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Slovo starosty
—▶ městský úřad informuje

Milí Bakováci, 

v minulém čísle našeho 
zpravodaje jsem avizoval 
kvartální „svodku“ událostí, 
resp. krátkou rekapitulaci 
informací, událostí a prací 
týkajících se města Bakova 
nad Jizerou a jeho místních 
částí.
 
V rámci transparentnosti 
a zajištění informovanosti 
občanů je možné řadu in-
formací získávat průběžně 
na informativních kanálech 
města, nicméně vím, že ča-
su je čím dál méně a v pří-
padě, že se podaří nějaký 
vyšetřit, tak jej využívá ka-
ždý po svém, proto by ma-
lé shrnutí na jednom místě 
o dění ve městě mohlo při-
jít vhod…

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
Zastupitelé se sešli na dvou 
jednáních, a to 18. ledna 
a 15. března, na kterých 
jsme projednávali např. 
podání žádosti o dotaci 

u IROP na Přístavbu a sta-
vební úpravy základní ško-
ly, plán odpadového hos-
podářství města, rozdělení 
dotací sportovním a zájmo-
vým organizacím na rok 
2017, rozpočtové a majet-
kové záležitosti, zprávu 
o činnosti městské policie, 
plnění usnesení zastupitel-
stva. Zápisy z těchto jedná-
ní, včetně usnesení, zvuko-
vých záznamů a informací 
vedení města jsou k dis-
pozici na webových strán-
kách města www.bakovnj.
cz v sekci Samospráva. 

RADA MĚSTA
Radní se scházejí cca ve čtr-
náctidenní frekvenci a jed-
nání proběhla 9. a 25. led-
na, 8. a 20. února, 6., 15. 
a 22. března. Projednávaný-
mi tématy bylo krom jiné-
ho zadání výběrových říze-
ní na péči o lesy v majetku 
města, vyhledání zhotovi-
tele na prodloužení kana-
lizace a kanalizační přípoj-
ky v ul. Boleslavská č. p. 4 

a 5, jarní výsadbové prá-
ce ve městě a rekonstruk-
ce hřiště na házenou, dále 
také přehled plnění usne-
sení rady, Kronika města 
za rok 2016, zprávy z jed-
nání komisí rady a pra-
covních skupin, vyhlášení 
veřejné sbírky pro záchra-
nu Zvířetic, inventarizační 
zpráva za rok 2016, schvá-
lení účetních závěrek ZŠ 
a MŠ, rozdělení finančních 
prostředků na sociální služ-
by. Usnesení z jednání Ra-
dy města jsou dostupná ta-
ké na webových stránkách 
města www bakovnj.cz též 
v sekci Samospráva. 

DOTACE
Byly a jsou podány a při-
pravují se žádosti o dota-
ce na: 
–  Podzemní kontejnery – 

SFŽP – probíhá hodnoce-
ní žádosti

–  II/610 – bezpečnostní 
opatření Chudoplesy 
– investice Středočeské-
ho kraje se spoluúčastí 

města Bakov – probíhají 
jednání se Středočeským 
krajem

–  Kanalizace Malá Bělá – 
SFŽP – součást velkého 
projektu VaK Mladá Bole-
slav, a. s. – příprava pro 
podání žádosti v podzim-
ní výzvě

–  Rekonstrukce hřiš-
tě na házenou – žá-
dost podána na MŠMT 
– v tomto případě nám 
dotace přiznána nebyla, 
nicméně realizace zámě-
ru již probíhá z prostřed-
ků města

–  Přístavba a stavební 
úpravy Základní školy 
– IROP – žádost podána, 
probíhá hodnocení žá-
dosti

–  Hasičská cisterna – 
IROP – dotace přiznána – 
nyní, kdy čtete Bakovsko 
by již měla být chloubou 
bakovské hasičské zbroj-
nice a našich hasičů

–   Bezpečnostní radar 
Malá Bělá – Škoda Auto, 
a. s. – dotace podána

PRACOVNÍ SKUPINY
V prvním kvartále inten-
zivně pracovaly sestave-
né pracovní skupiny za-
bývající se budoucností, 
resp. koncepcí volnočaso-
vého a sportovního areálu 
(VČAS) po ukončení dotač-
ní udržitelnosti a také mož-
ností vybudování sportovní 
haly v Bakově nad Jize-
rou, po provedení výškopi-
su a polohopisu, resp. za-
měření náměstí začne také 
pracovat přípravná skupina 
pro revitalizaci náměstí.

KAPLE SV. STAPINA 
Lesy ČR, s. p., Lesní správa 
Ještěd převzala v rámci své 
územní působnosti k vyří-
zení naši žádost o bezúplat-
ný převod kaple. Se zámě-
rem souhlasí a připravuje 
podklady dle dohodnutého 
postupu.

VÝSLUNÍ 
Proběhlo společné setkání 
zástupců města, zhotovitele 
PD pro územní rozhodnu-

BaKOVSKO
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Hledáme strážníka MP

Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje výběrové řízení na

STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE.

Minimální požadavky:
–  státní občanství České republiky, věk nad 21 let
–  min. střední vzdělání s maturitní zkouškou
–  znalost práce na PC
–  řidičský průkaz skupiny B nutný,  

skupiny A - výhodou
–  zbrojní průkaz skupiny D, E - výhodou
–  platné osvědčení pro výkon povolání strážníka - 

výhodou 

Lhůta pro podání přihlášek:  
21. dubna 2017 do 12 hod. 

Bližší informace k výběrovému řízení a po-
vinné náležitosti přihlášky do výběrového ří-
zení naleznete na www.bakovnj.cz nebo na tel. 
č. 602 749 734.

LENKA KOUCKá

TAJEMNICE MĚÚ

Zastupitelé  
se se jdou v květnu
Ve středu 10. května 2017 se, letos již potřetí, sejdou na-
ši zastupitelé ke svému veřejnému jednání, které proběhne 
od 18 hodin ve společenském sále budovy Radnice. Týden 
před jednáním bude na úřední desce zveřejněna pozvánka, 
kde se můžete seznámit s programem jednání. Podklady 
pro jednotlivé body programu budou ve stejném termínu 
k nahlédnutí na webu města.
 

RADIM ŠIMáNĚ, STAROSTA MĚSTA

LENKA KOUCKá, TAJEMNICE MĚÚ  

tí společnosti MSM Project, 
s. r. o. a občanů, resp. vlast-
níků pozemků dotčené lo-
kality za účelem seznámení 
se s aktuální fází PD, včet-
ně nastavení dalších aktivit.

STANOVENÍ  
DOBÝVACÍHO PROSTORU
Nadále probíhají setkání 
a jednání „právního“ týmu 
města za účelem stanove-
ní dalších možných postu-
pů v této záležitosti, včetně 
pravidelného monitoringu 
vývoje řízení. 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLáN 
MĚSTA

Proběhlo pracovní setká-
ní zastupitelů k novému 
územnímu plánu, který je 
po projednání s dotčenými 
orgány a v tuto chvíli je je-
ho předpokládané veřejné 
projednání do konce měsí-
ce 06/2017. 

KULTURNÍ  
A SPOLEČENSKÉ AKCE: 
–  proběhl IX. Ples měs-

ta Bakov nad Jizerou 
s podtitulem Muzikálový

–  besedovali jsme 
s PhDr. Vladimírem Bed-
nářem o trilogii Paměti 
města

–  slavnostním vyhláše-

ním vítězů byl 1. dubna 
ukončen II. ročník anke-
ty Sportovec roku Města 
Bakov n. J. 

–  v Turistickém informač-
ním centru (TIC) Zvíře-
tice byla 1. dubna spolu 
s doprovodným progra-
mem zahájena turistická 
sezóna

–  finišují přípravy slav-
nostního večera, resp. 
unikátního záchranné-
ho programu „Zvířetice 
Vision 21: Mise začíná“ 
na záchranu naší histo-
rické dominanty a kul-
turní památky - zříceni-
ny Zvířetice, spojeného 

s odhalením jedinečné 
kachle a prodejem na-
dačních miniatur (7. 4.)

–  v plném proudu jsou 
i přípravy „slavnost-
ního“ víkendu (16.–
18. 6.), v rámci kterého 
si připomeneme 520. vý-
ročí od udělení měst-
ských práv městu Bakov 
nad Jizerou. Nebude 
chybět doprovodný pro-
gram a také zahraniční 
návštěva v podobě Slo-
vinské delegace v čele 
se svým velvyslancem 
v ČR

–  plánuje se program VII. 
ročníku Pojizerského 

folklorního festiva-
lu, včetně tradiční pá-
teční besedy, tentokrát 
s populárním režisé-
rem Zdeňkem Troškou 
(30. 6.–2. 7.)

Tolik krátké shrnutí dě-
ní a aktivit v našem měs-
tě za I/Q roku 2017. Urči-
tě jsem neobsáhl všechno, 
vytáhl jsem to, z mého po-
hledu nejdůležitější.

Mějte pěkné dny!

 RADIM ŠIMáNĚ,  

STAROSTA MĚSTA

Pronájem restaurace a prostor 
ve volnočasovém areálu

Město Bakov nad Jizerou oznamuje dva samostané záměry pronájmu:

ZÁMĚR PRONÁJMU 
•  prostoru sloužícího k podnikání ve volnočasovém areálu - budovy bývalého občerst-

vení „Jezerka“,
•  sociálního zařízení (umístěného ve zděné budově v blízkosti „Jezerky“),
Účel využití:
•  Předmětem pronájmu je sezónní, na období od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2017, využití bu-

dovy občerstvení Jezerka, a to v návaznosti na možnost co nejvyššího využití sportov-
ně oddychového areálu.

Jedná se o provoz rychlého občerstvení, půjčovnu sportovního náčiní a jiné činnosti 
po dohodě s pronajímatelem.
Měsíční nájemné: nabídková cena + energie.
Termín odevzdání nabídek do 21. 4. 2017 do 12:00 hodin.

ZÁMĚR PRONÁJMU 
•  části pozemku ve volnočasovém areálu, určeného pro umístění mobilního rychlého 

občerstvení
Účel využití:
•  sezónní rychlé občerstvení – na období od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2017. 
Měsíční nájemné: nabídková cena + energie.
Termín odevzdání nabídek do 21. 4. 2017 do 12:00 hodin.

Více informací k uvedeným záměrům najdete na www.bakovnj.cz nebo telefonu 
326 214 022.

BLANKA RESLOVá, REFERENT OSMM
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Poplatek ze psů
Ještě pár dní máte na zaplacení poplatku za své psí miláč-
ky. Poplatek ze psů je splatný ke dni 28. 4. 2017. Platí se 
ve stejné výši jako v minulých letech, a to takto:

•  v části - Bakov nad Jizerou 150 Kč za jednoho psa, 
•  v části - Buda, Horka, Chudoplesy, Malá Bělá, Ma-

lý Rečkov, Podhradí, Velký Rečkov, Zvířetice 100 Kč 
za jednoho psa, 

•  za psa chovaného na území města v panelových a čin-
žovních domech 250 Kč za jednoho psa; v případě, 
kdy držitelem psa je poživatel invalidního, starobní-
ho, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je je-
ho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího 
důchodu činí sazba poplatku 200,- Kč za jednoho psa, 
za každého dalšího psa téhož držitele se poplatek zvy-
šuje o 50 %. 

Poplatek lze uhradit na pokladně MěÚ, a to v pondělí 
a ve středu v době: 7:30–12:00 a 13:00–16:30. 

IVETA ČERMáKOVá

REFERENT FINANČNÍHO ODBORU

Nová pravidla  
pro prodej majetku
Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou na svém jednání 
dne 15. 3. 2017 schválilo Pravidla pro prodej nemovitostí 
ve vlastnictví Města Bakov nad Jizerou s účinností od 1. 4. 
2017. 

Výše uvedená pravidla mimo jiné určují formy prodeje, 
způsob ocenění nemovitostí, projednání návrhů na pro-
dej nemovitostí orgány města, stanovují ceny pozemků 
při pozemkovém vyrovnání. Úplné znění pravidel najde-
te na webových stránkách města www.bakovnj.cz v sekci 
Městský úřad – dokumenty.

JITKA ŠUBRTOVá, REFERENT OSMM

Prodej pozemku 
v k. ú. Bradlec
Město Bakov nad Jizerou, vyhlašuje výběrové řízení 

O NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKU KE KOUPI POZEMKU
parc. č. 163/4 (ostatní plocha), k. ú. Bradlec, o výměře 423 m2

 
Minimální kupní cena činí 164.050 Kč. Kritériem pro 
vyhodnocení výběrového řízení je nejvyšší nabídnutá cena. 
Nabídky je možné podat písemně do 31. 5. 2017 do 12.00 
hod.

Více informací na úřední desce nebo www.bakovnj.cz > 
Dění ve městě a okolí > Městský úřad informuje. 

JITKA ŠUBRTOVá, REFERENT OSMM

—▶ životní prostředí

Provoz sběrného dvora

V období od 1. 4. do 31. 10. 2017 bude Sběrný dvůr 
Pod Vápeníkovými otevřen pro veřejnost 

v této provozní době:

Pondělí a středa: 15°°–18°° h.
Sobota: 8°°–12°° h.

ZBYNĚK HÝZLER, REFERENT OSŽP

Jarní čas
Až vyjde zpravodaj, může už v některém 
z míst zpívat bakovský slavík. Po Velikono-
cích. Rovnýma nohama skočím do pětatřicá-
té sezóny. Jak ten čas letí! A jak utekla býva-
lá zima. Jak se nám rozběhl rok sedmnáctý! 

Všude to zpívá, kvete, voní, teď je v kraji-
ně nejkrásněji. Zem vydechuje a jak nádher-
ný je déšť. A jak potřeba. Kolik je lidí, kteří 
se přírodou obepnuli. Myslivci, rybáři, vče-
laři, houbaři, turisté, zemědělci i zahrádkáři, 
trampové, skauti. Vodáci – víte kolik nás je? 
Nemohu vyjmenovat všechny. Ale všech nás 
je tento čas! Je plný energie – té, co prospí-
vá. Dojděte si natrhat mladé kopřivy, nebo medvědí česnek a připravte si něco pro nála-
du. Poslouchejte drozdy po větvích, notujících do úplné tmy. Pak je to už jen slavíkovo. 
Přivoňte borům i březinám, teď k nám vydechují. Radujte se v záhoncích z vaší píle a pod-
pory Přírody. Ano, za takovýchto stavů ji píši s velkým písmenem na začátku. I já mám 
svoji víru, kterou jsem ještě nedotužil. Zase v ní pokročím. 

Dneska se poslanci „tahají“ o Šumavu a těch pár zbylých parků, co mělo zůstat po nás 
příchozím. Partaje, které jsem nikdy nevolil, se staví za podporu přírody a ty, které jsem 
vždycky podporoval, jí jdou po krku. Jak bolestivé. A co Mladoboleslavsko se svými zdi-
vočelostmi? Pár kopytníků v újezdu u Benátek širou degradaci životního prostředí neza-
chrání. Sousto tak pro novináře. Máte si ještě kam vyjít? Buďte šťastni. 

Dostaví se zmoudření i v téhle naší republice, snad nebude pozdě. 

PAVEL KVEREK
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—▶ městská pol ic ie

Sobota 11/3 17:25 hodin te-
lefonicky oznámil občan, 
že mu byl v ulici Čecho-
va poškozen plot pracovní-
ky, provádějící prořez stro-
mů na sousedním pozemku. 
Na místo vyjela hlídka, kte-
rá zjistila, že slovní potyčka 
přešla do fyzického napa-
dení a jeden z účastníků 
měl údajně vyhrožovat 
zbraní – nožem. Strážník 
ihned na místo přivolal hlíd-
ku Policie ČR, která si do-
řešení záležitosti převzala 
do své kompetence. 

Sobota 11/3 20:26 hodin při-
jal strážník telefonické ozná-
mení od třech žáků bakov-
ské základní školy, které 
u zastávky ČD Bakov měs-
to kontaktoval podivný muž, 
který tvrdil, že utekl z PL 
Kosmonosy a chtěl nějaké 
peníze na cestu domů. Stráž-
níkovi chlapci podali po-

drobný popis muže a sdělili, 
že ho budou z dálky sledo-
vat. Po příjezdu na místo 
skutečně strážník muže na-
lezl a při kontrole totožnosti 
bylo zjištěno, že muž je sku-
tečně na útěku z psychiatric-
ké léčebny. Strážník na mís-
to přivolal hlídku Policie ČR, 
která muže převzala a uči-
nila další opatření. Všichni 
tři bakovští chlapci, Milan 
H., Radim M., a Dušan M., 
žáci sedmých a osmé tří-
dy, byli za tento svůj roz-
vážný čin odměněni jak ze 

strany Města Bakov nad Ji-
zerou, tak i vedení Základ-
ní školy. 

Úterý 14/3 14:34 hodin při-
jal strážník telefonické ozná-
mení o dopravní nehodě 
na Mírovém náměstí, kde 
projíždějící vozidlo porazi-
lo na přechodu pro chod-

ce přecházející dívku, a řidič 
z místa nehody ujel. Po pří-
jezdu na místo strážník pro-
vedl veškeré úkony, souvise-
jící se zjištěním co největšího 
množství informací. Celá zá-
ležitost byla předána DI Po-
licie ČR, která nehodu dále 
šetří ve své kompetenci. 

Čtvrtek 16/3 11:58hodin při-
jala hlídka telefonické ozná-
mení od občana, který si 
stěžoval na mladíka, nabí-
zejícího levnou energii 
v ulici 5. května. Při kont-
role místa a okolí byl ve Sva-
tojánské ulici muž, zvonící 
na zvonek jednoho z domů 
zjištěn. Po kontrole jeho to-
tožnosti bylo zjištěno, že se 
jedná o pracovníka firmy, 
provádějící distribuci energií. 
Jelikož mladík s přestupkem 
– porušení nařízení města 
Bakov nad Jizerou č. 1/2015 
– nesouhlasil, byla záležitost 
předána příslušnému správ-
nímu orgánu. 

Čtvrtek 23/3 16:47 hodin 
požádala hlídku Policie ČR 
o spolupráci při prověře-
ní oznámení o podnapilém 
muži, ležícím u železnič-
ního přejezdu v Boleslav-
ské ulici. Hlídka po příjezdu 
na místo zjistila, že u muže 
je již lékař RZS, která muže 

převezla k dalšímu ošetření. 
Pátek 24/3 17:12 hodin 
při kontrolní činnosti zjis-
til strážník dopravní neho-
du osobního automobilu 
a cyklisty v obci Malá Bělá. 
Jelikož u zraněného muže již 
probíhalo ošetření, strážník 
informoval Policii ČR a pro-
vedl prvotní úkony, zajištění 
místa nehody a usměrňová-
ní dopravy do příjezdu RZS 
a hlídky DI Policie ČR. Celou 
záležitost převzala Policie ČR 
do své kompetence. 

Úterý 28/3 09:30 hodin zjis-
tila hlídka při kontrole vol-
nočasového areálu dal-
ší známky vandalizmu, 
kdy došlo k poškození dve-
ří k veřejným toaletám a spr-
chám a poškození výdlažby 
u místa k osvěžení. Celou 
záležitost strážníci předa-
li příslušnému pracovníko-
vi Městského úřadu. V areá-

lu budou prováděny zvýšené 
kontroly ze strany strážníků 
MP. 

Pátek 31/3 23:00 hodin při-
jala hlídka strážníků tele-
fonickou žádost DI PČR 
o spolupráci při odchytu 
psů při dopravní nehodě 
u obce Chudoplesy. Strážní-
ci na místě provedli odchyt 
psa, kterého umístili v kot-
ci na služebně MP a odchyt 
druhého psa, který byl z dů-
vodu vážného poranění pře-
vezen na veterinární kliniku 
v Mladé Boleslavi, kde mu-
sel být pro vážná poranění 
uspán. 

Oba psy si v neděli 2. dub-
na vyzvedl majitel, který byl 
na skutečnost odchytu hlídkou 
upozorněn a jeho totožnost 
byla předána DI Policie ČR.

ALEŠ KONÝVKA, řEDITEL MP

Březnový Deník MP

—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky v městské knihovně
Beletrie světová
Blake Crouch: Městečko 
Pines
Ian McEwan:  
Dítě v pravý čas
Jonathan Kellerman: 
Zabiják
Robert Ludlum:  
Ostermanův víkend
Alec Palmer:  
Srdce Sahary

Douglas Reeman:  
Útok z moře

Beletrie česká
Karel Cubeca: Písky času
Jitka Prokšová:  
Odvážní a čekatelé

Romantické knihy
Catherine Coulter:  
Hluboko v srdci

Barbara Taylor Bradford: 
Tajemství minulosti
Lisa Kleypas:  
Dívka s hnědýma očima

Detektivky
Lisa Gardnerová:  
Neboj se
John Lutz:  
Zvrat
Liza Marklundová:  

Primetime
Denise Mina:  
Bohové a bestie
Denise Mina:  
Stále půlnoc
Karin Slaughter:  
Kriminálník

Knihy  
Jamese Pattersona
Desáté výročí

Dokonalá iluze
Provinilé manželky
Soukromá pravidla

Dětské
Moje první říkadla
Ljuba Štíplová:  
Jak se chodí do pohádky 
se Čtyřlístkem

KAREL NOVáK, KNIHOVNÍK
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Byl 1. apríl a sluníčko svítilo 
na všechny návštěvníky infocentra 
Zvířetice, kteří společně s námi za-
hájili novou turistickou sezónu. 

Připraven byl dětský koutek, občer-
stvení, kapela Vinárna a dětské hři-
ště rozšířené o lanový park vedou-
cí lesem až na hrad. Pokud všichni 
neposedové došplhali až na Zvířeti-
ce, mohli si vyzkoušet střelbu z luku 
nebo kuše. Na své si přišli i milovní-
ci historie, když společně s průvod-
cem vyrazili na prohlídku ztracené-
ho zámku. 

Odhadujeme, že rodinné sobot-
ní odpoledne u nás strávilo přibliž-
ně 300 jarně naladěných lidí. Komu 
to nevyšlo na apríla, může navštívit 
TIC Zvířetice kdykoliv během ná-
sledujících měsíců. K zhlédnutí je 

tu mnoho novinek: nově instalova-
né archeologické nálezy ze Zvířetic, 
dětský koutek na téma: Přírodní ma-
teriály, nová stezka vedoucí ke zří-
cenině zámku a další. 

Otevřeno máme:
Út:  13:30–16:30
St 9:30–12:00 13:30–16:30
Čt 9:30–12:00 13:30–16:30
Pá 9:30–12:00 13:30–16:30
So 9:30–12:30 13:00–18:00
Ne 9:30–12:30 13:00–18:00

Zvířetická věž je otevře-
na ve dnech pondělí – neděle 
od 9:00–19:00 hodin. 

Těšíme se na všechny!  
Váš tým TIC Zvířetice

KATKA SMUTNá, TIC

—▶ tur is t ické informační centrum

Máme otevřeno

V rámci projektu Školka 
hrou za poznáním z pro-
gramu OP VVV výzvy č. 
02_16_022 Podpora škol 
formou projektů zjednodu-
šeného vykazování – Šab-
lony pro MŠ a ZŠ spolufi-
nancovaný Evropskou unií 
jsme realizovali několik 

setkání s rodiči za pří-
tomnosti externích lek-
torů.

První akcí bylo milé pří-
jemné setkání s paní ře-
ditelkou Ing. Bc. Petrou 
Kremlovou a kolegyněmi 
z 1. stupně základní ško-

ly. Zájem ze strany rodi-
čů o tuto přednášku nás 
potěšil. Rodiče získali zá-
kladní informace o chodu 
školy, jejím rozvoji, pláno-
vaných úpravách, nových 
učebnách. Postupně byla 
představena témata inklu-
ze, vzdělávání dětí se spe-

ciálními vzdělávacími po-
třebami, genetická metoda 
čtení, písmo, prvky metody 
profesora Hejného, škol-
ská a žákovská rada. Ro-
diče zajímal průběh zápisu 
a připravenost na něj. 

Další akcí byla profesionál-
ní přednáška paní doktor-
ky Ivy Svárovské na téma 
Školní zralost. Obohatila 
nás o své poznatky z po-
radny, předvedla vhodné 

pomůcky pro předškoláky 
a především představila ob-
lasti týkající se školní zra-
losti. Ochotně odpovídala 
na dotazy rodičů a předá-
vala své zkušenosti ze spe-
ciálně pedagogické praxe. 

Na třetí zajímavé a podnět-
né setkání se budeme těšit 
v květnu. 

DAgMAR VLASTOVá 

řEDITELKA MATEřSKÉ ŠKOLY

—▶ školská zař ízení

Tematická setkávání s rodiči  splni la svůj účel
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Jarní s lunečné dny nás potěši ly

Naše tradiční jarní akce Vynášení Morany – Zimy splni-
lo na sto procent svůj účel. Zapálenou Moranu jsme hodili 
do Jizery a ta odplula takovou rychlostí, že jsme ji ani ne-
mohli sledovat. A to bylo pro nás dobré znamení, že už je 
zima skutečně pryč a krásné jaro se blíží. Užíváme si ho 
na procházkách, na zahradě školky, ale i ve třídách. 

Před zápisem naši nejstarší chodí, již tradičně, na návště-
vu do základní školy. Po škole nás ochotně provedla paní 
učitelka Rudolfová, navštívili jsme kamarády v 1. třídách, 
prohlédli jsme si šatny, tělocvičnu a školní jídelnu. Pozváni 
jsme byli i do školní družiny. Věříme, že zápis pro nás bu-
de příjemným zážitkem. 

Velkou radost nám udělal kouzelník. Jeho vystoupení by-
lo opravdu strhující. Děti se smály od začátku až do kon-
ce a pomáhaly kouzelníkovi kouzlit. Stále nad jeho kouz-
ly a triky přemýšlíme a zkoušíme. Ale kouzelníci z nás asi 
ještě nejsou. 

Děti z naší školky se zapojily do výtvarné  soutěže firmy 
Hejrup dětská obuv na téma „Až vyrostu, budu …“. Po-
prvé jsme měli možnost namalovat obrázky podobně jako 
velcí umělci na malířské plátno. Naše výtvory můžete ob-
divovat a podpořit svým hlasem v Bondy centru v Mladé 
Boleslavi, kde budou celý měsíc duben vystaveny. Pokud 
se vám náhodou zalíbily, můžete pro náš obrázek také hla-
sovat a sdílet jej i na sociální síti Facebook. 

Pěkné vystoupení si připravily naše malé slečny z modré 
třídy. Své umění s gymnastickou stuhou předvedly na vy-
hlášení Sportovce roku Města Bakova nad Jizerou na Radni-
ci. Byly právem oceněny velkým potleskem. 

DĚTI A UČITELKY ZA MATEřSKÉ ŠKOLY.
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Školní plesy, stejně jako maturitní, bývají vždy netradiční, 
všichni jsou v očekávání, jak to bude probíhat, co klapne, 
co bude propadák, o čem se bude dlouho vyprávět a co to 
slibované překvapení. Přesně tak probíhal náš Školní ples, 
tedy ples ZŠ Bakov n. J.

Na sále Radnice jsme se všichni sešli už v 18 h., abychom 
měli dost času na zábavu. Ples začal uvítáním přítomných 
paní ředitelkou a hned potom jsme společně začali „pařit“ 
na písničky s nacvičenou choreografií a na spoustu hito-
vek od DJ.

O předtančení se postaral taneční pár TK Rytmus Bakov 
n. J. R. Rambousek + V. Bulířová, dále se představily ma-
lé zumbistky pod vedením D. Dohnalové a neuvěřitelné 
kousky předvedli svěřenci p. gavury z oddílu taekwon-
doo.

Velkou atrakcí byla pro děti bezesporu koupě tomboly, 
která byla letos opravdu kvalitní a bohatá. Mladší děti ode-
šly a ve 21.30 h. přišlo na řadu slibované překvapení -  
slavnostní nástup žáků 9. ročníku a jejich absolventské šer-
pování z rukou současných i bývalých třídních učitelek. 
Pak už pokračoval absolutně tradiční ples.

Děkujeme všem za účast, vytvoření superatmosféry, po-
moc při organizaci, podporu a za dárky do hry o ceny. Tak 
příští rok zase na Školním plese!

ZA CELÝ ORgANIZAČNÍ 

TÝM J. BRYCHOVá

Školní ples

Ti z Vás, kteří mají děti ško-
lou povinné určitě ano. 
O účasti žáků bakovské 
základní školy na této ak-
ci v minulých letech jsme 
psali v Bakovsku. Letošní 
ročník proběhne v na-
šem městě, a tak jsem se 
zajímala o to, co to vlastně 
Historiáda je, kdo ji pořádá, 
proč a proč v Bakově… 

Vyzpovídala jsem proto 
Mgr. Ivana Bauera, pořa-
datele této akce a majite-
le agentury Hobit. A abys-
te věděli, s kým máte tu 
čest, dovolte mi Vám pa-
na Bauera v úvodu stručně 
představit a pak se pustíme 
do krátkého rozhovoru. 

Ivan Bauer vystudoval Pe-
dagogickou fakultu v Hrad-
ci Králové, obor dějepis 
– pedagogika. Během stu-

dia 5 let vedl Turistický 
oddíl mládeže se zamě-
řením na historii. Praco-
val také na Středisku státní 
památkové péče. V součas-
né době působí jako uči-
tel na Ortenově gymnáziu 
v Kutné Hoře a kromě uči-
telské profese vede již dva-
cet let agenturu Hobit, kde 
chystá semináře, kurzy a tá-
bory. 

•  Dobrý den pane ma-
gistře. Něco málo jsem 
čtenářům na Vás už 

prozradila. Chtěl byste 
mě doplnit?

Nebudu Vám přednášet 
svůj profesní životopis, ko-
ho zajímá, může si ho najít 
na mém webu www.ivan-
bauer.cz. Jen zmíním, že 
v oboru pracuji 22 let, pořá-
dám kurzy pro školní vzdě-
lávací programy, zážitkové 
kurzy o historii, didaktické 
semináře, píšu odborné pu-
blikace. 

•  A co Vaše agentura? 
Jedním z cílů agentury je 
nadchnout děti, přivést je 
k tvořivé činnosti a ukázat 
jim cenu přátelství. Zamě-
řujeme se na využití volné-
ho času. Začali jsme s ja-
zykovým táborem, pak 
přibyly další tábory, víken-
dové akce, školní výlety. 
Snad jim pomáháme otevřít 
oči, ukázat cestu, vykřesat 

jiskřičku nadšení. Zájem-
ci se mohou dozvědět více 
též na našem webu: www.
agenturahobit.cz 

•  Jak jsem již zmínila, 
pojem Historiáda není 
určitě úplně neznámý, 
ale mohl byste nám je-
jí podstatu, cíle a po-
slání přece jen přiblí-
žit?

Jedná se o dvoudenní sou-
těž badatelských školních 
týmů v dějepise. Je to se-
tkáním zanícených zájemců 
o dějepis a je také jednou 
z možností, jak pracovat 
s talenty a jak dovést dě-
ti k týmové práci, která je 
dnes tak potřebná. 

Domnívám se, že Historiá-
da má v sobě některé ne-

S lyšel i  js te někdy o Histor iádě?
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zanedbatelné výchovné 
momenty. Jednak je to její 
výrazné zájmové zaměření, 
jednak vzájemná spoluprá-
ce a jednak spojení s regi-
onem. 
Jestli je současná škola čas-
to orientovaná na chybu, 
pak Historiáda z tohoto 
bludného kruhu vybočuje, 
protože objevuje to, co žáci 
vědí a umí. Odpovědi často 
nejsou bipolární, černobílé, 
ale žádají kombinaci a lo-
gický úsudek. K cíli je mož-
né dojít několika cestami 
a riziko chyby se snižuje. 
Hra a hravost jsou průvod-
ním znakem celé akce. Na-
plňuje se tu Platónův výrok: 
„Kdo má jednou jako muž 
něco velkého vykonat, mu-
sí se v tom cvičit od dětství 
ve hře. “

Přitom Historiáda není bez-
duchá hra, je to cesta k dě-
jepisu etickému a opravdo-
vému. 
Podstatná a nezbytná je tý-
mová práce. Soutěžní úkoly 
pokrývají látku čtyř postup-
ných ročníků a tak se často 
stává, že to, co deváťák už 
zapomněl, brilantně vyřeší 
šesťák. Nezná šesťák zatím 
Čapkovy povídky? Nevadí. 
Má tu deváťáka, aby vyřešil 
detektivku o pádu rodu Vo-
tických… 
Není tu místo na nevraži-
vost ani výsměch. Myslím, 
že se projeví právě toleran-
ce, spolupráce a dělení od-
povědnosti. 

V praktické části přijde 
ke slovu regionalistika, prá-

ce v terénu, pozorovací ta-
lent a postřeh. 
Neméně podstatné je i to, 
že v roli organizátorů a po-
mocníků, rozhodčích a prů-
vodců vystupují moji žáci. 
Mají pravomoc a zodpo-
vědnost a rostou. I to je 
cesta k pozitivní motivaci 
a k poznání minulosti.
Je jasné, že soutěž není 
všelékem, ale může přispět 
k profesní orientaci, může 
dát pocítit úspěch, a to ne-
ní málo. 

•  Je pro účast v soutěži 
důležitý prospěch žáka 
nebo se může přihlásit 
kdokoli?

Jednička z dějepisu ne-
ní podmínkou. Důležitá je 
chuť vyzkoušet si co umím. 
Většinou se žáci přihlašují 
na doporučení učitele dě-
jepisu, ale mnohdy mají 
o účast v soutěži zájem sa-
mi. 

•  Kdo se do soutěže mů-
že přihlásit?

Účast je zcela dobrovolná, 
účastní se žáci 6. – 9. tříd 
základních škol a odpoví-
dajících ročníků víceletých 
gymnázií. Každá škola smí 
do soutěže vyslat právě je-
den věkově smíšený tým. 
Přitom je vhodné a nutné, 
aby v týmu byli žáci všech 
postupných ročníků, pro-
tože úkoly nejsou monote-
matické, ale zahrnují nej-
různější témata. Vzájemná 
spolupráce je tu tedy nejen 
povolená, ale přímo nutná. 

•  Co je cílem Vaší agen-

tury jsme si již řekli. 
Můžeme tyto cíle v té-
matu Historiáda tro-
chu rozvést? 

Cílů je několik: Dát příleži-
tost k tvůrčí práci žákům, 
které dějepis zajímá. Umož-
nit jim, aby se na chví-
li stali historiky, badateli, 
aby kombinovali a rozvíjeli 
možnosti. Chceme jim uká-
zat mnohotvárnost historie 
a její výuky, propojit teo-
rii a praxi a přenést děje-
pisné poznatky do terénu. 
Není to však jen o historii, 
důležitým cílem je i podpo-
ra schopnost týmové práce 
a mimo jiné i ověřit míru 
svých vědomostí v konku-
renci a dát zadostiučinění 
učitelům.

•  Abychom si lépe doká-
zali představit průběh 
Historiády, mohl byste 
nám některé úkoly při-
blížit?

Týmy plní teoretické i prak-
tické úkoly. Podstatná je 
správnost, nikoli čas. Teo-
retické úkoly jsou sestave-
ny do soutěžního protoko-
lu, který tým plní společně 
po celé dva dny. 
K praktickým úkolům vysílá 
tým své zástupce. 
Do programu soutěže dá-
le patří například historická 
křížovka, návštěva muzea 
s bodovanými úkoly, prů-
vodcovská činnost, městská 
hra, divadelní výstupy his-
torických postav aj. Náplň 
je velmi různorodá. 

•  Předpokládám, že sou-
těžní tým provází pe-

dagog. Zapojuje se též 
nějak do soutěže nebo 
jen „fandí“?

Pro doprovázející učitele 
máme připravené didak-
tické a odborné semináře. 
Takže pedagog je tentokrát 
zbaven organizačních sta-
rostí a chceme mu umožnit, 
aby udělal také něco pro 
sebe. Kolegové tak získáva-
jí nové odborné poznatky, 
čerpají inspiraci a Historiá-
da se stává také jejich ne-
formálním setkáním. Navíc 
si odvážejí soutěžní proto-
kol svého týmu, který pak 
mohou využít pro vlastní 
praxi. 

•  Kdo projekt financuje? 
Platí zúčastněné školy 
nějaké „startovné“?

Celou akci financuje po-
řadatelská škola, účastnic-
ký poplatek je pouze sym-
bolický – 250 Kč na žáka 
i učitele. Z důvodu finanč-
ní náročnosti se dva roky 
Historiáda neuskutečnila, 
protože se nenašla pořada-
telská škola, která by byla 
ochotna projekt financovat. 

•  Letošní ročník je pro 
nás výjimečný tím, 
že se koná v BAKOVĚ 
NAD JIZEROU.  
Proč právě tady?

Každý rok vybereme jednu 
ze škol, která splňuje pod-
mínky nejen pro pořádání 
samotné soutěže, ale je nut-
né, aby byla schopna zajis-
tit i ubytování a stravování 
soutěžících a doprovázejí-
cích pedagogů. Letošní His-
toriáda proběhne ve vašem 

městě v rámci oslav 520 let 
povýšení Bakova nad Jize-
rou na město. 

•  Následující otázku 
budu směřovat asi 
na Mgr. Václava Čecha, 
zástupce ředitelky ZŠ 
Bakov n. J. Financuje 
škola celou akci ze své-
ho rozpočtu nebo shá-
níte sponzory? Jak je 
to s ubytováním a stra-
vováním soutěžících? 
Kde budou soutěže 
probíhat?

Celou akci financuje Město 
Bakov nad Jizerou ze svého 
rozpočtu a to právě v du-
chu již zmíněných oslav 
520 let povýšení Bakova 
na město. 
Stravování žáků a peda-
gogů je zajištěno ve škol-
ní jídelně. V budově ško-
ly budou soutěže probíhat 
v prvním patře pavilono-
vé budovy a přízemí bude 
sloužit jako zázemí a noc-
lehárna. Z tohoto důvodu 
mají naši žáci po oba sou-
těžní dny ředitelské volno. 
Soutěžní úkoly budou žáci 
plnit i mino budovu školy – 
ve městě, plánujeme i sou-
těžní výlet na Bezděz. 

•  A poslední otázka. Kdy 
máme bakovským žá-
kům držet palce?

Letošní 19. ročník soutěže 
se uskuteční 27.–28. 4 2017. 

Pánové,  
děkuji za rozhovor. 

MAgDALENA BULÍřOVá

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

Minihistoriáda pro vás
Chcete si zku-
sit mini  testík 
z  Historiády? 
Tak  s  chutí 
do toho!
 

1) Oprav chyby ve větě 
o pravěku:
Pro období pravěku jsme 
odkázáni jen na písemné 
prameny, které zkoumají 
entomologové. 

2) Součástí babylónské-
ho opevnění byla brána:
a) gilgamešova, b) Ištařina,  
c) Chammurapiho,  
d) Kleopatřina

3) Podle charakteristiky 
určete, kterou význam-
nou osobnost popisuje:
Josífku, už to zase předělá-
váš? Vždyť jsi na tom pra-
coval kolik týdnů! A stojí tu 

ta práce pro pana kardiná-
la Schwarzenberka a co ta 
socha pro Národní? No, já 
vím, Žižka byl jednodušší 
než kníže Václav, ale přece 
jenom. Vždyť pan Daubek 
tě taky nebude podporovat 
pořád. Měl bys za ním zajet. 

4) Napiš jméno oběti 
a místo, kde ke zločinu 
došlo:

Barokní palác, byt v patře 
s okny na nádvoří. Otevře-
né okno koupelny a dole 
smutná hromádka – zhrou-
cená postava v pyžamo-
vém kabátku. Následoval 
státní pohřeb, lidé upřím-
ně plakali. Pachatelé, po-
kud nějací byli, dosud ne-
jsou známí. 
oběť ………  
místo …………

5) Co znamenají tyto 
zkratky z doby nedávné?
SNP ………,  
JZD ………,  
FB ………

Jak jste v testu obstáli, se do-
zvíte  na  předposlední  stra-
ně tohoto vydání. 

MAgDALENA BULÍřOVá, 

ŠÉFREDAKTOR BAKOVSKA
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Každý rok se naše škola 
účastní mnoha akcí na pod-
poru dětského čtenářství. 
Jednou z nich je i Noc s An-
dersenem, která se letos ko-
nala již po sedmnácté. 

Letošní nocí všechny čtená-
ře provázeli hrdinové ko-
miksového časopisu Čtyřlís-

tek. Pinďa, Bobík, Myšpulín 
i Fifinka si připravili spoustu 
těžkých i lehkých úkolů. 
I na naší škole se čtvrťáci 
a 3. C rozhodli připojit k No-
ci s Andersenem. Ve čtvrtek 
30. 3 a v pátek 31. 3. v no-
ci škola ožila nočním čte-
ním. Všichni pilně pracovali 
– luštili křížovky, vyplňova-

li testy, vymýšleli komiksy 
a hlavně četli a četli. V kří-
žovce vyšla tajenka: Vydej 
se ven hledat poklad podle 
světýlek. Teprve pak začalo 
to správné noční dobrodruž-
ství. Ale zvládli to všichni, 
i když se trošku báli. 

Když byly splněny všechny 
zadané úkoly, uložili se čte-
náři ke spánku. Ještě nezbyt-
ná pohádka a pak už dob-
rou noc. 

Letos se Noc s Andersenem 
konala na více než 1 670 
místech v ČR i v Evropě. Se 
Čtyřlístkem četlo více než 
90 000 dětí. Jsme rádi, že 
jsme se mohli připojit k té-
to akci a zažít zase něco no-
vého. 

ČTVRťáCI ZŠ

Noc s H. Ch. Andersenem

Světový den Downova 
syndromu - Ponožkový den

21. 3. 2017 měli žáci první-
ho stupně na nohou kaž-
dou ponožku jinou. Ne, ne-
spletli se ráno při oblékání. 
Na naší škole se konal PO-
NOŽKOVÝ DEN. Ten se 
ve světě slaví už jedenáct let 
a letos se k němu poprvé při-
pojila i naše škola. Tato ak-
ce probíhá na podporu lidí 
s Downovým syndromem. 
Barevné ponožky svým tva-
rem připomínají chromozo-
my, které jsou zodpovědné 
za toto zdravotní postižení. 
Jednadvacátý chromozom 
je ztrojený, proto jednadva-

cátého třetí. Ponožky, když 
se dají patami k sobě, tvo-
ří takové X. Ponožkový den 
má poukázat také na to, že 
i lidé s Downovým syndro-
mem jsou součástí naší spo-
lečnosti. 

V tento den se to všude hem-
žilo různými ponožkami. Vi-
děli jsme ponožky barevné, 
puntíkaté, pruhované, zvířát-
kové, hvězdičkové i prstové. 

V češtině žáci psali ponožko-
vé doplňovačky, tvořili věty, 
hledali podmět a přísudek. 

V matematice zase počíta-
li slovní úlohy o ponožkách 
a sčítali, odčítali, násobili 
a dělili ponožky. Ponožky ta-
ké kreslili, vybarvovali a vy-
střihovali. No prostě celý den 
v ponožkách a s ponožkami. 

O přestávce proběhlo velké 
ponožkové focení na chod-
bě a pozadu nezůstal ani uči-
telský sbor. Všichni si tento 
den užili, připojili se k dobré 
věci a dozvěděli se něco no-
vého o Downově syndromu.

ŽáCI 1. STUPNĚ

Berušky tentokrát na horách

Ne že bychom si letos užili málo sněhu, ale hory jsou 
hory. Tak jsme si je jeli užít na prodloužený víkend. 
Vyrazili jsme za krásného počasí hned v pátek 
ráno vlakem do Harrachova, prošli jsme si město, 
obdivovali skokanské můstky a vydali se do kopců. 
Na Ručičkách jsme dali sváču, vytáhli igelitové pytle 
a začali se občas i po nich „sesouvat“ do Rokytnice n. 
Jiz., kde jsme byli ubytováni v místní sportovní hale. 
My, třeťáci, jsme spali všichni v jednom pokoji pro 
22 osob, což zajišťovalo velkou legraci a neskutečný 
chaos v osobních věcech. Bývalé berušky (osmáci) se 
raději ukryly do vedlejšího pokoje. Po velmi nároč-
ném povlékání postelí  jsme prověřili herní prvky 
před halou a šli na nákup. Večer jsme si namazali sva-
činy na sobotu a lehli si do kina. To se tak povalujete 
v posteli, čučíte na film, až plynule přejdete do spán-
ku. Čím dříve - tím lépe, protože nás v sobotu čekal 
celodenní výlet. 

Vstali jsme už před šestou (k nevoli paní učitelky) 
a po 3 hodinách příprav jsme vyrazili na lanovku. 
Cesta čtyřsedačkou na Lysou horu byla pro někoho 
skutečným dobrodružstvím. Zvládli jsme to všichni 
s přehledem a pokračovali přes Růženčinu zahrádku 
a Pančavskou louku k prameni Labe. Až k němu jsme 
nedošli, protože v zimě není vidět. Ale ty výhledy: 
Sněžka, Szrenica, Violík, Vysoké kolo, Luční bouda, 
sjezdovky Špindlu. No prostě jsme se kochali jako 
Homolkovi. Byli jsme i u Mohyly Hanče a Vrbaty a Ha-
rrachových kamenů. Počasí nám přálo, ale uhodil 
hlad, takže hurááá na oběd na Dvoračky. Pod nimi je 
takový hezký kopec, takže jsme zase blbli na pytlích 
- superjízda! 
Večer nás čekala odměna za 15km pochod - šli jsme 
do music baru na drink a diskotéku! Rezervace byla 
jen pro nás, nealkodrinky za poloviční ceny a DJ hrál 
hity na naše přání, prostě jsme „pařili“ skoro do 22. 
hodiny. No byla to bomba, moc jsme si to užili a polo-
mrtví padli do duchen. 

V neděli jsme se pokusili víceméně úspěšně pobalit 
osobní věci a vyrazili na hru po Rokytnici. Byla to ta-
ková upgradeovaná stopovaná. Na cestě busem domů 
většina „vytuhla“ a v pondělí jsme byli ve škole jako 
mouchy, ale zažili jsme skvělý víkend!

VŠICHNI Z BERUŠEK ZE 3. B
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Vánoce jsou již dávnou mi-
nulostí a ve školní družině 
se rozjel další rok. 

Leden a únor byl zahalen 
sněhovým závojem, a to 
doslova. Pravé zimní poča-
sí přálo sněhovým radován-
kám a aktivitám. Děti trávi-
ly spoustu času bobováním 
na kopci a na zahradě nám 
rostly krásné sněhové stav-
by jako houby po dešti. 

Únor je ale i měsícem pří-
prav na masopustní rej. 
A my jsme nemohli zůstat 
pozadu. Děti se seznámi-
ly s historií a tradicemi Ma-
sopustu. Ten letošní vy-
šel na 28. února. Vyrobili 
jsme si krásné škrabošky 
a masky a mohli jsme vyra-
zit do „akce“. I počasí nám 
přálo a děti si tak mohly vy-
zkoušet své taneční umění 
při písničkách na zahradě 
a tříbit svou paměť a po-

střeh během připravené 
hry. A aby nepřišli zkrátka 
ti, kteří se nemohli účastnit, 
připravili jsme pro ně ještě 
jeden „rej masek“. 

Po jarních prázdninách 
jsme skočili rovnýma noha-
ma do března, Měsíce kni-
hy. Potěšující je, že oprav-
du hodně dětí čte a jsou 
schopné se zápalem mlu-
vit o svých „knižních hr-
dinech“. Se zájmem jsme 
si poslechli úryvky z knih, 
přečtené dětmi. 

V knihovně byla pro prvňáč-
ky připravena beseda. „Po-
pletená pohádka“ vyvolala 
v dětech soutěživého ducha 
a ony hádaly ty správné po-
hádky a ty pravé pohádkové 
hrdiny. Za svou snahu byly 
odměněny keramickou kvě-
tinkou. Nakonec měly mož-
nost si vybrat a vypůjčit kníž-
ky, které je zaujaly. 

Konec března se nesl v du-
chu nadcházejícího jara. Po-
znáváme jarní květiny, ví-
me, že nesaháme v polích 
a lesích na narozená mlá-
ďata, abychom je tím neod-
soudili k smrti. 

A čeká nás také setká-
ní s myslivcem a kynolo-
gem, který nám připomene, 
jak pečovat o naše domá-
cí mazlíčky, jak se chovat 
v přírodě a podíváme se ta-
ké na ukázky práce s lovec-
kými psy. 

Konečně přicházejí krás-
né slunečné dny a ty nám 
přinesou další bezva zába-
vu venku. Přípravy na Ve-
likonoce a na jarní besíd-
ky pro rodiče jsou v plném 
proudu. 

No, prostě se dějí věci …

JIřINA HOREJŠOVá

Co se u nás děje…

Děti se v Tymišce nenudí

Jaro je tu a tak si můžeme 
dovolit delší pobyt ven-
ku. Chodíme na procház-
ky po okolí, na dětské hři-
ště za Sokolovnou a také 
trávíme více času na na-
ší zahrádce, kterou jsme si 
po zimě uklidili a připravili 
ke hraní.

I když se stále učíme o bez-
pečném pohybu na ulici 
a veřejných částech měs-
ta, tak každoroční návště-
va městské policie v naší 
škole je pro nás veliká udá-
lost a zkušenost, která nám 

opakovaně připomíná, jak 
je důležitá naše vlastní bez-
pečnost.

Pan strážník z městské poli-
cie nás opět vyzkoušel, zda 
umíme neposlušnému med-
vídkovi Brunovi dobře po-
radit při řešení problémů, 
které se mohou přihodit 
i každému z nás. Vysvětlil 
nám srozumitelně vše po-
třebné a na závěr své ná-
vštěvy dětem půjčil policej-
ní čepici, vysílačku a pouta. 
Byl to pro nás velký zážitek. 
Jarní proměny jsou velikou 

inspirací pro tvořivost, uče-
ní a další aktivity ve škole, 
o kterých si také každý den 
povídáme v komunikativ-
ním kruhu.

Hrané divadelní představe-
ní „O veliké řepě“, nás na-
dchlo k práci malých za-
hradníků. Připravili jsme 
si řízky léčivé rostlinky rý-
movníku . Každý den sle-
dujeme, jak ty stonečky za-
čínají samostatně žít. Máme 
z toho radost a těšíme se 
na přesazování do květi-
náčků, které si odneseme 
domů.

Domácí bylinky, které ma-
minky uchovávají za okny 
tak doplníme o něco no-
vého.

Poslední den v březnu jsme 
prožili karnevalem.

KRáSNÉ JARO VáM VŠEM PřEJÍ 

UČITELKY A DĚTI Z KUřáTEK.

V Malé Bělé to pořád žije

V pátek 17. března jsme narychlo svolali na Malé Bělé 
brigádu do parku. Ten teď využíváme především 
každého posledního v měsíci při opékání buřtů. 
Ale blíží se teplé dny a jistě park bude využíván 
více. A tak jsme hrabali listí a nakonec se nás sešlo 
celkem 17, což je myslím docela slušný počet. Listí 
jsme navozili na hromady a technická četa ho pak 
odvezla. Děkujeme tímto technické četě za výbornou 
spolupráci v rámci celého roku. Nemáme nikdy pro-
blém s tím, aby nám při zvelebování obce pomohli. 
Zároveň bych v této souvislosti poděkovala městu 
za přistavení a hlavně vyvážení kontejneru na velko-
objemový odpad, který byl na Malé Bělé za budovou 
osadního výboru (tedy u obchodu) v permanenci 
od pátku 31. 3. do pondělního dopoledne 3. 4. Snad 
se nám tedy neobjeví nějaké podezřelé odpady na Je-
řábu, kde chceme 30. dubna pálit čarodějnice. 

V pátek 31. března se ve výše zmiňovaném parku 
opékaly buřty, a protože bylo moc pěkné počasí, 
přišlo hodně lidí, někteří poprvé. Pokaždé donese 
někdo něco na zub, jako tentokrát Jana Smetanová, 
která napekla z listového těsta slané pochoutky. Jen 
se po nich zaprášilo. Zopakujme si tedy, že v par-
ku opékáme každého posledního od loňského 31. 
května. 

Jen 30. DUBNA se sejdeme NA JEŘÁBU, kam Vás 
všechny srdečně zveme na pálení čarodějnic od 19, 
30 hodin. Posezení u ohýnku s možností opékání 
buřtů bude samozřejmě zajištěno, jakož i jiné občer-
stvení a odměny pro kostýmované děti. Těšíme se 
na Vás!

MONIKA ČAPKOVá



Bakovsko12 4/2017

Zvířet ický karneval
V sobotu 25. března „ožila“ bývalá zvířetická škola (budo-
va Osadního výboru) plejádou masek a kvalitní zábavou. 
Po úspěšném Silvestru a vepřové dietní fitness terapii při-
šel na řadu karneval. Fantazii se meze nekladly a ani neby-
ly vyhlášeny žádné regulativy, normy či omezení. V mas-
ce byly všechny generace od nejmenších a nejmladších 
po největší a nejstarší. Užilo se spousty legrace a zábavy, 
a tak se všem po dlouhé zimě, náročných zaměstnáních, 
ubíjejících mateřských dovolených a nízkých důchodech 
zvedly nálady!

OSADNÍ VÝBOR ZVÍřETICE 
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—▶ od čtenářů

 

Dne 25. 3. uplynulo 5 let, co navždy odešel náš milova-
ný manžel otec a dědeček pan 

O L D Ř I C H  B A R E Š .

Se smutkem v srdci stále vzpomínají manželka, syn 
s rodinou a dcera s rodinou. Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi.

Dne 18. dubna tomu bylo 5 let, co nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek a dědeček pan 

D A N Č O  D E Z I D E R . 

S láskou vzpomínají manželka, děti a vnoučata. 

Vzpomínky

—▶ kultura ve městě a v okol í

Muzeum 
Bakovska 

přijme 
průvodce

Pracovní doba: soboty a neděle 
do konce měsíce října.

Vhodné pro studenty nebo  
důchodce. Dobré komunikační 

schopnosti a zájem o historii  
regionu podmínkou.

Bližší informace podá vedoucí 
knihovny nebo 

na tel. 326 781 179.
 

TAťáNA DVOřáKOVá, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Otevřeno je o sobotách a nedě-
lích v době od 10.00 do 12.00 
hod. a od 14.00 do 16.00 hod. 
V této době se vám bude věno-
vat průvodce. Pokud máte zá-
jem muzeum navštívit v jinou do-
bu, domluvte si prohlídku na tel. 
326 781 179.
 
V muzeu uvidíte expozici výrobků 
z orobince a seznámíte se s jeho 
historií. Navštívíte pamětní síň Ji-
řího Ignáce Linky. Poznáte tradice 
místních řemesel a cechů. Zhléd-
nete jedinečnou virtuální rekon-
strukci zříceniny zámku Zvířetice.

Vaše děti usednou za dřevěnou 
lavici starodávné třídy, aby samy 
poznaly, jak se učilo v dávných 
dobách.

TAťáNA DVOřáKOVá

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Muzeum Bakovska  
je opět v provozu

„Příběh bubnu“ - tak se jmenoval program, který si pro žá-
ky 2. tříd připravil bubeník Petr Šušor. Vyprávěl dětem, jak 
a kdy bubínek asi vznikl, jak již lidé v pravěku využíva-
li bubnování jako prostředek k tomu, aby například upo-
zornili ostatní, že se blíží nebezpečí. Děti si mohly pro-
hlédnout bubny, které používají indiánské kmeny a pod 
vedením lektora si na ně také zahrály. To se dětem velmi 
líbilo. Nám v muzeu tak vznikl velký, skupinový, bubno-
vý orchestr. 

TAťáNA DVOřáKOVá

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Jak jsme v muzeu bubnovali 
v kruhu 
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Přenesl i  jsme se 300 let zpět , 
do doby baroka

Ve výstavní síni Muzea Ba-
kovska se konala totiž v pá-
tek 24. března 2017 vernisáž 
a komentovaná prohlídka 
výstavy 

SLAVNÉ STAVBY  
FRANTIŠKA  
MAXMILIÁNA KAŇKY.

Výstava je pořádána k 250. 
výročí architektova úmrtí.
Úžasnou atmosféru navodil 
žesťový orchestr ZUŠ Tur-

nov. Na zvučných tónech 
slavnostních fanfár a do-
bových melodií nás hud-
ba přenesla do doby ba-
roka a povýšila zážitek 
z krásných fotografií paláců 
a chrámů navržených vě-
hlasným českým architek-
tem F. M. Kaňkou. 

Úvodní slovo pronesla ve-
doucí městské knihovny 
a muzea, paní T. Dvořá-
ková. Uvedla, že se jedná 

o vzácnou příležitost přiví-
tat mezi námi i autora zcela 
nové knihy, souborné pub-
likace o díle F. M. Kaňky, 
pana profesora PhDr. Pavla 
Vlčka CSc. 

Město Bakov nad Jizerou 
podpořilo a spolupracovalo 
na přípravě publikace a má 
čestný úkol při této verni-
sáži pokřtít novou knihu. 

Jedna ze staveb F. M. Kaň-
ky je z dostupných pra-
menů i nám dobře známá 
kaple svatého Stapina 
na Klokočce. Byla navr-
žena a postavena po roce 
1724 na přání Marie Mar-

kéty Černínové, provdané 
z Valdštejna. Podle pověsti 
jako poděkování za uzdra-
veného člena šlechtického 
rodu, který si vodou z pra-
mene vyléčil svou dlouho-
dobou nemoc. 

Velmi zajímavě o stavbách 
velmi žádaného umělce 
a architekta vyhledávané-
ho nejvýznačnějšími před-

staviteli především českých 
šlechtických rodů, F. M. Kaň-
ky, pak vyprávěl pan profe-
sor Vlček. Jeho bezprostřed-
ní, vtipný projev upoutal 
pozornost naprosto všech 
přítomných. Velmi zasvěce-

ně a barvitě dovedl přiblížit 
jak odborné, tak i dokreslu-
jící detaily nejen o stavbách, 
ale i ze života a stavitelské 
praxe v té době. 

Slavnostní okamžiky tohoto 
setkání podtrhl svým proje-
vem starosta Bakova nad Ji-
zerou, pan Radek Šimáně. 
Vyslovil přesvědčení, že se 
zřejmě podaří kapli svatého 
Stapina na Klokočce získat 
do majetku Bakova a tak 
utvořit předpoklady na je-
jí obnovu. Navrácení jed-
né z architektonicky hod-
notných staveb v krásném 
lesním prostředí by zvýšilo 
přitažlivost našeho města 
pro turisty i Bakováky. 

Potom již dnešní setkání 
a slavnostní křest knížky 
– jak jinak než pramenitou 
vodou od kapličky – ukon-
čil dlouhý potlesk. 

Uspořádání této akce při-
neslo jistě všem zúčastně-
ným krásné a hodnotné 
kulturní zážitky. Byl bych 
rád, kdyby soubor vystavo-
vaných fotografií, nákresů 
i zasvěcený komentář včet-
ně krásné knížky, nadchnu-
ly další Bakováky. Také 
aby tato malá slavnost byla 
povzbuzením do další prá-
ce, kterou budou naše pa-
mátky i nadále vyžadovat. 

 JR

Dne 13. března 2017 ve 14 hodin se v Denním centru Jizera v Bakově 
nad Jizerou sešly ženy – obyvatelky DCJ a tetičky baráčnice k posle-
chu hudby souseda rychtáře Václava Hašlara. 

Hned v úvodu se ujal slova starosta města Bakov nad Jizerou pan Ra-
dim Šimáně. Nejprve popřál ženám dodatečně k svátku MDŽ a potom 
promluvil o chystaných akcích ve městě a na blízkém hradu Zvířetice. 

O kulturní vložku se postaraly děti z hudební školy v Dolním Bou-
sově. Odměnou za pěkné a bezchybné provedení skladeb na klavír, 
flétnu a kytaru jim byly balíčky s dobrotami od jejich učitele souseda 
rychtáře Hašlara. 

Soused rychtář také popřál ženám k svátku a potom zahrál na svoji Yama-
hu za doprovodu Antonína Fencla a jeho trubky. Oba nám hezky zazpívali 
písně o lásce, naučné, veselé i smutné. Všem se písničky moc líbily.

O půl čtvrté pořad končil, protože následovala dějepisná přednáška 
Bc. Dany Šimkové o zkáze lodi Titanic před více než 100 lety. 

Odcházeli jsme domů obdarováni kytičkou petrklíčů a s povznášejícím 
pocitem z hudby. V myšlenkách jsme si ještě notovali texty písniček. 
Poděkování patří sousedu rychtáři za přípravu programu. 

MARIE JIREŠOVá

Posezení s hudbou pro ženy
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Srdečně vás zveme na komponovaný pořad 

"ŠMOLDASŮV DRZÝ JAZZYK"

Otec a syn Šmoldasovi + antikvartet  
Dušana Vančury
Divadelní sál budovy Radnice v Bakově - 12. května 2017, 19:00 hod., 
vstupné 200 a 250 Kč.
Předprodej Cukrárna u pavoučka v Bakově n. J.  
a Městská knihovna Bakov n. J. 

TAťáNA DVOřáKOVá, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Květen ve ŠKODA muzeu
10. 5. – DEN OSMÝ
Autorské představení diva-
dla Continuo, které kom-
binuje pohybové divadlo 
a animaci loutek za dopro-
vodu živé hudby. Drama-
tizací a přetavením původ-
ních mytologických motivů 
vznikl příběh o dvojznač-
nosti lidského bytí. O tou-
ze člověka po nesmrtelnos-
ti a překonání pozemského 
údělu na jedné straně, 
na straně druhé o jeho tr-
valé inklinaci k nízkosti, 
přízemnosti, závisti, stra-
chu a zlobě. Den osmý re-
prezentoval české loutko-
vé divadlo v jihokorejském 
Soulu. Vhodné pro ná-
vštěvníky starší 15 let. Sál 
L&K Forum, od 19 hodin, 
vstupné 200 Kč.

19. 5. – MUZEJNÍ NOC 
VE ŠKODA MUZEU
ŠKODA Muzeum je jako 
každý rok v rámci festiva-
lu muzejních nocí otevřeno 
od 19 do 24 hodin zdarma 
pro širokou veřejnost. Mů-
žete se těšit na tradiční pro-
hlídky stálé expozice a de-
pozitáře sportovních vozů 
a prototypů, ukázku vozů, 
které se účastnily Rallye 
Monte Carlo, noční prohlíd-
ky výrobních provozů ŠKO-
DA AUTO (registrace nutná, 
ve vestibulu muzea od 18 
hodin) nebo dobovou hu-
dební show v podání Ori-
ginal Vintage Orchestra. Fa-
noušci technického vývoje 
vozů ŠKODA ocení SUV 
ŠKODA KODIAQ „svléknu-
tý z kůže“ – na kterém jsou 

ukázány bezpečnostní prv-
ky vozidla. Děti se mohou 
zúčastnit her a soutěží za-
měřených na bezpečnost 
na silnici. Návštěvníci mla-
doboleslavské muzejní no-
ci se mohou po městě svézt 
historickým autobusem 
ŠKODA 706 RTO po trase 
ŠKODA Muzeum – Staro-
městské náměstí – Letecké 
muzeum a zpět, vždy v půl-
hodinových intervalech, 
s jízdným ve výši 20 Kč. 

19. 5. – MUZEJNÍ NOC 
V RODNÉM DOMĚ FER-
DINANDA PORSCHEHO
Využijte jedinečné příle-
žitosti navštívit nově zre-
konstruovaný rodný dům 
Ferdinanda Porscheho 
v Liberci – Vratislavicích 

nad Nisou v nočních ho-
dinách. V rámci festivalu 
muzejních nocí bude od 18 
do 23 hodin otevřeno pro 
veřejnost zdarma. Těšit se 
můžete na prohlídku stálé 
expozice věnované životu 
a dílu Ferdinanda Porsche-
ho, inženýrskému umění 
a tradici technického vývo-
je v České republice. Vstup 
zdarma.

22. 5. – MARTA TŐPFE-
ROVÁ & MILOKRAJ
Marta Töpferová patří 
k českým písničkářkám, 
které uspěly i na mezi-
národní hudební scéně. 
Po emigraci v roce 1987 ži-
la v USA i Španělsku. Vyda-
la čtyři alba ve španělštině, 
jedno v angličtině a v češ-

tině. Je představitelkou tzv. 
world music. Ve ŠKODA 
Muzeu se představí v jedi-
nečném stylovém mixu její 
vlastní nové tvorby, česky 
i španělsky v rámci turné 
k novému albu. Martu, kte-
rá zpívá a hraje na vene-
zuelský čtyřstrunný nástroj 
cuatro, doprovodí Stano 
Palúch na housle, Mar-
cel Comendant na cimbál, 
David Dorůžka na kytaru 
a Petr Dvorský na kontra-
bas. Sál L&K Forum, stolko-
vé uspořádání, bar na sále 
před a v průběhu koncer-
tu. Vstupné 250 Kč.

ANDREA LOUČOVá

POSKYTOVATEL SLUŽEB  

PRO ŠKODA MUZEUM

—▶ bakovské zájmové spolky

Co nás čeká 
na divadelní 
scéně?

Naši milí, věrní a skvělí di-
váci! Už jsem Vám dlouho 
nenapsal, jak jste úžasní, 
takže 

JSTE ÚŽASNÍ! 
Sobotní repríza hry MOD-
RÉ Z NEBE byla pro nás 
jedna z nejlepších, protože 
vy jste byli skvělí. Na su-

per představení to nejprve 
nevypadalo, protože Filip - 
pes nám onemocněl, mu-
sel zaskočit Petr se zlome-
nou rukou, pak nám blikly 
světla, a to celé apríl ne-
byl!

Vy jste nám ale vytvořili 
takovou atmosféru, že by-
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chom to mohli dohrát i po-
tmě! Ještě jednou díky!

A protože jste úžasní, pracu-
jeme na tom, abychom Vám 
do Bakova přivezli odměny. 

První odměnou je představe-
ní BROUK V HLAVĚ v podá-
ní Vámi oblíbeného souboru 
DDS DOBŘICHOVICE, které 
se udá 22. 4. 2017, od 19. 30, 
na Radnici. 

O kvalitách dobřichovických 
nemusím nic psát, nejenže 
jsou skvělí, ještě na tu skvě-
lost mají štempl od porot di-
vadelních přehlídek. Takže 
vstupenky jsou v předpro-
deji v Cukrárně U Pavoučka 
a na www.divadlobakov.cz!

Za měsíc potom, 20. 5. 2017, 
od 19. 30, přijedou další na-
ši kamarádi a Vaši oblíbenci. 
BAZILIŠEK BENÁTSKÝ při-
veze také divadelní klasiku 
DALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES! 
Všichni tu hru známe, v tele-
vizi jsme ji viděli tisíckrát a ti-
síckrát ji ještě uvidíme, pro-
tože je to nekonečně výborná 
pohádka, při které se dospělí 
baví a dítě čeká, kdy se ten 
čert stane člověkem. 

Už se těšíme, až budeme mít 
tu čest si k Vám přisednout 
v hledišti. Je nám s Vámi krás-
ně!

VáŠ, DÍKUPLNÝ, 

MÍLA MASOPUST

DS TYL BAKOV NAD JIZEROU

Klub turistů Kosmonosy u příležitosti MDD pořádá dne 3. června 
2017 (v sobotu) od 10 do 15 hodin Dětský den s divadelním 
představením dvou pohádek, s dětskými soutěžemi o věcné ceny 
a písničkami pod vedením Štěpánova kouzelného divadla, vystou-
pení medvědů, vystoupení kouzelníka a iluzionisty pana Jakuba 
Koutského s čarováním a jeho písničkami. 

Dětský den se bude konat na Černínském náměstí, na travnatém 
pozemku okolo zámku, popřípadě ve vestibulu zámku v Kosmono-
sech blízko lékárny na adrese: ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1,  
Kosmonosy 293 06. 

Program:
Od 10 do 13 hodin - Divadelní představení dvou pohádek s dětský-

mi soutěžemi o věcné ceny a písničkami. 
Od 13 do 14 hodin - Vystoupení medvědů. 
Od 14 do 15 hodin - Vystoupení kouzelníka a iluzionisty pana Jaku-
ba Koutského s čarováním a jeho písničkami. 

Děti budou mít vstupné ZDARMA, dospělí zaplatí vstupné 20 Kč. 
Na místě lze zakoupit občerstvení.

Velmi prosíme zájemce, hlaste se na telefonním čísle 605 711 249, 
nebo na adrese Opolského 59/26, 293 06 Kosmonosy. Děkujeme.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.

ZA KLUB TURISTů KOSMONOSY: PřEDSEDA KLUBU VIKTOR VELICH ML. 

Pozvánka na dětský den
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Všude se tančí
V sobotu 26. března pořádala Obec baráč-
níků Malá Bělá svůj ples v Nové Vsi. Sál 
byl naplněn, kapela Difur Band hrála jako 
vždy v krojích a moc pěkně. Předtančení si 
připravil nejen soubor Furiant, ale i Pozd-
ní sběr a nechyběla ani takzvaná překva-
pení večera. Tombola byla bohatá, preclí-
ky na stolech od paní Těšitelové výborné 
a sál jarně nazdoben. Bohužel tyto plesy 
mají jednu nevýhodu a to tu, že se vždy 
mění čas a ručička na hodinách se posou-
vá o hodinu vpřed. Takže je ve dvě ráno 
konec, a než se nadějeme, jsou tři a do-
mů nepřijdeme nikdy dřív jak ve čtyři. Ale 
je fajn, že se k nám vždy vrací naši věrní 
sympatizanti a obdivovatelé a my jim za to 
moc děkujeme a vážíme si jejich přízně. 

1. dubna tančila jedna kolona dětské-
ho souboru Kominíček Českou besedu 
na plese Spokojeného domova, který 
byl pořádán též na sále v Nové Vsi. Ma-
lou měrou jsme tak přispěli k dobré a pro-
spěšné věci. 

V neděli 2. dubna jsme pro změnu nechali ve stejných prostorách vyniknout svým tanečním umem dě-
ti. Soubor Furiant pořádal tradiční dětský ples, který začal v 15 hodin. Nejen dětské písničky hrál jako 
vždy skvělý DJ Šáňa. O předtančení se postarali členové skupiny historického tance Villanella. Dva vstu-
py v různých dobových kostýmech upoutaly všechny přítomné. Nebyla nouze ani o moderní ukázku tan-
ce a to v podání skupiny děvčat tančících zumbu, pod vedením paní Drahušky. 

Bohatou dětskou tombolu připravila děvčata ze souboru Furiant a balónky poctivě nafukovali všich-
ni. Závěr odpoledne totiž patřil tradičně jim a všechny děti se na tuto třešničku na dortu vždy moc těší. 
Pořadatele pak těší to, že ač počasí lákalo víc do přírody, na dětský ples si našlo cestu více jak 70 dětí 
s doprovodem. 

MONIKA ČAPKOVá
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—▶ sportovní činnost

Pátek 31. března byl den ja-
ko malovaný. Od rána sví-
tilo sluníčko, které láka-
lo i ty největší lenochy ven 
a do přírody. I kolem Radni-
ce byla zjištěna na dopoled-
ne nezvyklá aktivita. To když 
se připravoval sál na odpo-
lední slavnostní vyhlášení 
II. ročníku „sportovce měs-
ta“. Na stoly na jevišti puto-
valy poháry z Hrnčířského 
dvora ve Zvířeticích pro oce-
něné na prvních třech mís-
tech v každé kategorii, knihy 
PhDr. Vladimíra Bednáře, di-
plomy, dárky pro nominova-
né, květiny, vlaječky - prostě 

vše proto, aby ocenění bylo 
důstojné. 

Před pátou hodinou odpo-
lední se začal sál zaplňovat 
nejen nominovanými a účin-
kujícími, ale i hosty a přede-
vším diváky, kteří se těšili 
na výsledky ankety. 

V 17:05 hodin se rozezně-
la sálem městská rozhlaso-
vá znělka - Linkova slav-
nostní fanfára a obecenstvo 
ztichlo. Ale to už na jeviš-
tě vyšel moderátor Míla Ma-
sopust (tomu v průběhu ve-
čera zdatně sekundoval syn 

Fanda). Přivítal přítomné di-
váky v sále, starostu města 
Radima Šimáně a místosta-
rostu města Václava grűn-
walda. Dále přivítal hosty, 
kterými byli v té chvíli ligový 
boleslavský hokejista David 
Bernad, Mgr. Daniel Marek 
z krajského úřadu a staros-
ta města Mnichovo Hradiš-
tě PhDr. Ondřej Lochman. 
Další host večera, známý 
rozhodčí Pavlín Jirků zvaný 
„Paša“ měl dorazit pozdě-
ji. Po uvítání moderátor pře-
dal mikrofon panu starosto-
vi, který ve svém vystoupení 
ocenil výkony přítomných 

(i nepřítomných) nominova-
ných sportovců, poděkoval 
jim za dobrou reprezentaci 
města, popřál mnoho další 
vynikajících výsledků, orga-
nizačnímu týmu poděkoval 
za organizaci ankety a všem 
v sále popřál hodně zdraví 
a hezké léto. 

Ale to už po uvedení své-
ho čísla vběhly na pódium 
ve slušivých kostýmcích děti 
z naší mateřinky a předvedly 
krásné „vodnické“ vystoupe-
ní a jak jinak – sklidily velký 
potlesk. Byl to hezký začá-
tek slavnostního podvečera, 
ve kterém v průběhu progra-
mu nebylo o dojetí nouze! 
Vyhlašovali se totiž vítězové 
už II. ročníku ankety „Spor-
tovec roku 2016 města Ba-
kov nad Jizerou“. Mode-
rátor seznámil s výsledky 
ankety, ve které bylo nomi-
nováno celkem 39 sportovců 
(týmů) v 7 kategoriích a při-
pravené stupně vítězů na je-
višti už čekaly na první oce-
něné. 

• Na ně jako první „pomysl-
ně“ vystoupali ocenění v ka-
tegorii „legenda“ :

1. místo  
Josef Bednář (1928), hokej, 
fotbal, atletika
2. místo  
Ljuba Kunová (1929), vše-
strannost, tenis
3. místo  
JUDr. Miloslav Bartoš  
(1920 - 1999),  
in memoriam,  
národní házená. 

Ceny vítězům předali spo-
lečně starosta města a Daniel 
Marek. Pár milých slov, které 
jako poděkování za organi-
zaci ankety přednesl nejstarší 
oceněný Josef Bednář, dojalo 
přítomné v sále. 

Cenu za Miloslava Bartoše 
převzal házenkář – Jaroslav 
Malina. 

• Pokračovalo vyhlášení 
v kategorii „veteráni“:
1. místo   
JUDr. Ing Miroslav Dvořák, 
fotbal
2. místo   
Jaroslav Malina, národní há-
zená, tenis
3. místo   
Jindřich Šťastný,  
stolní tenis, tenis, fotbal

Ani „Sportovec roku 2016“ nezklamal !



Bakovsko21 4/2017

I zde předávali ceny dříve 
jmenovaní, ale radost kazil 
fakt, že vítěz kategorie Miro-
slav Dvořák byl v době vy-
hlašování upoután na ne-
mocniční lůžko. Cenu za něj 
převzala manželka Dana 
a všichni Mirkovi popřáli 
brzké uzdravení. 

• Poslední kategorií před 
dalším číslem v progra-
mu byla kategorie „dospělí 
do 50 let“:
1. místo   
Zdeněk Hendrich, cyklisti-
ka, triatlon
2. místo   
Vojtěch Buriánek, triatlon 
(zejména XTERRA) 
3. místo  
Jan Resl, fotbal

Vzhledem k tomu, že ví-
těz této kategorie Zdeněk 
Hendrich (loňský vítěz) 
v době vyhlašování závo-
dil v zahraničí, převzala 
za něj cenu manželka, která 
přednesla doslova jím pře-
pravený projev a nutno říci, 
že se toho zhostila s plnou 
parádou a že se při něm ba-
vil celý sál. 
 
Po vyhlášení prvních tří 
kategorií vběhla na jeviš-
tě naše místní mažoretka 
Anetka Kirchschlägerová 
a předvedla své vystoupe-
ní na pódiu, které rozhod-
ně neodpovídalo závodním 
parametrům, ale zhostila se 
toho na výbornou a doká-

zala, že je mladou závodni-
cí evropské úrovně. Potlesk 
diváků to potvrdil. 

Ale to už se blížilo vyhlá-
šení dalších dvou kategorií 
a ceny předával oceněným 
mladoboleslavský ligový 
hokejista David Bernad. 

• Kategorie  
„ žáci do 15 let“:
1. místo   
David Šulc, cyklistika,  
cyklokros
2. místo   
Aneta Kirchschlägerová,  
mažoretka
3. místo   
Radim Zeman duatlon,  
běh na lyžích

I po tomto vyhlášení před-
nesl David Šulc, který ob-
hájil loňské vítězství, kra-
tičký děkovný projev 
a dostalo se mu potlesku 
diváků v sále. 

• Další kategorií byli  
„junioři do 21 let“:
1. místo   
Václav Brzobohatý, cyklisti-
ka, triatlon, běh
2. místo   
Jakub Šulc, cyklistika
3. místo   
Tereza Nitschová, národní 
házená

Vašek Brzobohatý (též loň-
ský vítěz) také pronesl pár 
vtipných slov a moderátor 
omluvil nepřítomného Ja-

kuba Šulce, který byl v do-
bě předávání cen na cestě, 
po zkoušce na vysoké ško-
le, z Prahy a jak jinak než 
na kole. 

Po předání cen se pustil 
moderátor do zpovídání 
našeho sportovního hosta. 
Ten odpovídal na jednu 
otázku za druhou, popi-
soval svoji sportovní ka-
riéru a své plány do bu-
doucna. Samozřejmě, že 
jeho cílem je trvalé místo 
v naší republikové repre-
zentaci. Věříme, že se mu 
to podaří. 

Další část večera odstarto-
valo vystoupení skupiny 
děvčat ze ZŠ s aerobikem. 
Byl na ně hezký pohled, 
své cvičení zvládla na jed-
ničku a potlesk v sále si 
rozhodně zasloužila. 

• Co nás čekalo dál? Byly 
to poslední dvě kategorie. 
První v řadě byla katego-
rie: „týmy“:

1. místo   
Bike&SkiBakajda, cyklistika
2. místo   
SDH, sportovní družstvo 
požární sport 
3. místo   
TJ Sokol, starší žákyně ná-
rodní házená

• Poslední kategorií bylo 
vyhlášení „trenéra - cvičite-
le“:
1. místo   
Mgr. Jitka Brychová, vše-
strannost
2. místo   
Pavel Švejdar, šachy
3. místo   
Milan Beránek, fotbal

Musím říci, že všichni nomi-
novaní trenéři (včetně čtvr-
tého Luboše Brodského) 
sklidili od svých svěřenců 
v sále obrovský aplaus. 
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Podrobné výsledky ankety  
Sportovec roku

VÝSLEDKY HLASOVáNÍ 2016
Hlasování elektronické Hlasovací lístky Odb. ko-

mise
Součet 
hlasů

Součet 
pořadí

Výsledné 
pořadí

poč. hlasů umístění poč. hlasů umístění

Žáci do 15 let

Šulc David (2002), cyklistika, cyklokros 47 2 118 1 1 165 4 1

Kirchschlägerová Aneta (2006), mažoretka 11 8 86 2 2 97 12 2

Zeman Radim (2004), duatlon, běh na lyžích 28 4 57 3-4 5 85 12,5 3

Künhel Michal (2007), fotbal 21 5 57 3-4 4 78 12,5 4

Šléglová Ellen (2008), atletika-běh 43 3 14 7 3 57 13 5

Švejdar Petr (2006), šachy 63 1 4 9 7 67 17 6

Masaryková Tereza (2002), atletika-skok o tyči 17 7 19 5 6 36 18 7

Domácí Ondřej (2008),fotbal 20 6 18 6 8 38 20 8

Šťastný Šimon (2006), šachy 9 9 12 8 10 21 27 9

Beran Jakub (2006), šachy 5 10 0 10 9 5 29 10

CELKEM 649

Nejdříve několik slov 
o hlasování v anketě:

Hlasovat mohli zá-
jemci jak elektronic-
ky na webových strán-
kách města, tak i formou 
hlasovacích lístků, kte-

ré bylo možno vho-
dit do hlasovacích uren 
na třech určených mís-
tech: na městském úřa-
dě, v městské knihovně 
a v základní škole. 

Pořadí sportovců jednot-
livých kategorií stanovila 
i odborná komise, která po-
soudila dosažené sportovní 
výsledky a umístění jednot-
livých sportovců. 

Z hlasování elektronického, 
písemného a odborné ko-

mise vznikla 3 pořadí v ka-
ždé kategorii. 

Pořadí v kategorii z jednot-
livých hlasování se každé-
mu sportovci sečetla. Zví-
tězil sportovec s nejnižším 
součtem (nejlepší umístě-
ní). V případě rovnosti roz-
hodla komise, resp. počty 
získaných hlasů. 

Při elektronickém hla-
sování hlasovalo celkem 
434 občanů, ale bohužel ne 
vždy byly dodrženy pod-

mínky hlasování zveřejně-
né v galerii sportovců, tzn., 
že hlasující nepotvrdil po-
tvrzovacím heslem své hla-
sování a hlas se stal tudíž 
neplatným. Takových hla-
sování bylo celkem 103. 
Platných hlasovacích líst-
ků bylo 331 a na nich by-
lo odevzdáno 1 227 hlasů. 
Je opravdu velká škoda, že 
někteří hlasující nevěnovali 
dostatečnou pozornost po-
kynům u hlasování, neboť 
neplatných hlasů bylo sku-
tečně hodně a výsledné po-

řadí mohlo být třeba jiné. 
Písemných hlasovacích 
lístků bylo odevzdáno 402, 
z toho platných 394, neplat-
ných bylo 8 hlasů. Celkem 
bylo při tomto hlasování 
odevzdáno 3 061 hlasů. 

Celkově bylo tedy v obou 
hlasováních odevzdáno 
725 platných hlasovacích 
lístků a na nich 4 288 
platných hlasů. 

ORgANIZAČNÍ VÝBOR ANKETY 

A víte, kdo předával ocenění u těch-
to kategorií? Sám velký rozhodčí „Pa-
ša“ - Pavlín Jirků. 
Nejenom, že to byla pro oceněné 
čest, ale byla to rozhodně i zábava 
pro diváky v sále. Rozhovor s ním 
vedl sám starosta, bylo vidět, že se 
dobře znají a tak o zábavu nebyla 
nouze. 
Jeden vtipný příběh za druhým, 
sportovní zkušenosti a příběhy ze ži-
vota - i to bylo koření večera. 

Pak se už začalo pozdní odpoledne 
blížit k večeru, program ke konci. Ale 
všechno bylo jinak! Konec ještě nebyl, 
protože nás čekala novinka ankety – 
vyhlášení „absolutního vítěze“, tj. to-
ho, který získal největší počet hlasů.

Když se podíváte do výsledkové listi-
ny, tak to zjistíte. Ale já vám to povím 
hned: Fakt o prsa, zvítězila s počtem 
hlasů 199 Jitka Brychová a těsně 
za ní se umístil Mirek Dvořák se 178 
hlasy. 
 
Ovace pro absolutní vítězku byly při 
předávání ocenění starostou města 
veliké, vyznamenaly se hlavně „její 
děti“ a bylo vidět, že mají svoji učitel-
ku opravdu rády. 

Jitka poděkovala všem za zasla-
né hlasy (což ostatně vždy ve svém 
vystoupení činili všichni vítězové), 
sportovcům popřála hodně budou-
cích úspěchů, poděkovala městu 
a svým spolupracovníkům při zajiš-

ťování ankety, mě málem dohnala 
k pláči. 

Ale vystoupení dětí při promítání vi-
deí ze sportovního života našich oce-
ňovaných bylo jako třešnička na dor-
tu. Sladký mlsek na konec… Ten 
udělal super moderátor večera Mí-
la Masopust. Konec dobrý, všechno 
dobré. 

Tak příště zase nashle na Radnici při 
tom našem „sportovci“!

JAROSLAVA ČERMáKOVá

P.S. Všechny fotografie, které 
pořídil Pavle Bajer, naleznete 
na webu města.
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Junioři do 21 let

Brzobohatý Václav (1998), triatlon, cyklistika, běh 67 1 53 2 1 120 5 1

Šulc Jakub (1996), cyklistika 35 3 100 1 2 135 6 2

Nitschová Tereza (2000), národní házená 40 2 43 3 3 83 8 3

Prokůpek Ondřej (2001), fotbal 12 4 15 5 4 27 13 4

říha Jan (2000), fotbal 8 5 32 4 5 40 14 5

CELKEM 405

Dospělí do 50 let

Hendrich Zdeněk (1981), cyklistika, triatlon 66 1 99 1 2 165 4 1

Buriánek Vojtěch (1978), triatlon (zejména XTERRA) 35 2 50 2 1 85 5 2

Resl Jan (1975), fotbal 31 3 39 3 3 70 9 3

Sedláček Vladimír (1975), fotbal 14 4 31 4 4 45 12 4

CELKEM 365

Veteráni nad 50 let

JUDr. Ing. Dvořák Miroslav (1949),fotbal 50 1 128 1 1 178 3 1

Malina Jaroslav (1950), národní házená 29 2 32 3 2-3 61 7,5 2

Šťastný Jindřich ( 1957), tenis, stolní tenis, fotbal 19 4 35 2 2-3 54 8,5 3

Stejskal Luboš (1936), tenis 26 3 22 5 4 48 12 4

Wollman Karel ( 1949), fotbal 7 5 29 4 5 36 14 5

CELKEM 377

Týmy

Bike&SkiBakajda Bakov n.J.,cyklistika 40 3 77 2 1 117 6 1

SDH Bakov nad Jizerou, sportovní tým, požární sport 23 4 115 1 2 138 7 2

TJ Sokol Bakov nad Jizerou, starší žákyně, národní házená 50 2 36 4 3 86 9 3

TJ Sokol Bakov n.j., šachový oddíl 65 1 10 6 5 75 12 4

SK Bakov nad Jizerou, družstvo dorostu, fotbal 21 5 47 3 4 68 12 5

LTC Bakov n.J., družstvo seniorů, tenis 7 6 20 5 6 27 17 6

CELKEM 511

Trenér - cvičitel

Brychová Jitka, Mgr. (1974), všestrannost 78 1 121 1 1 199 3 1

Švejdar Pavel ( 1977), šachy 77 2 36 3 2-3 113 7,5 2

Beránek Milan ( 1978), fotbal 15 4 56 2 2-3 71 8,5 3

Brodský Luboš, Mgr. (1961) školní sport. klub 18 3 26 4 4 44 11 4

CELKEM 427

Legenda

Bednář Josef (1928),atletika, fotbal, hokej 38 1 48 2 1 86 4 1

Kunová Ljuba (1929), všestrannost, tenis 30 2 53 1 4 83 7 2

JUDr. Bartoš  Miloslav 1920-1999), in memoriam, házená 29 3 45 3 2 74 8 3

Oplt Václav (1947-1972) in memoriam, fotbal 28 4 37 4 3 65 11 4

Taran Ladislav (1931), st. Tenis, fotbal, hokej 5 5 14 5 5 19 15 5

CELKEM 327

Hlasů celkem 3 061
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V neděli 12. 3. se v krás-
né hale v Pustějově kona-
lo semifinále ZLM. Družstvo 
bakovských dorostenek 
ve velmi oslabené sestavě 
(8 hráček) a převážně slo-
žené ze starších žaček se 
tam vydalo již v sobotu od-
poledne vzhledem k velké 
vzdálenosti a odjíždělo až 
v pondělí dopoledne.

Soupeřkami nám byla 4 mo-
ravská družstva a s námi, 
pražskými kluby přiděle-
ným postupujícím Krčínem, 
a právě ten nám byl prv-
ním soupeřem. První polo-
čas probíhal velmi vyrov-
naně, čemuž nasvědčoval 
remízový výsledek ze čtvrt-
finále. Zde však bez jediné 
útočnice na střídání Bakov 

nestačil s početnějším Krčí-
nem držet krok, a tak nako-
nec zápas skončil prohrou 
8:13. Po pouhé 30minutové 
pauze na nabrání sil tu byl 
domácí Pustějov. Co do ve-
likosti a počtu hráček byl 
Bakov v opravdu silné ne-
výhodě. Přesto byl prv-
ní poločas opět vyrovna-
ný a až v druhé půli začal 

Pustějov naší silně vyčerpa-
né „osmičce“ gólově odstu-
povat a to až na celkových 
11:20.

Po další pouhé 30minuto-
vé pauze dívky nastoupi-
ly proti favoritovi turna-
je Vracovu. Zde již soupeř 
v poločase utekl na 3 bran-
ky, a i když zbytek zápasu 

byl celkem vyrovnaný díky 
četným zásahům gólmanky 
a získaným míčům obrany, 
tak Vracov pohlídal svůj ná-
skok a zvítězil 12:7.

Následovala první větší 
pauza, a to necelé 2 hodi-
ny, při které se dívky ko-
nečně stihly trochu zrege-
nerovat a nabrat síly před 

Semif inále Zimní l igy dorostenek

První letošní klubové brigády 
v pondělí 27. března se účast-
nily tři desítky aktivních hráčů 
a trenérů. Hrábě, lopaty, košťa-
ta drželi v ruce žáci a dorosten-
ci, příkladem také šli i dospělí. 
Počasí přálo a akce splnila svůj 
účel. Vyčesání ochozů od staré 
trávy a podzimního listí se uja-
li pod vedením sekretáře klubu 
Leoše Adama ti nejmladší. Star-
ší hráči se věnovali nově vzni-
kající druhé travnaté ploše. Do-
rostenci měli na starost natření 
stožárů pro záchytné sítě, čemuž 
velel Lukáš Bláha. Ostatní těž-
ké práce koordinoval Jan Resl. 
Pomocí rozbrušek bylo „pokose-
no“ staré ocelové zábradlí, kte-
ré musí dát přednost novým zá-
chytným sítím. Velké prostory 
nabízí vedle stojící garáž. Aby 
se daly využívat, muselo do-
jít na jejich vyklizení. V přista-
věném kontejneru tak skončila 
spousta „pokladů“. Další tým li-
dí pod mým vedením pracoval 
na vztyčení nových hliníkových 
branek. 

Brigáda byla pečlivě připrave-
na a díky asistenci technické če-
ty města všechny naplánované 
úkoly během pondělního odpo-
ledne mohly být splněny. Za od-
měnu bylo pro všechny připra-
veno v udírně občerstvení. 

Všem děkuji za účast na realizo-
vání společné věci. Paní Marce-
le Janstové děkuji za zajištění 
občerstvení. 

ROMAN VANĚK

Jarní úkl id v podstráních
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V neděli 19. 3. vyrazilo na-
še házenkářské družstvo 
starších žaček v nepříliš 
kompletní sestavě na finále 
Zimního halového poháru 
do krásné nové litvínovské 
haly s regulérními rozmě-
ry pro Národní házenou. 
Vzhledem k sestavě s pou-
ze 1 hráčem na střídání 
včetně mladších žaček ne-
sahaly ambice Bakova pří-
liš vysoko.

Přesto však celá sestava 
vlétla hned do prvního zá-
pasu proti domácímu Lit-
vínovu s až neuvěřitelným 
nasazením, skoro jako by 
se snažily nahradit chybě-
jící spoluhráčky. První po-
ločas dominovaly obrany 
což svědčí stav 2:3. V dru-
hé půli se již oběma celkům 
střelecky dařilo o chlup lé-
pe avšak naprosto shodně, 
a tak hned zpočátku turnaje 

zde bylo vyhrocené utkání, 
které se tahalo o 1 branku. 
90 s před koncem za sta-
vu 8:8 soupeř pokazil stře-
lu a my tak měli dost ča-
su na to vynést a ukrást si 
výhru na svou stranu. Bo-
hužel nám až nesmyslně 
byl sebrán balón. Násled-
ný útok obrana odvrátila, 
avšak opět byl balón ode-
přen a už se řítil další útok 
a střela, která se odrazila 
od nohy útočnice, ale ani 
to neznamenalo míč v náš 
prospěch. Následnou čtvr-
tou možnost Litvínova skó-
rovat, zlikvidovala senzač-
ní Pilbauerová v brance 
a mohli jsme se těšit ales-
poň z 1 bodu v podobě re-
mízy.

Po tomto nemilém rozladě-
ní nás čekal přátelský Kr-
čín, se kterým se děvčata 
potkávají na většině turna-

jů. A průběh byl obdobný 
jako vždy. I přes velmi dob-
ré přizpůsobení obranné 
hry proti celkově vyhláše-
né nejlepší střelkyni turna-
je, kde si Kovářová po osa-
hání postu beka precizně 
hlídala jedovaté vykláněč-
ky a přes spoustu zákroků 
brankařky, podařilo se sou-
peři v každém poločase dát 
o 1 branku víc a zvítězil tak 
12:10. Oproti minulým due-
lům nutno podotknout, že 
již i naše střelecká úspěš-
nost se proti této obraně 
zlepšila.

Třetím soupeřem nám byly 
Přeštice, zřejmě nejobáva-
nější protivník turnaje a po-
sledních pár let neporaže-
ný mistr republiky. I přes 
předpoklad, že naši nesou-
rodou a velmi omlazenou 
sestavu rozdupou, byl vstup 
do zápasu nadmíru úspěšný 
a po celou dobu jsme drželi 
krok a půl minuty před po-
ločasem se dokonce dostali 
do vedení 7:6. Hra se i na-
dále tahala a za remízového 
stavu předvedly naše útoč-
nice až nevídaně zkušenou 
a zodpovědnou hru, když 
dokázaly zhruba 4 minu-
ty držet balón v útoku bez 
známky zdržování s neustá-
lými tresty. Tím soupeře do-
sti znervózněly, a i když se 
pak soupeři podařilo získat 
balón a skórovat, opět zod-
povědně setrvaly vpředu až 

do vstřelení vítězné branky 
na 12:11. Přeštice byly tedy 
poraženy.

Na závěr nás čekaly oba 
moravské celky, nejprve 
Studénka a nakonec Osto-
povice. Papírově mělo jít 
o slabší soupeře, ale vzhle-
dem k vyčerpání nebylo 
nic jisté. Také vstup do zá-
pasu se Studénkou, po vy-
čerpávajících Přešticích byl 
složitý a v 10. minutě jsme 
prohrávali již 3:0. Naštěs-
tí se chytla obrana a hned 
na to i útok a do poločasu 
bylo srovnáno na 3:3. Po-
té se zápas nesl v naší režii 
na vcelku příjemných 9:4.

Při nástupu na poslední zá-
pas byl cíl jasný, vyhrát, 
a to o co nejvíc branek, 
abychom při případném 
počítání skóre dopadli lé-
pe jak Litvínov. Placky by-
ly v tuto chvíli již téměř jas-
né. Naštěstí tento zápas byl 
taková ta třešnička na dortu 
a děvčata jej pojala s grácií 
a dobrou náladou a vcelku 
bez problému vybudova-
la poločasový náskok 8:2. 
Naše brankařka neměla, až 
na pár přesných střel z dál-
ky, větší problém soupeře 
vzadu absolutně vychytávat 
a vpředu šlo spíše o střelec-
kou exhibici. Utkání skon-
čilo 17:5, medaile byly jis-
té a díky velkému rozdílu 
i pravděpodobnost stříbr-

ných. To se následně zpe-
četilo, když Litvínov oproti 
nám ještě 1 bod ztratil.

Bakov se tak po dlou-
hé době dostal na medai-
lové pozice na republiko-
vém turnaji a zaznamenal 
tak největší úspěch od roku 
1999, kdy měl Bakov mistry 
v kategorii žáků. 

Toto překvapení dalo ta-
ké jistě podnět k úvahám 
a dobrou pozici pro nad-
cházející červnové letní 
mistrovství ČR, kde bude 
snaha o obdobný výkon.

Celému družstvu patří vel-
ké díky, gratulace a neko-
nečné uznání za dokonalou 
hru, až neuvěřitelné nasa-
zení a to i na pokraji úplné-
ho vyčerpání a za předve-
dený um, ale také za tvrdou 
dřinu a obětování, díky če-
muž toto dokázaly. Indivi-
duální ocenění v rámci tur-
naje získala naše golmanka 
Pilbauerová jako nejlepší 
brankář.

Sestava:
Pilbauerová – Kovářová 
(K), Vančurová, Benešová 
– Balounová (27), Buriano-
vá (21), Turjaková (7), Sy-
rová (1)
Trenér: L. Pánek
Vedoucí: g. Ďuračková

L. PáNEK

S tarš í  žačky - VÍCEMISTRYNĚ republ iky

utkáním se Starou Vsí, kte-
rá je obávaná velmi tvrdou 
obranou a již pohled na po-
četnou sestavu o pozná-
ní starších a silnějších sou-
peřek bylo vidno, že půjde 
o složitý zápas. Bakov však 
po odpočinku vlétl do zá-
pasu jako vyměněný a začal 
proměňovat šance a i obra-
na s brankařkou se krásně 
sladila a po náročném po-
ločase svítil nerozhodný 
stav 5:5. Druhý poločas se 
od začátku stále tahal, ale 
bakovské dívky nahrazo-

valy nepoměr síly a výšky 
svou rychlostí a šikovnos-
tí a díky perfektně sehra-
ným pohybům celého týmu 
dokázaly Starou Ves, která 
na turnaji do zápasu s námi 
neprohrála – porazit 12:11. 
Po tomto opravdu fyzicky 
vysilujícím zápasu a již ne-
možném postupu do finále, 
jsme k poslednímu zápa-
su proti Chropyni nastou-
pili s naprostou lehkostí 
a nenucenou pohodou, je-
likož již opravdu o nic ne-
šlo. Po velmi pomalé prv-

ní půli jsme prohrávali 2:5 
a na druhou půli se tak část 
obrany prohodila s úto-
kem a hráčky si zápas uží-
valy spíš jako sranda mač. 
O to větší překvapení by-
lo, když soupeř snad kvů-
li chaotické a nahodilé hře 
naší obrany začal zbrkle 
střílet a většina střel skon-
čila buď mimo nebo v ru-
kou naší brankařky. A na-
opak vpředu uvolněný styl 
hry vycházel a góly začaly 
padat a hned dvakrát se tre-
fila i po celý turnaj výbor-

ně hrající bekyně Bartoňo-
vá. Stav 8:8 zhruba minutu 
před koncem se nepodaři-
lo sice uhlídat, ale i tak byl 
velmi pěkný výsledek 8:9. 
Všem zúčastněným hráč-
kám patří obrovské dík 
a uznání. Takto prestižní 
turnaj s velmi silnými sou-
peři, pro většinu z našich 
hráček dokonce i vyšší ka-
tegorie a v sestavě jen s 1 
záložníkem na střídání ode-
hrát takto kvalitně a silně, 
potrápit jednoho postupují-
cího a druhého porazit, je 

opravdu úctyhodné, i když 
jsme obsadili až 6. místo.

Nejlepší střelkyní turnaje se 
stala naše kapitánka Terka 
Nitschová s 26 zásahy.

Sestava: Pilbauerová – Ko-
vářová, Žďánská, Škodová, 
Bartoňová (3) – Nitscho-
vá (K 26), Burianová (15), 
Křibská (2)
Trenér: L. Pánek
Vedoucí: g. Ďuračková

L. PáNEK
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V průběhu měsíce dubna 
přecházejí soutěžní hrá-
či jako obvykle ze svých 
klání pod střechou do ote-
vřeného prostoru venkov-
ních antukových kurtů. Co 
to s jejich hrou letos udě-
lá, se teprve ukáže. My 
se však můžeme společ-
ně ohlédnout za jejich vý-
sledky ze zimních hal. Tam 
se hraje na různých povr-
ších, nejčastěji na kober-
cích, kobercích s pískem 
nebo na betonu. Bohužel 
je v současné době má-
lo bakovských hráčů, kteří 
se aktivně účastní soutěží 
a pravidelně trénují. Zvý-
šenou aktivitu oproti mi-
nulé době zaznamenal do-

rostenec Adam Bulíř, který 
pilně trénuje a zúčastnil 
se v zimě tří dorostenec-
kých turnajů, zatím bohu-
žel bez úspěchů. Aktivita 
se ale cení. Starší žákyně 
Natálie Homolová má čtyři 
turnajové účasti na turna-
jích ve Sportcentru Mladá 
Boleslav. Postoupila jed-
nou do čtvrtfinále a jednou 
do semifinále, když pora-
zila Michaelu Kredbovou 
(Sportcentrum MB) 6:1, 
6:4. Následně pak podleh-
la Kateřině gašicové (Seve-
ročeská tenisová) 4:6, 4:6. 

Mezi dospělými byl tra-
dičně aktivní Jaroslav 
Honc. Na okresním pře-

boru v Mnichově Hradiš-
ti postoupil do semifinále 
přes domácího Lukáše Ma-
lého 7:5, 6:2. V semifinále 
prohrál s též domácím Pe-
trem Pospíšilem po skre-
či soupeře ve třetím setu. 
Na silně obsazeném tur-
naji v Mělníce postoupil 
Jarda mezi šestnáctku vý-
hrou nad Michaelem Pátým 
(Dvůr Králové) 4:6, 6:4, 
6:4. Pak podlehl Davidu 
Zelinkovi (Aritma Praha) 
5:7, 2:6. Zajímavým úspě-
chem pro tohoto bakov-
ského tenistu byla účast 
na mezinárodním mistrov-
ství ČR hráčů nad 35 let 
v Milovicích. Zde, v kon-
kurenci osmi tenistů z pě-
ti zemí, získal bronzovou 
medaili a vysloužil si uzná-
ní soupeřů. gratulujeme. 

Nejaktivnějším tenistou 
zimní halové sezóny byl 
dorostenec Petr Koukal. 
V jejím průběhu se mu po-
dařilo uspět i na turnaji do-
spělých v pražských Pet-
rovicích. Tam z kraje zimy 
vyhrál turnaj ve čtyřhře 
společně s Pavlem Marko-
vičem (LTC MB). Porazi-
li Karla Severu (Poděbra-
dy) s Ivanem gorbušinem 

(Olymp Praha) 7:6, 4:0 scr. 
a Romana Arendara (Vyso-
čany) s Larsem Areggerem 
(Solidarita Praha) 6:3, 6:2. 
Ve Sport Areně Praha po-
stoupil Petr mezi dospělými 
ve dvouhře do semifinále 
výhrou nad Janem Kohout-
kem (LTK Liberec) 6:2, 6:4. 
V něm podlehl elitnímu 
přerovskému hráči Dani-
elu Vrbovi 1:6, 2:6. Výraz-
nější úspěchy zaznamenal 
Petr ve dvouhře dorosten-
ců, nejprve to byly dvě fi-
nálové účasti. V Benátkách 
n. Jiz. porazil domácího 
Ondřeje Michálka po bo-
ji 6:2, 1:6, 13:11, pak Da-
niela Makovičku (LTC MB) 
6:2, 6:2. Ve vyrovnaném fi-
nále podlehl Břetislavu Lu-
kášovi (Dvůr Králové) 6:4, 
5:7, 6:10. Na turnaji v Hrád-
ku nad Nisou porazil do-
mácího Simona Kalaše 6:1, 
6:1, pak jeho staršího bratra 
Radka Kalaše 6:4, 6:2. Ve fi-
nále prohrál s velmi ambi-
ciózním Dominikem Rysem 
(SK LAMA) 4:6, 1:6. Tur-
najového vítězství v singlu 
se Petr dočkal na závěreč-
ném zimním turnaji o prv-
ním dubnovém víkendu 
ve Sportcentru MB. Pora-
zil postupně Mariana Kubí-

na (TK Kolovraty) 6:0, 6:0, 
Petra Maštálku (LTC MB) 
6:2, 6:0 a Daniela Makovič-
ku 6:2, 6:3. Tentýž turnaj 
vyhrál i v deblu společně 
s Matyášem Černým (Čes-
ká Lípa). Další dvě vítěz-
ství ve čtyřhře dorostenců 
získal Petr nejprve v Sata-
licích, společně s Adamem 
Peterkou (Sparta Praha) vy-
hráli nad dvojicemi Filip 
Nováček (Čáslav), Šimon 
Vydlák (Kolovraty) 6:1, 6:0, 
Tobiáš Hájek (SK HAMR), 
Kryštof Žák (TŠ Lucie Hra-
decké) 6:4, 6:2 a Matyáš 
Vencl (Vysočany), Jaroslav 
Koudelka (Mělník) 6:2, 6:3. 
V Benátkách n. Jiz. vyhrál 
Petr debla společně s Dani-
elem Makovičkou postupně 
nad domácím párem Václav 
Němeček, Lukáš Vimr 6:0, 
6:0 a nad královedvorským 
párem Břetislav Lukáš, Ště-
pán Jansa 5:7, 7:5, 10:5. 

Na začátku jara přejeme 
hráčům píli v další tenisové 
přípravě a dobré antukové 
dvorce, na jejichž přípravě 
se také sami podíleli. 

ZA LTC BAKOV NAD JIZEROU Z.S. 

KAREL KOUKAL

Ozvěny halové sezóny bakovských tenistů

Namažte si svačinu a lýtka a pojďte s námi všichni na výlet 
Vyrážíme v sobotu 22. dubna 2017. Čeká nás 12km výlet 
do okolí Smržovky a Tanvaldu. Naším cílem bude rozhledna 
Černá Studnice, kde se pokocháme rozhledy a naplníme žalud-
ky. Sraz všech malých, větších i největších turistů je v 8.45 h. 
na želez. zastávce Bakov město, vlak směr Tanvald nám odjíždí 
8.52 h., návrat na želez. zastávku v 17.46 h. 

Co s sebou a na sebe? Dobrou náladu jako pokaždé, sportovní 
oblečení a obutí, 150,- Kč na vlak, svačinu a pití na celý den, 
drobné kapesné na občerstvení (možnost ve Smržovce, na Čer-
né Studnici a v Tanvaldu) a vstup na rozhlednu, pláštěnku. Te-
rén není vhodný pro kočárky, psi vítáni. 

Chcete-li poslat děti samotné, je pedagogický dozor zajištěn. 
Bližší informace na tel. 728609262. Těším se na všechny. 

J. BRYCHOVá

Bakovský šlapáček už zase brzy startuje 
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ŘEŠENÍ MINIHISTORIÁDY:
1) písemné → hmotné, entomologové → archeologové
2) b
3) Josef Václav Myslbek
4) Jan Masaryk, Praha – Černínský palác
5)  Slovenské národní povstání, Jednotné zemědělské družstvo, Face-

book

—▶ inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 

hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho 
chovu! 

Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180 Kč/ ks. 

Prodej: 
14. května a 11. června 2017, Bakov n. Jizerou – 

u vlak. zastávky Bakov – město – 12.35 hod.  
Při prodeji slepiček– výkup králičích  

kožek – cena dle poptávky.

Informace: 
Po–Pá 9.00–16.00 hod. tel. 601 576 270, 728 605 840

Šachisté Sokola Bakov ukončili sezónu 2016/17 
ve II. lize na 5. místě. V posledních dvou ko-
lech se již nevymanili z pozice, že již nemohou 
postoupit ani sestoupit a 2x remizovali 4:4, nej-

dříve 19. 3. doma s Deskem Liberec, který bojoval o záchranu 
a 2. 4. v posledním 11. kole v Hořicích s místní TJ Jiskrou, která 
již byla odsouzena k sestupu. Spolu s ní ještě soutěž opouští již 
výše zmiňované mužstvo z Liberce a ŠK Spartak Ústí nad Labem. 
Postup do 1. ligy si vybojoval Bartoš Unichess B, druhý o bod 
skončil Zikuda Turnov a třetí Sokol Mladá Boleslav. 
Veškeré podrobnosti jsou na http://db. chess.cz/soutez.php?-
sid=1660.

JAROSLAV ZáHORBENSKÝ

5. místo šachistů

Velké drama se šťastným 
koncem ve skupině – 
basketbal s t .  žáci
Starší žáci se 7. 3. 2017 zúčastnili 
okresního kola v basketbale. Tur-
naj se hrál na 9. ZŠ MB – Pastelka. 
Chlapci se v základní skupině utkali 
se 3. ZŠ MB a osmiletým gymnázi-
em MB. První dvě družstva ve sku-
pině postupovala do semifinále 
a duely nabídly neskutečné drama 
v koncovkách zápasů. Zápasy v se-
mifinále a o 3. místo už byly nad sí-
ly našich chlapců, i tak je 4. místo 
zlepšení oproti minulým ročníkům. 
ZŠ Bakov – 3. ZŠ MB 9 : 17 V úvod-
ním utkání jsme se dopouštěli mno-
ha technických i taktických chyb, 
které soupeř nemilosrdně trestal 
a brzy si vytvořil desetibodový ná-
skok. Ve druhém poločase se naše 
hra zlepšila a dotáhli jsme až na roz-
díl dvou bodů. V závěru jsme však 
opět propadli a utkání poměrně vy-
soko prohráli. 
ZŠ Bakov – osmileté gMB 10:9 
Ve druhém zápase jsme prohráva-
li již 0:6. Také v tomto utkání byl 
z naší strany 2. poločas výrazně lep-
ší a půl minuty před koncem jsme 
šli poprvé do vedení 8:7. Soupeř si 
vzal oddechový čas a my jsme se 
poradili, jak tu půlminutku bez fau-
lu, který by znamenal trestné ho-
dy, ubránit. To se bohužel nepoda-
řilo a 8 sekund před koncem jsme 
prohrávali 8:9. Naše šťastná vítězná 
trefa přišla 2 sekundy před koncem 
utkání. 
3. ZŠ MB – osmileté gMB 18:17 
V tomto utkání jsme museli fandit 
trojce, protože výhra gymnázia by 
nás poslala do boje o 5. místo. Bo-

hužel trojka v průběhu 2. poločasu 
prohrávala již 6:14 a nic nenasvěd-
čovalo, že dojde k obratu. Naštěs-
tí pro nás se tak stalo a trojka 20 
sekund před koncem šla poprvé 
do vedení 16:15. Naši radost však 
pokazil koš 3 sekundy před kon-
cem, kdy trojka opět prohrávala 
16:17. Podařilo se jí však nemožné 
a téměř se závěrečnou sirénou strh-
la vítězství na svoji stranu. 
Pořadí ve skupině A: 1. 3. ZŠ MB 
35 : 26 4 body 
2. ZŠ Bakov 19 : 26 2 body
3. 8 l. gMB 26 : 28 0 bodů
Pořadí ve skupině B: 1. 7. ZŠ MB 
35 : 10 4 body
2. 9. ZŠ MB 24 : 10 2 body
3. 8. ZŠ MB 9 : 48 0 bodů
SEMIFINáLE: 3. ZŠ MB – 9. ZŠ MB 
10 : 8
ZŠ Bakov – 7. ZŠ MB 4 : 15
o 5. místo: 8. ZŠ MB – 8 l. gMB 
11 : 7
o 3. místo: ZŠ Bakov – 9. ZŠ MB 
8 : 43
FINáLE: 7. ZŠ MB – 3. ZŠ MB 12 : 10

POřADÍ: 
1. 7. ZŠ MB 
2. 3. ZŠ MB 
3. 9. ZŠ MB 
4. ZŠ Bakov 
5. 8. ZŠ MB
6. osmileté gMB

Školu reprezentovali: Jan Turek, 
Ondřej Klíma, František Pavlíček, 
Ondřej Bůžek, Jan Zemanec, Tomáš 
Jireš, Jan Tóth a David Pelikovský
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