jan Kvapil. 

Konečné pořadí:
1. FC Mělník
2. FK Jablonec n/N
3. SK Bakov n/J
4. AC Sparta Praha
5. Pšovka Mělník
6. SK Bělá p/B

Roman Vaněk

Do Bakova při je ly věhlasné týmy 
AC Sparta Praha a FK Jablonec n/N. 

Stojící:T. Vitmajer, J. Reichelt, T. Hulínský, L. Culek, J. Resl,  
F. Marcinko, J. Říha, J. Hrabánek
Klečící: D. Adam, V. Štučka, P. Kotrman, M. Boček, J. Turek,  
O. Prokůpek 

Kdo to vlastně byl Václav Oplt?

Místní pamětníci si jistě 
vybaví talentovaného ba-

kovského brankáře, který 
chytal II. ligu za Hradec 

Králové a zajímali se 
o něj tehdejší nejlepší 
prvoligové týmy. Ovšem 
mladší generace možná 
ani netuší, proč turnaj 
nese již 39 let jeho jméno. 
Kdyby nebylo tragického 
okamžiku roku 1972, 
mohl by se Václav Oplt 
zapsat do klubové histo-
rie například prvoligové 
Dukly nebo Sparty Praha. 
…Co se vlastně osudného 
dne 9. května stalo? TJ 
Spartak Hradec Králové 
hrál ve slovenském městě 
Martin s domácím týmem 

TJ Strojárne o postup 
do I. ligy. Za bezbran-
kového stavu v 88. min 
vyslali domácí na polovi-
nu hostů dlouhý přízem-
ní míč, který směřoval 
do pokutového území. 
Proti balonu vystartoval 
Oplt, vrhl se po něm, 
zachytil jej a setrvačnos-
tí dojížděl po mokrém 
trávníku. Ve snaze lehce 
tečovat centrovaný balon 
šel proti Bakovákovi 
skluzem domácí útočník 
Hruška. Následoval střet, 
ve kterém koleno Hrušky 

zasáhlo oblast srdce 
Oplta. Bohužel čtyřiadva-
cetiletý Václav Oplt 11. 
května 1972 poslednímu 
boji s nekompromisním 
protihráčem - se smrtí - 
podlehl v tamní nemocni-
ci. Doma se jeho návratu 
z mistrovského zápasu ne-
dočkala manželka a osm-
náctiměsíční dcera, 
a uzavřela se tak kariéra 
a život talentu, jenž měl 
nakročeno do nejvyšších 
pater československého 
fotbalu. 

ROMAN VANěK
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Starší žáci po dvou odehra-
ných sezonách v krajské i. 
A třídě dosáhli na skvělé 2. 
místo. Nastříleli 104 branek 
a pouze 2x prohráli. Jako je-
diní porazili v dramatickém 
jarním duelu suveréna sou-
těže. Skvělá parta se však 
rozpadá. Po letech odchá-
zí polovina hráčů k dorostu 
a zároveň končí u kormid-
la dosavadní trenér Jan Resl. 
V rozhovoru s ním se může-
te dozvědět o jeho začátcích 
trénování, nebo jak se bě-
hem společných šesti let mě-
nil tým… 

Kdy a proč ses jako trenér 
ujal žáků? 
V sezóně 2008/09 jsem se 
začal pohybovat u družstva 
minižáků a vzhledem k to-
mu, že v té době se hledal 
trenér pro tuto kategorii, tak 
jsem víceméně dostal od ve-
dení klubu jasný signál – hra-
je ti tam syn, budeš trenér! 
Takže jsem oficiálně trénoval 
od roku 2009…

Byl ti nějaký trenér, kte-
rý tě vedl jako hráče, vzo-
rem? K trénování potře-
buješ určité znalosti, kde 
jsi k nim přišel? 
Dobrovolně bych se asi o tu-
to pozici nepřihlásil, navíc 
v době, kdy se snažím ješ-
tě sám hrát. Vyloženě vzo-
rem mi žádný trenér nebyl, 
z každého trenéra jsem si 
vzal, to co mě zaujalo a sna-
žil jsem se vytvořit si vlastní 
koncepci. Začínal jsem tím, 
co mi přišlo vhodné, přeče-
tl jsem si asi 3 publikace fot-
balových expertů na mládež 

a zkonzultoval své nápady 
s mládežnickými trenéry u li-
gových mužstev, případně 
převzal některé věci od nich. 

Předpokládám, že jsi tým 
znal podrobně. Na které 
hráče jsi tenkrát nejvíce 
sázel? 
Tým se tvořil postupně, pře-
devším silné ročníky 1999 
a 2000 hrály prim. V týmu 
minižáků vynikal Robert 
Fryč, Honza Říha a Lukáš 
Culek z Nové Vsi. Největ-
ším bojovníkem byl univer-
zální Petr Koukal, ten však 
dal přednost tenisu. S mi-
nižáky jsme vyhráli okresní 
pohár a skončili druzí v pře-
boru před Benátkami a Dob-
rovicemi!
Později, již jako starší žák 
přišel k týmu Pepa Reichelt 
z Horek a Tomáš Vitmajer 
z FK Mladá Boleslav. 
Ale musím říct, že spíš než 
na jednotlivé hráče, jsem kla-
dl důraz a spoléhal na kolek-
tivní pojetí a týmový duch. 

Aby tým vyhrával, bylo za-
potřebí probudit i v dal-
ších hráčích fotbalový 
um. Kdo udělal největší 
pokrok a zároveň tobě ra-
dost? 
Velký pokrok udělali tahou-
ni – Říhovi pomohl půl rok 
v M. Boleslavi, Reslovi rok 
v Jablonci. Prokůpek a i Vit-
majer získávali zkušenos-
ti v krajském přeboru hrají-
cí za M. Hradiště. Nutno říci, 
že díky těmto dvěma hráčům 
Hradiště krajský přebor udr-
želo. Dále nahoru šel Mar-
cinko, ale u něj chybí vět-

ší vůle… Všichni jmenovaní 
žáci mají odehranou velkou 
porci zápasů i v dorostenec-
ké kategorii…. 
Vedle nich vyrostli další – 
Tomáš Hulinský, a v po-
slední době se hodně zvedl 
i Honza Hrabánek. 

Postup po čtyřech sezo-
nách v okresním přeboru 
do krajské I. A třídy byl ze 
druhého místa. Pamatuješ 
první zápas na Mělníku? 
Byl výrazně jiný, než-li ty 
dosavadní okresní duely? 
Poslední sezonu nás porazi-
ly pouze Dobrovice a venku 
Luštěnice. Ve 22 kolech hráči 
nastříleli téměř 100 branek. 
Tým na krajskou soutěž byl 
dobře připravený, důkazem 
bylo umístění na 5. místě.
První zápas proti Pšovce 
Mělník se odehrál bohužel 
bez mé přítomnosti. Tenkrát 
na lavičce zůstal osamocený 
Milan Beránek a kluci pod 
jeho vedením nešťastně pro-
hráli gólem v nastaveném ča-
se.

Ve druhé sezoně už to by-
lo mnohem lepší. Téměř 
jste šli od vítězství k vítěz-
ství a konečné druhé mís-
to. Byl takto i před sezo-
nou stanoven cíl, umístění 
na bedně? Který zápas tě 
mile potěšil a naopak 
zklamal? 
Cíl byl do třetího místa a ten 
byl splněn. Zklamal mě pod-
zimní domácí duel s Lysou, 
kdy jsme propadli herně 
i výsledkově (i když soupeř 
zřejmě nasadil i dorostence). 
Potěšil mě nejvíc výkon, bo-
jovnost a nakonec i výsledek 
v parádním zápase s FC Měl-
ník. 

Ano, mohu potvrdit, zápas 
s prvním FC Mělník byl 
opravdu zážitek. Vítězství 
zasloužené. Bohužel kluci 
vítězství a ani výkon pro-
ti stejnému soupeři ne-
zopakovali na domácím 

žákovském turnaji na Me-
moriálu V. Oplta, který se 
uskutečnil po skončení 
sezony…
Mělník oproti jarnímu zápa-
su nasadil ještě jednoho vel-
mi kvalitního hráče, který zá-
pas rozhodnul. Tedy až poté, 
co jsme v prvních minutách 
nedali dva samostatné ná-
jezdy na brankáře, kdyby-
chom je proměnili, mohl vý-
sledek vypadat obráceně, ale 
ve sportu se na kdyby ne-
hraje.

FC Mělník postoupil 
do krajského přeboru, na-
konec vyhrál i bakovský 
turnaj. Poté v Mělnickém 
deníku vyšel rozhovor 
s trenérem tohoto týmu. 
Mimo jiné chválil organi-
zaci našeho turnaje…. 
Co jsi však říkal na jeho 
sebekritiku v tisku ohled-
ně zmíněného „prokoučo-
vaného“ jarního zápa-
su v Bakově, který chtěl 
za každou cenu vyhrát 
a v poslední minutě za sta-
vu 4:4 vyslal na rohový 
kop i brankáře, a po ná-
sledné ztrátě míče z proti-
útoku Bakov dal na koneč-
ných 5:4?
Soupeř přijel do Bakova bez 
ztráty bodu a s náskokem 
šesti bodů na druhé Lobko-
vice. A celou soutěží chtěl 
projít bez bodové ztráty, če-
muž rozumím …. A proto 
ztracené vedení ve zmíně-
ném zápase bych chtěl získat 
stejně, jako mělnický kouč. 
Mě těší, že jsme je jako jediní 
dokázali porazit. Vzhledem 
k tomu, že FC Mělník je spí-
še něco jako okresní výběr, 
a my jsme poslední sezónu 
odehráli výhradně s našimi 
odchovanci. 

Kluky v pubertě bylo nut-
né vést k disciplíně. Jaká 
je tvoje strategie, být více 
tátou - kamarádem anebo 
přísným učitelem?
Strategie kamarád vždy zna-

menala laxní přístup, takže 
preferuji spíše přísnější me-
tody. Na druhou stranu, klu-
ci v posledním roce už vě-
děli, co chci, a fungovali 
automaticky, takže už šlo jen 
o drobné korekce…

Co ti nejčastěji bránilo po-
stavit ten nejsilnější tým?
V minižácích výlety a návště-
vy u babiček, v žácích přede-
vším nemoci a i zranění.

Říká se, že je umění v nej-
lepším skončit. Úspě-
chy člověka neustále že-
nou za vyššími metami. 
Co tě vedlo ukončit jednu 
úspěšnou fotbalovou eta-
pu? 
Každý klub je dnes rád za ka-
ždého trenéra, který se mlá-
deži věnuje, a bude hůř… 
Nekončil jsem na vrcholu, 
ale především díky pracov-
nímu vytížení a myslím, že 
po těch letech kluci potřebu-
jí změnu. V dorostu je dob-
ře složená trenérská dvoji-
ce, která je schopná s nimi 
i v kraji podobné umístění 
zopakovat. 

Pokud se ohlédneš za tre-
nérskými roky, jistě mu-
síš mít dobrý pocit. Něko-
lik hráčů si vychoval pro 
A-tým…. 
To se ještě uvidí, hráči se 
do patnácti let učí, a pak se 
teprve ukáže jejich skutečný 
fotbalový charakter… Snad 
kluci budou nadále držet 
partu, kterou měli, a vydr-
ží u fotbalu i v budoucnu… 
Nyní z nich 5-6 kluků má po-
tenciál se prosadit v A-týmu, 
ale vše ukáže čas. 

Konečná pořadí starších žá-
ků:
2014/15 – KP i. A – 2. místo
2013/14 – KP i. A – 5. místo
2012/13 – OP MB – 2. místo 
(postup do KP)
2011/12 – OP MB – 8. místo
2010/11 – OP MB – 5. místo
2009/10 – OP MB – 7. místo

Rozhovor s úspěšným trenérem 
fotbalových žáků
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Fotbalisté zahájili 18. července přípravu na novou sezonu 2015/2016 teni-
sem. Sobotní klubový turnaj, jehož iii. ročník se konal stejně jako v před-
chozích letech za úmorného parna na kurtech sousedního tenisového 
klubu LTC Bakov. Současné hráče a funkcionáře klubu doplnili bývalí fot-
balisté a další pozvaní přátelé a kamarádi. Zájem o letošní turnaj čtyřher 
byl opět veliký. Na konci června, kdy byla uzávěrka přihlášek, figurovalo 
na seznamu přihlášených 34 jmen. Proti minulému ročníku to bylo o 8 te-
nisových nadšenců více.

Po uzávěrce došlo dle pravidel tohoto turnaje nejprve k rozdělení přihlá-
šených do dvou výkonnostních kategorií - "Nasazení a Nenasazení“. V so-
botu, před startem turnaje v 8h proběhlo jejich spárování náhodným lo-
sem. Nenasazení "amíci", tenis hrající zřídka, si tahali z klobouku jména 
lepších tenistů. Handicapy se tak citelně smazaly a turnaj mohl pak vyhrát 
kdokoliv.

LOS

Červená skupina A Modrá skupina B

Dan Zahrádka Tomáš Chromý Jan Šavrda Milan Beránek

Láďa Sedláček Jarda Baloun Michal Kühnel Jirka Domácí

Tomáš Majzlan Radek Frelich Roman Vaněk Lukáš Vávra

Karel Smutný Patrik Špringer Michal Dobrovič Pavel Svatuška

Fanda Kopal Jarda Špringer Láďa Krejčí Luboš Brodský

Martin Fanta Jarda Maryška Ondra Zajíček Matěj Vaněk

Tomáš Sedláček Tomáš Louda Jan Resl Lukáš Hammer

Tomáš Janča Jarda Prokupek Tomáš Čermák Láďa Lehký

Jarda Smetana Petr Nevyhoštěný

Ve dvou základních skupinách si zahrály všechny dvojice proti sobě jed-
nosetový zápas. Nejlepší čtyři postupovali do hlavního turnaje. Maraton 
zápasů trvající cca 6,5 hodiny nabídl 64 čtyřher na šesti kurtech. Průměr-
ná délka jednoho zápasu se pohybovala kolem 40 minut. Jinak tomu bylo 
samozřejmě u jednoznačného výsledku, tzv. kanára. Těch se do tabulek 
zapsalo celkem šest. Vítězství o dva a více gamy bylo nejvíce (84%) a by-
la oceněna třemi body. Pouze ze třech zápasů v základních skupinách ne-
vzešel vítěz snadno. Rozhodnutí padlo až v „tie-breaku“. Vítěz pak bral jen 
2 body a poražený bod.

 ČTVRTFiNáLE

 pořadí ve skupině  pořadí ve skupině

A1 Tomáš Sedláček Tomáš Louda B4 Tomáš Čermák Láďa Lehký 6:7

B2 Láďa Krejčí Luboš Brodský A3 Dan Zahrádka Tomáš Chromý 3:6

B1 Jan Resl Lukáš Hammer A4 Fanda Kopal Jarda Špringer 6:1

A2 Karel Smutný Patrik Špringer B3 Ondra Zajíček Matěj Vaněk 6:4

Krátce po třetí hodině odpolední mohl začít hlavní turnaj, na jehož konci 
zůstane pouze ten nejlepší pár. Sluníčko neustávalo, a i nadále vysávalo 
všechny účastníky. Pitný režim se dodržoval, a tak žádný kolaps se neko-
nal. Pro tyto případy byla přítomna lékařka, přítelkyně jednoho hráče. Prv-
ní čtvrtfinálové překvapení se odehrálo na kurtu č. 5. Aspiranti na vítězství 
Sedláček T.-Louda T. padli po tuhém boji v tie-breaku, který ovládli Čer-
mák s Lehkým. Naopak dál šel černý kůň turnaje, pár Zahrádka-Chromý. 
Spravit chuť po loňském předčasném vyřazení si chtěl všestranný Jan Resl. 
S Lukášem Hammerem se mu to od začátku velmi dařilo. Vyhráli skupinu 
a jednoznačně postoupili do semifinále. Tam postoupil i loňský finalista 

Karel Smutný. Téměř neporazitelnou dvojici dne mu tentokrát pomohl vy-
tvořit nováček turnaje Patrik Špringer.

SEMiFiNáLE

pořadí ve skupině pořadí ve skupině

B4 Tomáš Čermák Láďa Lehký A3 Dan Zahrádka Tomáš Chromý 3:6

B1 Jan Resl Lukáš  
Hammer

A2 Karel Smutný Patrik Špringer 6:2

Mezi semifinalisty se dostaly jen nejvyrovnanější dvojice. Chytrá hra „pro-
fíka“ podpořená dělovým podáním a smrtící volejí na síti doplňoval velmi 
přesnou obrannou hrou „amík“.  Nejlépe poskládanou dvojicí byl bezespo-
ru pár Zahrádka-Chromý. Tenisově si byli oba velice blízcí a po skonče-
ní turnaje bylo jasné, že příští rok bude Tomáš Chromý nasazen. Proto se 
jejich postup do finále očekával. i když automechanik Čermák s loňským 
vítězem Lehkým celý den kosili jeden pár za druhým, dokonce porazili ja-
ko jediní i vítěze. Očekávaný postup do finále potvrdil v souběžně hraném 
zápase Resl s Hammerem na kurtu č.1.

Ozdobou turnaje bylo finále. Vyhrál bojovnější pár. To potvrzuje skuteč-
nost, že pozdější vítězové se za nepříznivého stavu 3:5 a 30:30 nevzdali 
a dokázali vyrovnat na 5:5. Možná tomu přispěla nekoncentrovanost Za-
hrádky, který v rozhodující chvíli přemýšlel, kam si v pokoji vítězný pohár 
vystaví. Nakonec se šlo do zkrácené hry, ve které lépe drželi nervy na uz-
dě Jan Resl s Lukášem Hammerem a urvali pro sebe po výhře 7:6 (7:3) zla-
té medaile a putovní pohár. Vítězný pár během celého turnaje ztratil pouze 
jeden zápas, a to ještě v tie-breaku.

FiNáLE

pořadí ve skupině pořadí ve skupině

B1 Jan Resl Lukáš Hammer A3 Dan Zahrádka Tomáš Chromý 7:6

Srdečné poděkování míří několika směry, především LTC Bakov, pa-
nu Bubákovi za poskytnuté zázemí, pronájem kurtů, Zdeňkovi Juřico-
vi za zajištění občerstvení na celodenním turnaji. Pro všechny připravil 
na grilu šťavnatá kolena a vynikající kýtu. Pavel Jansta, Hospoda Na hři-
šti, pro změnu pomohl se zajištěním pitného režimu. Všem jmenovaným 
patří velké DÍKY.

Roman Vaněk

Fotbal is té zaháj i l i  letní př ípravu 
s tenisovou raketou v ruce



Bakovsko26 7–8/2015

SK Bakov n. J . - rozpis mistrovských 
fotbalových utkání – Podzim 2015

1. B TŘÍDA–A MUŽSTVO

SK Vitana Byšice SK Bakov n. J. 22.08.–17:00 SO odjezd–15:15 h.

Sokol Pěčice SK Bakov n. J. 29.08.–17:00 SO odjezd–15:30 h.

SK Bakov n. J. SK Kosmonosy 05.09.–17:00 SO sraz–16:00 h.

SK Záryby SK Bakov n. J. 12.09.–17:00 SO odjezd–15:00 h.

SK Bakov n. J. FK Neratovice B 19.09.–16:30 SO sraz–15:30 h.

SK Lužec n.L. SK Bakov n. J. 26.09.–16:30 SO odjezd–14:30 h.

SK Bakov n. J. SK Řepín 03.10.–16:00 SO sraz–15:00 h.

SK Labský  
Kostelec

SK Bakov n. J. 10.10.–16:00 SO odjezd–14:00 h.

SK Bakov n. J. Sokol Ovčáry 17.10.–15:30 SO sraz–14:30 h.

Slavoj Stará  
Boleslav

SK Bakov n. J. 24.10.–10:15 SO odjezd–08:15 h.

SK Bakov n. J. FC Mělník 31.10.–14:00 SO sraz–13:00 h.

Dolnobousov-
ský SK

SK Bakov n. J. 07.11.–14:00 SO odjezd–12:30 h.

SK Bakov n. J. TJ Klíčany 14.11.–13:30 SO sraz–12:30 h.

OS MB–B MUŽSTVO

SK DOUBRAVA 
SK Bakov n. J. 

„B“
22.08.–17:00 SO odjezd–15:30 h.

SK Klášter n. J. 
SK Bakov n. J. 

„B“
30.08.–15:00 NE odjezd–13:45 h.

SK Bakov n. J. 
„B“

SK Kosmonosy B 06.09.–17:00 NE sraz–16:00 h.

SKP MB
SK Bakov n. J. 

„B“
13.09.–10:15 NE odjezd–09:00 h.

SK Bakov n. J. 
„B“

FC Sporting MB 20.09.–16:30 NE sraz–15:30 h.

SK Březno
SK Bakov n. J. 

„B“
27.09.–15:00 NE odjezd–13:45 h.

SK Bakov n. J. 
„B“

SK Řepov 04.10.–16:00 NE sraz–15:00 h.

SK Bělá p.B. „B“
SK Bakov n. J. 

„B“
10.10.–16:00 SO odjezd–14:45 h.

SK Bakov n. J. 
„B“

SK Jivina 18.10.–15:30 NE sraz–14:30 h.

Sokol Nová Ves
SK Bakov n. J. 

„B“
25.10.–14:00 NE odjezd–12:45 h.

SK Bakov n. J. 
„B“

DBSK „B“ 01.11.–14:00 NE sraz–13:00 h.

OP MB–DOROST

SK Bakov n. J. SK Pěčice 23.08.–11:00 NE sraz 10:00 h.

SK Bakov n. J.
SK Kostelní 

Hlavno
30.08.–11:00 NE sraz 10:00 h.

SK Jivina SK Bakov n. J. 06.09.–10:30 NE odjezd 09:15 h.

SK Bakov n. J. SK Skalsko 13.09.–11:00 NE sraz 10:00 h.

FK Dobrovice SK Bakov n. J. 20.09.–10:30 NE odjezd 09:15 h.

SK Bakov n. J. SK DOUBRAVA 27.09.–11:00 NE sraz 10:00 h.

SK Bezno SK Bakov n. J. 03.10.–10:30 SO odjezd 09:15 h.

SK Bakov n. J. FK Krnsko 11.10.–11:00 NE sraz 10:00 h.

Sokol Kněžmost SK Bakov n. J. 18.10.–10:30 NE odjezd 09:15 h.

SK Bakov n. J. SKP MB 25.10.–11:00 NE sraz 10:00 h.

SK Židněves SK Bakov n. J. 01.11.–10:30 NE odjezd 09:15 h.

SK Bakov n. J. SK Zdětín 08.11.–11:00 NE sraz 10:00 h.

Čechie Čejetice SK Bakov n. J. 15.11.–10:30 NE odjezd 09:15 h.

OP MB–STARŠÍ ŽÁCI PODZIM 

SK Bakov n. J. Sporting MB 30.08.–09:00 NE sraz 08:15 h.

SK Jivina SK Bakov n. J. 06.09.–08:30 NE odjezd 07:30 h.

SK Bakov n. J. DBSK 13.09.–09:00 NE sraz 08:15 h.

SK Židněves SK Bakov n. J. 19.09.–09:00 SO odjezd 07:45 h.

SK Bakov n. J. SK Kosmonosy 27.09.–09:00 NE sraz 08:15 h.

SK Březno SK Bakov n. J. 04.10.–10:30 NE odjezd 09:15 h.

SK Bakov n. J. SK Akuma MB 07.10.–17:00 ST sraz 16:15 h.

SK Bakov n. J. SK Židněves 11.10.–09:00 NE sraz 08:15 h.

SK Kosmonosy SK Bakov n. J. 17.10.–10:30 SO odjezd 09:15 h.

Sporting MB SK Bakov n. J. 21.10.–17:00 ST odjezd 16:00 h.

SK Bakov n. J. SK Březno
25.10. -0 
9:00

NE sraz 08:15 h.

SK Akuma MB SK Bakov n. J. 31.10.–09:30 SO odjezd 08:15 h.

DBSK SK Bakov n. J. 08.11.–10:30 NE odjezd 08:15 h.

OP MB–7+1 MLADŠÍ ŽÁCI

SK Bakov n. J. Sporting MB 29.08.–10:00 SO sraz 09:15 h.

SK Čistá SK Bakov n. J. 05.09.–10:30 SO odjezd 09:30 h.

SK Bakov n. J. SK Doubrava 12.09.–10:00 SO sraz 09:15 h.

SKP MB SK Bakov n. J. 19.09.–10:30 SO odjezd 09:15 h.

SK Bakov n. J. SK Kosmonosy 26.09.–10:00 SO sraz 09:15 h.

Sokol Kněžmost SK Bakov n. J. 04.10.–10:30 NE odjezd 09:30 h.

SK Bakov n. J. SKP MB 10.10.–10:00 SO sraz 09:15 h.

SK Kosmonosy SK Bakov n. J. 17.10.–08:30 SO odjezd 07:30 h.

SK Bakov n. J. Sokol Kněžmost 24.10.–10:00 SO sraz 09:15 h.

SK Bakov n. J. SK Čistá 28.10.–08:30 ST sraz 07:45 h.

SK AKUMA MB SK Bakov n. J. 01.11.–08:30 NE odjezd 07:30 h.

SK Doubrava SK Bakov n. J. 08.11.–08:30 NE odjezd 07:15 h.



Bakovsko27 7–8/2015

V návaznosti na předcho-
zí článek doplňujeme ko-
nečné účtování bakovských 
družstev. V posledních třech 
utkáních dospělí nejprve 
nečekaně porazili družstvo 
Českého Brodu B 6:3. Byla 
to jediná prohra českobrod-
ského týmu v soutěži a na-
konec až přijatelná prohra 
Bakova 3:6 s favorizovaný-
mi Čelákovicemi umožnila 
českobrodským postoupit 
do vyšší soutěže. Největší 
nářez naše družstvo utrpělo 
v Kolíně 1:8. Konečným 5. 
místem v osmičlenné skupi-
ně udrželo spolehlivě ii. B 
třídu i na příští sezonu.

Družstvo starších žáků 
skončilo v sedmičlenné 
skupině iii. B třídy šesté 
s jedinou výhrou nad Mni-
chovým Hradištěm. Mladší 
žáci skončili v sedmičlenné 
skupině iii. B třídy posled-
ní s jedinou výhrou v Měl-
níce B. 
V turnajích jednotlivců zís-
kal 4. - 5. 8. Jaroslav Honc 
spolu s Romanem Poštol-
kou (TK Neridé) turnajové 
vítězství ve čtyřhře v Pra-
ze Vysočanech. V katego-
rii dorostenců uspěl ve stej-
ném termínu Petr Koukal 3. 
místem ve dvouhře na sil-
ně obsazeném turnaji v Ji-

číně. O tropickém víken-
du 8. - 9. 8. se konal turnaj 
dorostenců v Bakově s pat-
nácti účastníky. Petr v něm 
byl první nasazený a poda-
řilo se mu vyhrát obě sou-
těže. Ve dvouhře porazil 
Daniela Brože (Jičín) 6:2, 
6:2, Ondřeje Michálka (Be-
nátky) 6:1, 6:1 a nakonec 
i svého deblového part-
nera Jana Kohoutka ( LTK 

Liberec). Ve čtyřhře spo-
lu porazili Daniela Brože 
s Vojtěchem Novákem (Klá-
novice) 6:0, 6:1 a ve finále 
Ondřeje Brothánka (Mladá 
Boleslav) s Jakubem Pon-
kou (TK Kvasiny) 6:2, 6:2. 
Svůj první úspěch zazname-
nal po svém vstupu na tur-
najový okruh ČTS i domá-
cí Adam Provazník výhrou 
v prvním kole nad Ondře-

jem Dohnalem (Benátky) 
6:4, 6:2. V dalším kole už 
nestačil na nasazeného On-
dřeje Michálka 2:6, 1:6, ale 
předvedl slušný výkon. 

Do zbytku sezony přejeme 
hráčům ještě nějaké úspě-
chy a hlavně dobré zdraví. 

Za LTC Bakov nad Jizerou 
Karel Koukal. 

Výsledky tenisových družstev 
a zprávy z turnajů

Jaroslav Honc v akci

Finalisté čtyřhry v Bakově – P. Koukal, J. Kohoutek, J. Ponka, O. Brothánek

Mistrovství 
České republiky
Další úspěch šachistů z Bakova nad Jizerou: v termínu 16. 
- 19. 7. 2015 se vydali na otevřené Mistrovství České repub-
liky (MČR) čtyřčlenných družstev, kterého se v Pardubicích 
zúčastnilo 108 týmů (!?) i s evropskou účastí. Za úmorně 
horkého počasí v sestavě Záhorbenský, Lochman, Richter, 
Garšic, Vaníček a Paldus vybojovali s osmi body výborné 
44. místo, když v sedmi kolech 3x zvítězili, 2x remizova-
li a pouze 2x odešli poraženi. V samostatném hodnocení 
MČR, bez složených družstev či zahraničních, skončil náš 
tým v pořadí dokonce na 25. místě! Staronovým Mistrem 
ČR se stalo extraligové družstvo Zikuda Turnov A ziskem 
13 bodů. Na diagramu v příloze (který prosím též zařaďte 
do výtisku) je ukázka z posledního kola, kde bílými hrající 
bakovský hráč Martin Richter našel krásný a drtivý vítěz-
ný tah! ( Da6!! )

Záhorbenský Jaroslav

Bakovské koupaliště 
odstartovalo novou 
kapitolu ve své historii

Pojizerský triat-
lon - 14. 6. 2015
V rámci Czech-
TRI series 
kategorie sprint 
(0, 75 - 20 - 5) ji 
zahájili špičkoví 
závodníci. Z cel-
kového vítězství 

se radoval domácí mladý talent Václav Brzobohatý, 
který zvítězil v těsném souboji s Vojtou Buriánkem, 
v čase 01:01:32 hodin. 

Všem organizátorům děkuji za perfektní pomoc při 
zajištění závodu. 

M. Činka 

Klub turistů Kosmonosy pořádá 
výlet vlakem v sobotu dne 26. 
září 2015 na Svatováclavské po-
svícení na Dlaskově statku v Do-
lánkách u Turnova s kulturním 
programem, ukázkami řemesel 
a tvůrčí dílny. 

Odjezd z Mladé Boleslavi hlavní-
ho nádraží je v 8:34 hodin. Pří-
jezd domů bude v 17:15 hodin. 
Prosím vezměte si s sebou pení-
ze na dopravu, vstupné, občerst-
vení atd. Děkujeme. 

Prosíme cestující, aby si zakou-
pili jízdenku tam i zpět na za-
stávku Dolánky u Turnova (přes 
Turnov). 

Těšíme se na Vaši hojnou účast. 
Za klub turistů Kosmonosy

Předseda Klubu Viktor Velich ml.

Pozvánka
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—▶ inzerce

PRODEJ 
SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky 

snáškových plemen  
Tetra hnědá a Dominant 

ve všech barvách. 
Stáří 14–19 týdnů. 

Cena 149–180,- Kč/ks. 

Prodej se uskuteční:  
12. září a 10. října 2015 
Bakov n. jizerou – vlak. 

zast. Bakov - město – 
12.35 hod. 

Při prodeji slepiček –  
výkup králičích kožek 

v cena dle poptávky

informace:  
Po–Pá 9.00–16.00 hod. 

tel. 601 576 270,  
606 550 204, 
728 605 840 


