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Slovo starosty

—▶ městský úřad informuje

právě se Vám dostává do ru-
ky červnové vydání našeho 
zpravodaje a s jeho vydá-
ním v tomto období obvyk-
le přichází léto. V letošním 
roce dle klimatických pod-
mínek „léto“ již téměř dva 
měsíce trvá a při pohledu 
z okna na vyprahlé záhony 
a vysušené trávníky to vy-
padá jak v leckterých kla-
sických přímořských desti-
nacích. Jen to moře chybí. 

Léto tedy vítat nebude-
me, protože je již v plném 
proudu, ale na zaslouže-
né dovolené a prázdniny 

se zajisté již všichni těší-
te a říkáte si – „už aby to 
bylo“!

Ještě než dětem v tomto 
školním roce naposledy 
zazvoní a dospělí odloží 
služební telefony a počíta-
če, vypnou budíky a slova 
„práce a zaměstnání“ nebu-
dou chtít chvíli slyšet, pře-
dám Vám některé další in-
formace o dění ve městě.

•  S maximálním možným 
nasazením pokračuje-
me v přípravách staveb-
ních úprav Základní 

školy v podobě výstav-
by nových šaten a ná-
stavby v podobě po-
třebných kmenových 
učeben – o této záleži-
tosti, resp. o tom zda se 
nám podaří vše připravit 
k realizaci, fázích a prů-
běhu realizace záměru 
samotného Vás bude-
me informovat téměř 
on-line na všech do-
stupných informač-
ních kanálech města 
a ZŠ, neboť se to týká 
většiny z nás a přede-
vším našich dětí – sle-
dujte prosím průběž-

ně webové stránky 
města a ZŠ, příp. face-
book

•  V minulém čísle zpravo-
daje jsem zmínil projekt 
Marketingové identi-
ty města. Tento dlouho-
dobý projekt pokraču-
je dále ve svém procesu 
a na květnovém jednání 
Zastupitelstva města, by-
ly představeny konkrét-
ní výstupy, včetně podo-
by nového loga a motta. 
Nyní bychom rádi před-
stavili jejich podobu Vám 
a široké veřejnosti. Kdy? 

V rámci večera Bakova 
nad Jizerou, který se 
uskuteční v pátek 27. 
července na našem ná-
městí ve večerních ho-
dinách a který vyvrcholí 
letním kinem a promítá-
ním vybraného celove-
černího filmu (předpo-
kládáme českou komedii 
„ Dvě nevěsty a jedna 
svatba) 
 
Nyní pouze trochu po-
odtajním směr a cestu 
strategie a vizualizace – 
Bakov nad Jizerou leží 
mezi Máchovým krajem 

Vážení spoluobčané,
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Projekt ident i ty Bakovska podruhé

Milí přátelé, projekt identity, strategie pro dlouhodobý rozvoj Bakovska, 
je v plném realizačním proudu. První seznámení s projektem s názvem 
"Bakovsko Integrity-21" si můžete přečíst v květnovém čísle Bakovska.
To podstatné: Projekt identity řeší nejzákladnější otázky směřování města 
Bakova nad Jizerou a jeho perspektivy v dlouhodobé budoucnosti. Jeho 
cílem je uvést tento kraj do co širokého povědomí v rámci České repub-
liky i zahraničí, vytvářet prostředí pro získávání finančních prostředků 
do regionu a zajistit jeho celkové zlepšování ve prospěch občanů. 

Projektem se zamýšlíme nad tím, „o čem“ vlastně Bakov(sko) je, jakým 
způsobem se může dlouhodobě prezentovat světu a na čem může dlou-
hodobě stavět. Na tomto základě vytváříme prezentační portfolio (logo, 
motto, grafické materiály v jednotném stylu – tzv. „corporate identity“) 
a další nástroje propagace pro návštěvníky, občany i místní podnikatele 
a spolky (internetový portál bakovsko.eu). 

STRATEGIE: Turistickou křižovatkou na trase Greenway

A dnes již konkrétně: 
Abychom Bakovsko posunuli skutečně vpřed, musíme mít jasnou vizi 
a realizovatelný cíl. Jaká tedy je?

Bakovsko chceme dlouhodobě utvářet a prezentovat jako křižovatku 
cestovního ruchu mezi Českým rájem a Máchovým krajem, neboť atrak-
tivní poloha města je jeho největším potenciálem. 

Výhody jsou jasné: 
Zvýšený zájem o tento kraj, ideální podmínky pro podporu podnikatelů, 
celkové oživení Bakovska a otevřené dveře dotačním titulům ve prospěch 
zlepšování prostředí a hodnot pro obyvatele. 

BAKOV NAD JIZEROU KŘIŽOVATKOU MEZI ČESKÝM RÁJEM A MÁCHOVÝM KRAJEM POD MOTTEM „ROZCESTÍ STŘEDNÍHO POJIZEŘÍ“

a Českým rájem a je ja-
kýmsi rozcestím... 
 
Více při našem společ-
ném setkání v červen-
ci na náměstí – při-
jměte prosím pozvání, 
srdečně zvu. O bliž-
ší informace jak tvorba 
projektu pokračuje, jsme 
opět požádali jeho zho-
tovitele Mgr. Vojtěcha 
Dvořáka (viz. následují-
cí článek)

•  Vodní plocha VČAS – jsou 
vedra a dle předpovědi 
by měli trvat dále a v ta-
kovém počasí přijde tro-
cha osvěžení vhod. Tím 
lépe, když je po ruce ně-
jaká vhodná vodní plo-
cha k vykoupání. Vodní 
plocha ve volnočasovém 
areálu se nabízí úplně au-
tomaticky, ale také téměř 
automaticky v letních mě-
sících bojujeme s kvalitou 
vody ke koupání.

Letos již od dubna prová-
díme za pomoci pracovní-
ků města (technická četa, 
správce areálu, brigádní-
ků), dobrovolníků ( SDH, 
Rybáři) pravidelnou údržbu 
vodní plochy, zejména pak 
výlov shluklé řasy na vod-
ní hladině. Vyloveno, napl-
něno a odvezeno bylo již 
cca 10 kontejnerů s řasou 
a budeme v této činnosti 
pokračovat i nadále, včetně 
dalších opatření. 

I díky této činnosti může-
me prozatím konstatovat, 
že na základě měření hy-
gieniků je voda ve Volno-
časovém areálu hodnoce-
na stupněm 2, tj. vhodná 
ke koupání s mírně zhor-
šenými vlastnostmi (sníže-
ná průhlednost)

Závěrem Vás tímto zvu ta-
ké na 8. ročník Pojizerské-
ho folklorního festivalu, 
který pořádá spolek Poji-

zerský folklor a město Ba-
kov nad Jizerou v sobotu 
30. června na bakovském 
náměstí s tradiční páteční 
besedou, tentokrát s čes-
kým moderátorem a bavi-
čem Alešem Cibulkou.

A teď už HURÁ na prázd-
niny – užijte si to!

RADIM ŠIMÁNĚ, 

STAROSTA MĚSTA
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Strategie je zároveň klíčem k realizovatelnosti mnoha bodů strategické-
ho plánu a rozvoje města (kvalitní náměstí s restaurací, prosperující drob-
né podnikání atd.). Zároveň chceme nadále zachovat ráz Bakovska mimo 
centra zájmu návštěvníků jako klidného místa pro rodinný život. 

MOTTO PRO BUDOUCNOST

Oficiálním mottem, které jsme v souladu s naší strategií pro Bakovsko bu-
doucnosti vytvořili, zní:
Bakov nad Jizerou – „Rozcestí středního Pojizeří“

Motto nejen jednoznačně identifikuje kraj v rámci České republiky, ale 
úspěšně se vyhýbá i tradiční přetahovací hře o "bránu českého ráje" okol-
ních měst. 

Originální slogan se stane exkluzivní registrační ochrannou známkou Ba-
kovska a rovněž součástí připravovaného loga města. 

PRIORITY ROZVOJE

Hlavními pilíři, které chceme dlouhodobě v rámci rozvoje projekt identi-
ty rozvíjet, jsou tyto:

1)  Páteřní cyklostezka Greenway Jizera

Významnou páteřní cyklostezku Greenway Jizera, probíhající nyní Malou 
Bělou a dále po proudu Jizery Podhradím k Debři, chce Město Bakov nad 
Jizerou ve spolupráci s Mnichovým Hradištěm svést u obce Veselá na levý 
břeh Jizery a dále přímo do Bakova nad Jizerou. 

Směřování cyklostezky do centra Bakova je zcela zásadním krokem prv-
ní realizační fáze projektu k oživení města a především jeho centra. Měs-
to Bakov nad Jizerou již podniklo první kroky vyjednávání o úpravu trasy 
s Mnichovým Hradištěm a dalšími obcemi podél Jizery. 

2) Bakovské náměstí
Máse-li se město stát turistickou křižovatkou, je třeba se soustředit na roz-
voj centra Bakova jako takového: Estetické náměstí s kvalitní restaurací 

a zázemím pro drobné podnikatele je velkou výzvou. Perspektivním cílem 
je rovněž otevření informačního centra přímo v centru Bakova nad Jizerou. 

3) Projekt Zvířetice 3D

Zvířetice vnímáme jako největší kulturní hodnotu i turistickou perspektivu 
Bakovska. Projekt Zvířetice Vision 21 pod hlavičkou města Bakov nad Ji-
zerou je již nyní úspěšný na poli návštěvnickém i dotačním. Cílem je po-
stupně zajistit celý objekt pro příští generace a dále ho rozvíjet. 

4) Volnočasový areál

Volnočasový areál s atraktivním zázemím je obrovskou perspektivou pro 
zázemí návštěvníků. Město Bakov nad Jizerou již vytváří podmínky pro 
další rozvoj areálu a zlepšení kvality chatové osady i vodní plochy. 

JAK POKRAČUJEME?

Před dvěma týdny proběhla na Úřadu průmyslového vlastnictví přihláš-
ka motta „Rozcestí středního Pojizeří“ jako celorepublikové registrační 
ochranné známky Bakovska. 

Na začátku června byl projekt identity implementován do strategického 
plánu města pro rok 2018–2028. 

V současné době máme zcela dokončené logo, jeho varianty i atraktivní 
doplňkové motivy grafiky. Tento měsíc začínáme pracovat na nejnáročněj-
ším výstupu: strukturní a grafické koncepci internetového portálu „bakov-
sko.eu“, jehož vývoj bude probíhat po celé léto 2018. 

První oficiální termín prezentace nové identity nás pak čeká v pátek 27. 
července 2018. V rámci slavnostní akce Bakova nad Jizerou na bakovském 
náměstí, která vyvrcholí projekcí letního kina, odhalíme s vedením města 
logo a podobu grafických materiálů identity. 

VOJTĚCH DVOŘÁK, 

VEDOUCÍ REALIZAČNÍHO TÝMU BAKOVSKO INTEGRITY-21

Nabízíme letní brigádu
Město Bakov nad Jizerou hledá na letní brigádu pracovníky do TECHNICKÉ ČETY

Brigádník bude vykonávat:
–  manuální práce vč. práce 

s křovinořezem
–  zahradnické práce 
–  pomocné a úklidové práce

Požadujeme:
–  řidičský průkaz skupiny B
–  fyzickou zdatnost pro práci 

venku
–  časovou flexibilita pro vykrytí 

potřeb prací z důvodu  
wčerpání dovolených 

Nabízíme:
–  dohodu o provedení práce 

s odměnou 100 Kč/hod. 
–  předpokládaná pracovní 

doba 7:00–14:30 dle dohody 
s vedoucím

–  práce v období červen –  
srpen 2018

V případě zájmu o tuto nabídku kontaktujte vedoucího technické 
čety pana Václava Jandu na tel. 607 986 494. 

Rád zodpoví i případné doplňující dotazy k nabízené brigádě.

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, VEDOUCÍ ÚŘADU
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Občerstvení Jezerka ve VČASU je pro vás otevřeno v nové 
podobě. Přijďte se občerstvit a pobavit během rekreačního 
sportování, návštěvy koupaliště nebo jen tak zajděte na toče-
né pivko a točenou limonádu. Mimo to vám budou nabídnuty 
tradiční letní pochoutky, jako jsou nanuky, párky v rohlíku, 
hranolky, tousty apod. 

Každý pátek a sobotu bude pro vás připravena nějaká „mňam-
ka“ na grilu. 

Také funguje půjčovna sportovních potřeb jak na vodu – pad-
dleboard, tak i na pevnou zem – plážový volejbal, badminton, 
petang, odrážedla apod. 

Otevřeno pro vás bude každý den, 
pondělí – čtvrtek  od 13:00 do 19:00 hodin, 
pátek – neděle  od 13:00 do 21:00 hodin. 

Dále pak dle počasí, možností a návštěvnosti areálu. 

BLANKA RESLOVÁ, REFERENT ODBORU SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Občerstvení 
ve VČASu j iž funguje

Prostory pro podnikání v Boleslavské ulici

•  prostor sloužící k podnikání o cel-
kové výměře 46, 41 m2 (obchod 22, 
44 m2, sklad 21, 97 m2, zázemí 2 m2) 
umístěných v přízemí budovy čp. 234, 
ulice Boleslavská, Bakov nad Jizerou

• Účel využití: obchodní činnost, služby, 
kancelář. 

Zájemce o pronájem ve své žádosti uvede 
zaměření obchodní činnosti nebo služeb 
a nabízenou cenu za pronájem - měsíční 
nájemné (+ energie). 

Nabídky můžete podat písemně v uzavře-
ných obálkách označených „Neotvírat – č. 
j. maj/552/2018/re“ osobně na MěÚ, ne-
bo prostřednictvím pošty na adresu: Měs-
to Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 
Bakov nad Jizerou

do 25. 06. 2018 do 12:00 hodin. 

Více informací na úřední desce webu 
města nebo telefonu 326 214 022. 

BLANKA RESLOVÁ,  

REFERENT ODBORU SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Mám velkou radost, že se nám podařilo dne 1. 6. 2018 předat veřej-
nosti do užívání nově zbudované workoutové hřiště v Podstrání, 
dokonce za praktické ukázky cvičení s trochou soutěžení.

Workoutové hřiště slouží k různým cvikům na hrazdě, bradlech, 
žebřinách a jiných solitérních prvcích.  Hlavní důraz je kladen 
na cvičení s vlastní vahou. Toto cvičení je proto pro tělo mnohem 
vhodnější, než cvičení se závažím. Je daleko šetrnější ke kloubům 
a nenamáhá tolik vazy a šlachy. Hřiště zároveň odpovídá všem nor-
mám včetně evropských směrnic.  

Než se Vám mohlo workoutové hřiště představit, jak jinak než 
v barvách města, bylo zapotřebí nejen mnoha povolení a vyjádření 
od dotčených institucí, ale i realizace výběrového řízení. Na samém 
počátku to byla hlavně podpora vedení města, radních a rovněž 
zastupitelů města, kteří každoročně schvalují finanční částky 
na jednotlivé projekty. Dále to byla spousta administrativní práce 
a nakonec ta praktická část, kdy se hřiště začalo díky firmě Evrop-
ská Training s. r. o. rýsovat.  
Tato práce nás velmi těšila, protože na konci jsme viděli moderní 
sportovní hřiště, které bude sloužit k dobrému účelu. Ne všichni se 
mohli slavnostního otevření hřiště zúčastnit, proto jsme připravili 
pár fotografií.  Všem přeji, aby si workoutové hřiště užili ve zdraví.     

JANA HEPPNEROVÁ, REFERENT ODBORU SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Město Bakov nad Jizerou oznamuje ZÁMĚR PRONÁJMU

Workoutové hřiště už slouží veřejnosti
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Restaurátorské práce v Komenských sadech

Jistě jste si povšimli, že se 
od podzimu minulého ro-
ku pracuje na restaurová-
ní busty biskupa Jednoty 
bratrské a učitele národů 
Jana Ámose Komenského, 
včetně podstavce a na po-

mníku truchlící ženy nebo-
li Pomníku padlých vojínů 
1914–1918. 

Pamětníci vědí, že park 
nese svůj název od vzni-
ku první republiky a zá-

sluhou baráčnické obce 
v něm byl umístěn pod-
stavec, na kterém busta 
stála. Z historických pra-
menů lze zjistit, že bustu 
do betonu odlil výtvarník 
pan Brzobohatý z Bako-
va. Je pravděpodobné, že 
to byl také on, kdo dal 
povrch busty galvanic-
ky pokovit mědí, čímž se 
zasloužil o její dlouhou 
životnost. Zřejmě v osm-
desátých letech byla bus-
ta pozlacena. Tento zásah 
však pro ni nebyl dobrý, 
protože mezi dvěma kovy 
vznikají elektrické výbo-
je a oxidace a dochází tak 
k rychlejší degradaci po-
vrchu. Na bustě se zača-

ly objevovat trhlinky, kam 
se dostávala voda smíšená 
s prachem. Tím docháze-
lo k čím dál většímu po-
škození. 

Pomník padlých vojínů 
1914–1918 byl zhotoven 
z hořického pískovce rov-
něž zásluhou baráčnic-
ké obce. Jeho autorem je 
pan Koloc, který v Bakově 
nad Jizerou pracoval. Do-
minantou architektonicky 
a výtvarně zajímavého díla 
je postava klečící postavy 
truchlící ženy. Dílo bylo 
velice poškozeno hrubý-
mi nečistotami a mikrove-
getací. Stejně tak jako bus-
ta J. A. Komenského bylo 

dílo převezeno do dílny 
pana restaurátora. Dnes 
jsou hotovy restaurátor-
ské práce na bustě J. A. 
Komenského a dokončují 
se práce na postavě truch-
lící ženy. Ta bude již br-
zy převezena na své mís-
to. Z přiložených fotografií 
je nejvíce znatelné, jak se 
restaurování povedlo. Pro-
to bych ráda touto ces-
tou panu Oto Pospíchalo-
vi, akademickému sochaři 
a restaurátorovi za jeho 
nelehkou práci poděko-
vala. 

JANA HEPPNEROVÁ

REFERENT ODBORU SPRÁVY 

MAJETKU MĚSTA

Prest ižní ocenění pro Zvířet ice

S hrdostí oznamujeme, že 
jsme v tradiční soutěži ve-
řejných sbírek „Máme vybrá-
no“ prestižní organizace „In-
stitut pro památky a kulturu, 
o. p. s. “, získali první místo 
v kategorii redakce. 

Naše sbírka byla vyhodnoce-
na z aspektu atraktivity, ori-
ginality, propagace a estetic-
kého zpracování
předmětů jako nejlepší v ce-
lé České republice. Uspě-
li jsme tak v konkurenci 
neuvěřitelných 220 dalších 
veřejných sbírek. Cenu jsme 
převzali v úterý 29. května 

na slavnostním galavečeru 
v refektáři Dominikánského 
kláštera v centru Prahy z ru-
kou ředitele organizace pana 
Aleše Kozáka za přítomnos-
ti 1. náměstka Národního pa-
mátkového ústavu. 

Certifikát zaštiťují kromě ře-
ditele organizace podpi-
sy náměstkyně ministerstva 
kultury ČR a generální ředi-
telky Národního památkové-
ho ústavu. 

Součástí ceny je i nádher-
ná reprezentativní velko-
formátová publikace o čes-

kých památkách, která bude 
umístěna v Městské knihov-
ně v Bakově nad Jizerou 
a k dispozici pro všechny 
občany Bakova. 

Cena je dosud nejvyšším 
oceněním, kterého jsme pod 
hlavičkou města Bakova nad 
Jizerou za působení pro Zví-
řetice obdrželi. Náš objekt 
nyní získává další úroveň 
publicity a známosti. Řa-
du cenných kontaktů, které 
jsme získali, chceme nyní dá-
le využít ve prospěch získá-
vání dalších dotačních titulů. 

V kontextu úspěchu projektu 
Zvířetice Vision 21 dále hlá-
síme i získání dotací na ob-
novu kleneb ve starém paláci 
od Krajského úřadu Středo-
českého kraje a Ministerstva 
kultury ČR v celkové výši 
750. 000 Kč. 

Na transparentním účtu sa-
motné veřejné sbírky máme 
od dubna minulého roku již 

přes 160. 000 Kč a její plně-
ní ze strany návštěvníků TIC 
Zvířetice s kampaní "nadač-
ních" kachlů a magnetů neu-
stále pokračuje. 

Kachle veřejné sbírky 
s holografickým QR kó-

dem i krásné magnety mů-
žete zakoupit v našem in-
focentru TIC Zvířetice. 

VOJTĚCH DVOŘÁK, 

VEDOUCÍ PROJEKTU 

ZVÍŘETICE VISION 21

VEŘEJNÁ SBÍRKA PROJEKTU ZVÍŘETICE VISION 21 POD HLAVIČKOU BAKOVA NAD JIZEROU OCENĚNA JAKO NEJLEPŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE
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Na konci května byla úspěšně dokončena poslední fáze zá-
chrany pozdně gotického portálu jihozápadního paláce zám-
ku Zvířetice, nejcennějšího architektonického prvku z mlad-
šího období hradu. Pod hlavičkou PhDr. Kateřiny Samojské, 
vedoucí edukační sekce Národního památkového ústavu 
a restaurátora MgA. Jakuba Tluchoře proběhla v týmu mla-
dých specialistů nejen záchrana a konzervace tohoto unikát-
ního kamenického prvku:

Vyrobena byla exkluzivně také autentická replika hlavní části 
ostění portálu (takzvaný „výdusek“) a to v původní vzhledové 
podobě z doby pozdní gotiky: Tento fragment bude slavnost-
ně odhalen na konci léta s doprovodnou akcí o restaurátor-
ských technikách v Muzeu Bakovska. 

V rámci dobře se rozvíjející spolupráce s NPÚ koncipujeme 
již nyní záchranné aktivity pro příští rok, související s obno-
vou dalších architektonických prvků zříceniny i archeologic-
kým průzkumem. 

VOJTĚCH DVOŘÁK, VEDOUCÍ PROJEKTU ZVÍŘETICE VISION 21

Pozdně got ický portálek 
Zvířet ic opraven!

—▶ životní prostředí

Nová výsadba – jaro 2018

Oživily a zazelenaly se 
nám v Bakově nad Jizerou 
a místní části Buda tři loka-
lity, které zvelebilo město 
prostřednictvím firmy Agar-
den zahrady s. r. o. Firma 
byla vybrána ve výběrovém 
řízení na výsadbové prá-
ce – jaro 2018 v březnu t. r. 
a v půlce května díla zdár-
ně dokončila. 

V obci Buda vpravo za kap-
ličkou Nanebevzetí Panny 

Marie vznikla alej 16 roz-
manitých ovocných stro-
mů, jež oživily fádní cestu 
z obce. Firma Agarden nám 
ji bude 10x za rok zalévat 
a po 2 roky zajišťovat ná-
slednou péči. 
 
Na zdravotním středisku 
se kompletně změnil ce-
lý záhon. Byly zde vysáze-
ny nové stromky, rostliny, 
dřeviny a trvalky a pro-
střední část oseta trávou. 

Pohled na zadní část zdra-
votního střediska se nyní 
ucelil a velmi osvěžil. Po-
suďte sami dle obrázku. 
 
Třetí lokalitou, která se 
změnila k lepšímu, je park 
svaté Barbory, kde byl vy-
sazen nový strom, zhoto-
ven nový záhon s novými 
dřevinami, trvalkami, keři 
a travinami a namontová-
ny 4 lavičky a 3 odpadkové 
koše. Uvidíte, až se posadí-

te na novou lavičku, potěší 
vaše oči park novým a ba-
revnějším dojmem. 

Samozřejmě, že nová vý-
sadba potřebuje svou pra-
videlnou zálivku a údržbu, 
zvláště v letošních teplých 
dnech, které přišly o něco 
dříve. Technické četě měs-
ta tedy přibyla práce o ty-
to lokality se zaléváním 
a udržováním této nové 
výsadby. 

Děkuji tímto občanům, kte-
ří se při návštěvách par-
ků a záhonů budou z naší 
krásné zeleně těšit a zacho-
vávat ji a vyhnou se jejímu 
poškozování a též děku-
ji za trpělivost při zalévání. 

Přeji krásné již téměř letní 
dny. 

JANA NAJMANOVÁ,  

REFERENT ODBORU  

STAVEBNÍHO A ŽP
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S odpady v novém kabátě

Abychom zefektivnili 
nakládání s odpady, 
využilo naše město do-
tací z operačního fondu 
životního prostředí. 
Ve výběrovém řízení 
byla vybrána firma OSK 
Praha s. r. o., která v tom-
to měsíci začala kopat 
výkopy pro podzemní 
kontejnery.

Vybrali jsme 3 vhodné 
lokality ve Školní a Bo-
leslavské ulici v Bakově 
nad Jizerou a na Malé 
Bělé. Ve Školní ulici kou-
sek od základní školy se 
již práce chýlí k závěru, 
na Malé Bělé je za pro-
dejnou připraven výkop 
a v Boleslavské ulici 
na Trenčíně u potravin 

Coop stavební práce 
začnou co nejdříve. 

Naše město se tak 
zapojí k mnoha městům 
v České republice, které 
již podzemní kontejnery 
mají, zvýší se kapacita 
každého druhu kontej-
neru a vylepší se vzhled 
na povrchu!

Vážení občané, děkuji 
vám za trpělivost při 
zvýšeném hluku při 
výkopových pracích 
v pracovních dnech 
i o víkendu. Věřte, že 
tato se vám dvojnásob 
pozitivně vrátí. 

JANA NAJMANOVÁ, REFERENT 

ODBORU STAVEBNÍHO A ŽP

Byl i  j s te tam někdy?
Polskou slavičí expedici bylo třeba před pár dny zakončit odchyty v Česku. Vybral 
jsem Polabí a místo, kde jsem už byl. Soutok Labe s Jizerou. Káraný a Toušeň, to jsou 
města při jejich soutoku. A šikovná cyklostezka, to pro ty, kdo by chtěli zažít místa ji-
nak. Vydejte se tam, kde vaše řeka končí, a nevěřím, že vám nebude hezky. Slavíky 
už tam zpívat nestihnete, ale krásného i bez jejich zpěvu v místech zůstalo dost. Kdo 
byste chtěl přijít připravený, pod názvem Zpět k pramenům se o zmíněném soutoku 
dozvíte víc. O vodě Jizery a i té druhé. O cestě řeky, která tam končí. Jež spojuje tolik 
osad a obcí, tolik lidí, tolik nádherných míst! Od skvostných jizerských luk a rašelinišť 
až po vmíchání se do Labe. Po sto pětašedesáti kilometrech putování českou krajinou, 
pošťuchování lidí svojí silou i prospívání docela jinak. 

Bakov nad Jizerou, zní mi to příjemně. A všude kolem slavíci! Tedy od Hradiště až 
po to lázeňské město Toušeň. Krajina, kterou mám rád a rychle se ji snažím doučit. 
Abych byl vzdělanějším, kdyby se mne třeba při soutoku Prosny s Wartou, odkud jsme 
do Polabí přijeli, někdo z kolegů zeptal. 

Mám rád místa soutoků. Je pozoruhodné vnímat kolem prchající čas, zanikající z řek tu 
slabší a nároky silnějšího. Tušit v místě všechny žilky povodí, probíhající vodu z Kle-
nice a Kněžmostky. Zábrdky u obou Mohelek, všech bezejmenných přítoků, které po-
měřování proudů prohrály už daleko dřív. Uklidňovat se připomenutým koloběhem 
vody v přírodě a myslet při tom i na životy lidí v nekonečném znovuobjevování se 
ve vztahu k planetě. 

Na ostrohu mezi řekami stojí mohutná vrba. Není dutá, abyste se mohli rozsvěřovat 
a vyčkat na finální moudro. Je dobré se ale toho majáku dotknout a stanout v soustře-
dění. Dostaví se chvíle zajímavé, vědomí se rychle vyladí do okolních energií výrazně 
přítomných. A až místo opustíte a sednete doma v klidu podobném, zkuste si pustit 
od Bedřicha Smetany Vltavu, tu cestu v tónech. Všechno podobné vám chtěl říci sou-
tok, kde jste stanuli a možná to napověděl. Soutok, který je dotknutý i vaší krajinou. 

PAVEL KVEREK

ORNITOLOG, KNĚŽMOST

—▶ městská pol ic ie

Nejen zjišťování přestup-
ků a kontrolní činnost je 
denním chlebem strážní-
ků Městské policie v Bako-
vě nad Jizerou. Mezi další 
činnosti, kterými se strážní-
ci zabývají, je odchyt psů 

a jiných zvířat. K této čin-
nosti musel každý z na-
šich strážníků absolvovat 
kurz na Vysoké veterinár-
ní a farmaceutické fakul-
tě v Brně, kde po úspěš-
ném složení zkoušky získal 
osvědčení o odborné způ-
sobilosti pro odchyt zví-
řat bez pána, toulavých 
a opuštěných zvířat a za-
cházení s nimi včetně péče 
o ně v útulcích pro zvířata. 

 V největší míře se stráž-
níci zabývají odchytem 
volně pobíhajících psů 
po městě a blízkém okolí. 
Od začátku letošního ro-
ku do konce měsíce květ-

na bylo strážníky městské 
policie odchyceno cel-
kem 25 psů. Z tohoto po-
čtu bylo 24 psů úspěšně 
vráceno zpět ke svým ma-
jitelům. Do útulku v Lysé 
nad Labem byl odvezen 1 
pes a v ostatních 3 přípa-
dech se psa buď nepoda-
řilo odchytit, nebo se pes 
již na uvedeném místě ne-
nalézal. 

Dále pak strážníci v 7 pří-
padech zjistili nebo vyjíž-
děli na oznámení o uhy-
nulé srnčí zvěři, která 
po zjištění přesného místa 
nálezu byla předána pří-
slušnému mysliveckému 

hospodáři, který provedl 
jeho likvidaci, a jednou vy-
jeli na oznámení o uhynu-
lém ptákovi, který byl pře-
dán k odborné likvidaci. 
Mezi kuriozity letos patřil 
odchyt dalších třech zvířat. 
Přímo v Bakově byl odchy-
cen zlatý bažant, o které-
ho se přihlásil jeho maji-
tel, který si ho od strážníků 
převzal. Kousek od města 
byla na kruhovém objez-
du odchycena krůta, kte-
rá byla následně umístě-
na u náhradního majitele, 
a poslední květnový den 
bylo v obci Buda v jedné 
ze zahrad nalezeno mlá-
dě kalouse ušatého, které 

strážníci odchytli a předali 
ornitologovi v minizoo při 
DDM v Mladé Boleslavi, 
a následně bude umístěno 
v záchranné stanici v Po-
děbradech. 

 ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

S t rážník a odchyt zvířat
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—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky  
v městské knihovně
Světová beletrie
Peter Mayle: Honba za Cézannem
James Patterson: Šestnáctá lež
Nora Roberts: Co přetrvá věky
Nora Roberts: Hrdina ze sousedství
Wilbur Smith: Nad propastí

Česká beletrie
Jan Bauer: O život princezny
Oldřiška Ciprová: S cejchem ďábla
Marcela Mlynářová: Samorostka

Eva Urbaníková: Ztracené
Michal Viewegh: Muž a žena

Detektivky
Camilla Läckberg: Čarodějnice
Miroslav Macek: 3x na horké stopě

Naučné knihy
Miroslav Ivanov: Milada Horáková. Justiční vražda
Gabriela Koukalová: Jiná

KAREL NOVÁK, KNIHOVNÍK

—▶ tur is t ické informační centrum Zvířet ice

Přijměte, prosím, naše po-
zvání na akci TIC Zvířetice - 
historicky již třetí. 

17:00 hod.: pohádka RON-
JA, DCERA LOUPEŽNÍKA – 
hraje pražské Divadlo Kam-
pa
Vstupné:  děti – 80 Kč
  dospělí – 120 Kč

20:30 hod.: komedie NERU-
ŠIT, PROSÍM! – hraje diva-
delní spolek Dobrovít Dob-
rovice
Vstupné:  dospělí – 120 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – 
spuštěn od 15. června 2018 
v TIC Zvířetice. 
Přijďte včas, kapacita ome-
zena. 
Těšíme se na Vás!

TÝM TIC ZVÍŘETICE

Divadelní den na Zvířet ic ích – 
sobota 11. Srpna 2018

—▶ školská zař ízení

Dne 14. května 
se u nás v bakov-
ské ZŠ sešli senio-
ři z Denního cent-
ra Jizera, aby nám 
povyprávěli své 
životní příběhy 
na pozadí událos-
tí 2. poloviny 20. 
století. 

Pokládali jsme jim dotazy na jejich život a dobu, ve které 
žili. Naši hosté nám vyšli velmi vstříc a byli schopni odpo-
vědět na takřka veškeré otázky a vždy nám řekli ještě něco 
navíc. Byli tak ochotní, že nám dokonce přinesli na ukázku 
i dochované fotografie a novinové články z minulé doby. 
Povyprávěli nám o méně příjemných i světlých momentech 
ze svého osobního života. Dozvěděli jsme se spoustu no-
vých a zajímavých informací, které bychom se ve škole jen 
tak nedozvěděli. 

Jsme velice vděčné, že naše pozvání přijali. 

ŽÁKYNĚ IX. A

Beseda se seniory
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Květnové záži tky ze školky

Projekt Rodina spolu v mateřské škole
Naše mateřská škola by 
Vám, čtenářům, ráda před-
stavila celoroční projekt 
RODINA SPOLU, který re-
alizujeme tento školní rok, 
a chýlí se pomalu ke své-
mu konci. Projekt byl pro 
všechny rodiny, které si 
chtěly užít radostně a pes-
tře společný čas. Bylo třeba 
vše potřebně zdokumento-

vat, zážitky zprostředkovat 
kamarádům a paní učitel-
ce ve třídě, představit jed-
notlivé aktivity ve školce 
a později mít na co vzpo-
mínat. Každá rodina, kte-
rá se do projektu zapoji-
la, dostala sešitek, kam své 
úkoly zaznamenávala. Poté 
jsme si jej četli a prohlíže-
li ve třídách v kroužku se 

všemi dětmi. Tématem ob-
sahu jednotlivých měsíč-
ních aktivit bylo například 
společné čtení, výlet, peče-
ní, vyprávění, hraní, zpívá-
ní, sportování, tvoření, zá-
bava apod. Rodina během 
roku společně plnila úkoly 
a získávala razítka. Poznali 
jsme, že rodiny našich dětí 
jsou skvělé a že si oprav-

du na plnění úkolů daly 
záležet a náš cíl, společně 
strávit čas, byl splněn. Tu-
díž! Každá rodina vyhrává, 
protože společně strávený 
čas je největší výhrou! Vě-
říme, že při plnění úkolů 
jste si prožili radost a zába-
vu a posílili tak vzájemné 
vztahy nejen v rodině, ale 
i s námi, mateřskou školou. 

Velké poděkování patří na-
šim milým sponzorům, kte-
ří se postarali o pěkná pře-
kvapení – Fotograf Vopat, 
Cukrárna Flora, Cukrárna 
U Pavoučka a Město Bakov 
nad Jizerou. 

DĚKUJEME 
DĚTI A UČITELKY  

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Předposlední měsíc škol-
ního roku je v naší školce 
už tradičně měsícem výletů. 
A tak jsme si nachystali ba-
tůžky, pláštěnky, svačinu, 
nezbytné dobroty a hu-
rá do přírody. Zelená, žlu-
tá a červená třída se vydala 
na sever. 

Během cesty nás nejprve 
zaujal hrad Bezděz a vy-
právění paní učitelky o ma-
lém princi Václavovi, který 
byl spolu se svou mamin-
kou královnou Kunhutou 
na Bezdězu uvězněn. Ještě, 
že nás nic takového nepo-
tkalo a mohli jsme putovat 
dál až na břeh Máchova je-
zera. Tam jsme si připada-
li skoro jako u moře. Krás-

ná pláž, šplouchající voda 
a parník. Dali jsme si dob-
rou svačinku a pak už ho-
nem na projížďku po jeze-
ře. Pluli jsme na parníku 
jménem „Máj“ a představo-
vali jsme si, že jsme oprav-
doví námořníci. To ale byla 
dobrodružná výprava!

Děti ze sluníčkové a modré 
třídy navštívily Jiřetín pod 
Bukovou. Prohlédly si krás-
né muzeum výroby hraček, 
kde si každý svou hračku 
v dílně i vyrobil. 

Do ZOO Chleby se vypra-
vila Duhová a Berušková 
třída. Nejvíce se nám líbi-
lo obrovské akvárium pl-
né ryb, opičky, pávi s ba-

revným peřím. Legraci jsme 
si užili s malými medvíďa-
ty, která nám předvedla, jak 
si užívají koupání v bazénu. 
Jenom škoda, že nám paní 
učitelky nedovolily se při-
dat k medvíďatům. Bazén 
by byl i pro nás prima, bylo 
totiž strašné horko. 

A tak jsme letos na našich 
výletech užili hodně slu-
níčka, přírody, snědli jsme 
všechny dobrůtky z batůž-
ku a vůbec jsme nepotřebo-
vali pláštěnku. 

To se nám to letos vydařilo! 

DĚTI A UČITELKY  

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Dětský den trochu (vlastně dost) j inak
Po loňských zkušenostech jsme se rádi nechali Obvodním 
oddělením Policie ČR v Bělé p. B. pozvat na Dětský den 
s Integrovaným záchranným systémem a Armádou 
ČR. Těšili jsme se do Bělé p. B. na Vazačku, do areálu At-
mos na ukázku jejich činnosti a prohlídku jimi používané 
techniky. 

Opět jsme zírali, kolik rozličných složek pod Integrovaný 
záchranný systém a Armádu ČR patří a co všechno potře-
bují ke své práci. 

Rozprchli jsme se po areálu a začali okukovat, prozkou-
mávat, zkoušet na vlastní kůži a vstřebávat spoustu nových 
informací a zážitků. A co všechno jsme viděli a mohli za-
žít? Tak třeba na první pohled nás zaujala simulace doprav-
ní nehody, kdy se automobil několikrát otočí přes střechu, 
zkusili jsme to … a ustáli ve zdraví. S potápěčem z Vod-
ní a potápěčské záchranné služby z Liberce jsme se moh-
li potopit do bazénu - v tom horku velmi žádaná aktivita. 
Červený kříž nám namaskoval zranění obličeje a končetin 
tak, že jsme doma způsobili paniku. Mohli jsme se podívat 
do všech vozidel Policie ČR a Hasičského záchranného sys-
tému ČR. Policisté nám předvedli ukázkový „odchyt“ pa-
chatele zásahovkou i jeho zneškodnění vycvičeným psem. 
Stříleli jsme z kuličkové i laserové pistole. Velké sympa-
tie si získala Jezdecká policie z Prahy. Koně měli chrániče 
na nohy, stejně jako máme my na brusle, a nebáli se ani 
střelby nebo dýmovnic. To byla podívaná! Taky Zdravot-
nická záchranná služba přijela s pejsky, kteří umějí vysto-
povat lidi v sutinách nebo pachatele v terénu. Namaskova-
ní zástupci Armády ČR nám ukázali spoustu zbraní a nás 
„zmalovali“ úplně stejně. Najednou se nad našimi hlavami 
objevilo letadlo a z něj mezi nás seskočili dva parašutisté. 
A zažili jsme spoustu dalších ukázek a aktivit. 

Děkujeme prap. Jiřímu Plesarovi a všem jeho kolegům 
a spolupracovníkům za skvělou akci. 

DRUHÁCI, TŘEŤÁCI, ČTVRŤÁCI A PÁŤÁCI ZE ZŠ



Bakovsko11 6/2018    

Velký bakovský dětský den
Začátek června je pro všechny školou povinné docela pri-
ma období - boj o lepší známky sice právě vrcholí, ale 
prázdniny jsou už „na dostřel“, takže pohoda. Mezi nejob-
líbenější akce kromě školních výletů rozhodně patří Dět-
ský den. 

Letos byla oslava Dne dětí koncipována stejně jako vloni 
ve velkém stylu a s velkým množstvím účastníků. Celá ba-
kovská ZŠ + MŠ + MŠ Tymiška daly dohromady na 630 dětí!

Děti si ve Volnočasovém areálu mohly vyzkoušet spous-
tu atrakcí. 

Pro mrňata z MŠ jen procházka na koupaliště a zpět by-
la celodenním výletem. Přesto si navíc vyzkoušeli skákací 
hrad a užili si hrátky v pěně. 

Prvostupňové děti se mohly navíc těšit na zorbing, svezení 
se na člunu, ukázku nové hasičské cisterny. Nechyběla mi-
nidílnička s výrobou drobností, malování na obličej, džbe-
rovka, jízda zručnosti na koloběžkách, přehazovaná. Uspo-
kojeny byly i chuťové buňky díky skvělé zmrzlině a párku 
v rohlíku. Během dopoledne se přidali i žáci 2. st., které 
zaujal hlavně zorbing, pěna a jídlo. 

Poděkování patří všem organizátorům z MŠ, ZŠ, SDH, Měs-
tu Bakov n. J. a Cukrárně U Pavoučka. 

ZA VŠECHNY ORGANIZÁTORY J. BRYCHOVÁ
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Páťáci v Legolandu
Jako rozloučení s prvním stupněm jsme si vybrali výlet do ně-
meckého Legolandu. Dva roky jsme si šetřili peníze z vánoč-
ních jarmarků a Restaurant Day. Konečně přišel Den D – 29. 
květen. Odjezd byl velmi brzy, už ve 2. 30. Abychom nemu-
seli budit rodiče, zůstali jsme raději spát ve škole a jen si pře-
lehli do autobusu dospat se před náročným dnem. 

Konečně ráno LEGOLAND. Chvilku jsme čekali a jen otevřeli 
– hurá na atrakce. To byla krása a ten výběr. Ohromná zvířata 
či postavy z lega, atrakce vodní a suchozemské, adrenalino-
vé a víceadrenalinové. Vyhlídková věž, vláček, horské dráhy, 
vodní svět, lego Ninjago, podmořský svět s živými medúzami 
a rejnoky, safari, piráti, fabrika na výrobu legokostek, Mini-
land a mnoho dalšího. Všechno jsme vyzkoušeli, něco i víc-
krát, no prostě paráda. Také nás čekalo soutěžení o obří ply-
šáky. A někteří z nás je opravdu vyhráli – k nemalé radosti 
paní učitelky a pana řidiče. Užili jsme si Legoland od otevření 
do zavíračky. Pak večeře u autobusu a šup na pohádku Čer-
toviny nebo rovnou spát a směr Bakov. Byl to krásný výlet se 
spoustou zážitků, fotek a plyšáků. 

ŽÁCI 5. B A 5. C
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Květen  
v mateřské  
škole Tymiška
Květen byl ve znamení změn počasí, ovlivňující i náš kul-
turní program. Z kraje měsíce jsme měli naplánovaný „Po-
hádkový les“ na Štěpánce v Mladé Boleslavi, ten se však 
kvůli dešti neuskutečnil, a tak jsme si svou pohádkovou 
cestu vytvořili sami. Každý z dětí přidal ruku k dílu a už 
jsme si ani neposteskli po cestě jiné, byla plná úkolů a taj-
ných pokladů. Prvotní déšť se změnil v příjemná tepla, kte-
rá nás doprovázela až do konce měsíce, mohli jsme si te-
dy povídat venku na dece, zpívat a kreslit pod pergolou 
na zahradě školy a celkově si užít více času venku. Pozván-
kou, za kterou tímto moc děkujeme, na organizovaný Den 
dětí ve Volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou jsme 
celý tento měsíc krásně dovršili. V programu na koupališti 
byla námi velice oblíbená bublinková lázeň, hasičská auta 
a v neposlední řadě skvělé závody na koloběžkách. 

VERONIKA TYMICHOVÁ, MŠ TYMIŠKA

Zvířetický „šlapvláček“

Po loňské zkoušce na Zvířeticích vyjet společně vlakem za hranice „všedních 
dnů“ a zkušenosti, že to jde a zažije se přitom spousty legrace, byl letos vyhlášen 
nový termín na společný výlet v podobném duchu. 

Již při zveřejnění data a cíle výletu (sobota 26. 5. – Trosky) byl tak značný zájem, 
že cestovní poukazy nestačily pokrýt poptávku a muselo se přistoupit k určité-
mu výběru. Hodnotícími kritérii bylo např. vyhotovení domácích úkolů, mytí 
nádobí, posekání a údržba zahrady, navaření na další den, plnění si manželských 
povinností apod. A právě Ti, co měli vše v pořádku, mohli jet! I tak na nádraží 
zvažovali připojení dalšího vagonu! 

Počasí přálo, vlaky jely na čas, děti poslouchaly (až na dva „zaběhlíky“) a Trosky 
stály na svém místě. Profil trati byl poněkud obtížnější, obzvláště pak pro kočár-
ky, a také po cestě nebylo moc občerstvovacích stanic, takže v jednu chvíli stály 
trosky vedle Trosek. Nicméně při večerním bilancování výletu již ve Zvířetické 
multifunkční aréně bylo konstatováno, že SUPER! 

OSADNÍ VÝBOR ZVÍŘETICE
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—▶ od čtenářů

 

Dne 19. 6. 2018 vzpomínáme druhé smutné 
výročí dne, kdy nás tak náhle a nečekaně, navždy 
opustil, náš milovaný manžel a tatínek, pan

L U B O Š  B R O D S K Ý 

z Nové Vsi u Bakova. 
Jeho odchod stále bolí. Nikdy nezapomeneme... 
Manželka, syn Luboš, přátelé a kamarádi.

Dne 17. 6. 2018 uplynuly 2 roky,  
co nás opustil milovaný manžel,  
tatínek a syn, pan 

M A R T I N  M U S I L . 

Se smutkem v srdci stále vzpomíná 
manželka Martina, děti Karolínka  
a Martínek, rodiče a sestra. 

Vzpomínky

—▶ kultura ve městě a v okol í

Výstava ZUŠ v Muzeu Bakovska

Městská knihovna dlouho-
době spolupracuje s vý-
tvarným oborem bakovské 
ZUŠ, který nyní vede paní 
učitelka Mgr. Monika Vor-
telová. Umělecká škola se 
podílí na výzdobě vestibulu 
knihovny výtvarnými výtvo-
ry žáků, které jsou mnohdy 
velmi nápadité. Na konci 
každého školního roku pro-
bíhá v Muzeu Bakovska zá-
věrečná výstava. 

V letošním roce bylo před 
touto výstavou instalová-
no nové závěsné zařízení, 
umožňující zavěšení obra-

zů různých formátů a jejich 
bodové nasvícení. To moh-
lo být následně využito při 
zavěšení žákovských ma-
leb, kreseb a koláží. Výsta-
va byla otevřená vernisáží, 
která proběhla ve středu 16. 
května. Tuto akci provázela 
skupina Pohodáři MB, tvo-
řená Františkem Bartošem 
a Petrem Kuchařem. Dora-
zili sem mnozí žáci i jejich 
rodiče, kteří se mohli potě-
šit velice zdařilými výtvar-
nými pracemi, které zde by-
ly vystaveny. 

KAREL NOVÁK 

V sobotu 30. června v 10 hodin, před zaháje-
ním Pojizerského festivalu, uctíme památku 
legionáře Aloise Štorcha (100. výročí jeho 
úmrtí) průvodem od pomníku padlých  
z Malé Bělé do Nové Vsi, kde před jeho rod-
ným domem proběhne krátká vzpomínková 
akce za přítomnosti Československé obce 
legionářské. 

MONIKA ČAPKOVÁ

Vzpomínka  
na Aloise Štorcha
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Jan Hrubý a Hana Peroutková vystavují v bakovském muzeu

Velký večer  
Bakova nad J izerou  
na Mírovém náměst í

PÁ 27. července 2018 | 21:30
•  Slavnostní představení projektu identity „Bakov nad 

Jizeru – rozcestí středního Pojizeří“.
•  Odhalení oficiálního loga města a grafického designu 

za přítomnosti vedení města.

LETNÍ KINO 
•  promítání celovečerního filmu „Dvě nevěsty a jedna 

svatba“, režie Tomáš Svoboda.  

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, 

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Neděle 26. 8. – od 16. 00 hod. – Volnočasový areál
Vystoupí kapely:  Pohodáři MB., Brontosauři Revival, Taxmeni a HopTrop 

Show s bičem Jerryho Holka 
Pro děti: výtvarné dílny, skákací hrad. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Bakovské folkování

V Muzeu Bakovska si můžete pro-
hlédnout výstavu grafiky a ka-
rikatur pana Jana Hrubého. 

Jan Hrubý je ilustrátor, který 
úspěšně vystavuje doma i v za-
hraničí. S jeho grafikou se může-
te setkat také v časopisech. Pro 
jeho tvorbu je charakteristický 
osobitý styl, jemnost a smysl pro 
detail. Detail je v tvorbě tohoto 
umělce velmi důležitý, protože 

často naprosto změní zaběh-
lý sled událostí a předmětů 
na obrázku a vznikne tak vtipná 
grafika. 

Výstava bude otevřena o sobo-
tách a nedělích v době od 10:00 
do 12:00 a od 14:00 do 17:00 
hod. do 19. 8. 2018. 

Dále si v do konce měsíce čer-
vence můžete v Muzeu Bakovska 

prohlédnout expozici krojo-
vaných panenek paní Hany 
Peroutkové. 

Paní Peroutková dokáže s přes-
ností a obdivuhodnou pečlivostí 
vytvořit zmenšeniny lidových 
krojů, do kterých obléká panen-
ky. Zúčastnila se několika výstav, 
na kterých mohli návštěvníci 
spatřit nadýchanou krásu lidové-
ho oblečení a uvědomit si, jaké 

kroje se v jednotlivých krajích 
nosily. Pod jejíma rukama tak 
ožívá lidová kultura s tím, co 
k ní neoddělitelně patří. 

Po domluvě se zaměstnanci 
knihovny můžete obě výstavy 
navštívit také v pracovních 
dnech.

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, 

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY



Bakovsko17 6/2018    

—▶ bakovské zájmové spolky

Fur iant i  jsou nejen v jednom kole,  
a le i  na kole

Krásný pohodový večer jsme prožili na Jeřábu nad Malou Bělou o čarodějnicích, 30. 
dubna. Děkujeme všem, kteří si našli na magické místo cestu, snad nelitovali. Areál 
jsme připravili tak, aby se nepálil žádný „bordel“ a i když vatra byla možná o něco 
menší než jindy, účel pro odlétající čarodějnici splnila. Všechny děti dostaly sladkos-
ti a nejhezčí čarodějnice byly odměněny. Skutečnou MISS mezi čarodějnicemi byla ta 
na hranici a stvořila ji Petra Krejčí. Buřty jsme si opekli, něco málo popili, zkrátka- 
dobře jsme se měli. 

Všeňská velocypediáda se konala tradičně 8. května a bylo nás pár, co jsme se rozhodli 
reprezentovat Bakov. Cestou jsme se zastavili v Cukrárně za Rohem v Mn. Hradišti, dále 
jsme přibrzdili na chvíli na hradišťském nádraží, kde byla akce k osvobození republiky 
a nakonec jsme dorazili i do Všeně, kde jsme dostali cenu za úbory. Při prezenci jsme se 
totiž zahlásili jako červeno-bílí z Bakova. Byl to krásně strávený sváteční den!

O víkendu 12.–13. května jsme se byli „vyřádit“ na zámku Loučeň, kde se konal retro-
víkend. Potkali jsme zde mezi diváky i několik Bakováků, kteří se už ani nepodivo-
vali nad našimi úbory a kostýmy. První den byl zasvěcen reklamám, pořadu Milá Sa-
lly, zrávám a podobně. Neděle pak patřila JZD Hulín a retrodovolené. Na závěr bylo 
velmi milé, když se nás jedna paní ptala, kde to s tou naší „retrodovolenou“ objíždí-
me po republice? Tak jsme jí řekli, že jednou ročně na Malé Bělé pod kravínem a mi-
mořádně tentokrát i na Loučeni. Odměnou nám zde byl koncert Ivana Mládka i s Jo-
žinem z bažin. 

Večer 19. května jsme pořádali retrodiskotéku a i když se nás sešlo v Nové Vsi asi 
jen sedmdesát, v námořnickém jsme si to skvěle užili. Samozřejmě nejen díky prima 
partě lidí, ale i díky výbornému DJ Šáňovi! Trochu to sice připomínalo takovou oslavu 
narozenin, co se počtu týče, ale o to víc jsme si užili prostor na tancování a celý večer 
hrál DJ Šáňa jen a jen na přání. Takže spokojenost byla veliká. Podzimní retro chystá-
me na sobotu 10. listopadu. Téma dáme zavčasu vědět. 

V pátek 25. května jsme po výborné dlouholeté spolupráci s muzeem v Mnichově Hra-
dišti byli požádáni i tentokrát o spoluúčast na Muzejní noci. Tato muzejní noc byla 
ovšem pojata trochu jinak než obvykle, ale byla o to zajímavější. Návštěvníci během 
večera měli možnost navštívit 5 nevšedních míst v městě. Jedno z pěti stanovišť bylo 
i v Klubu a tak trochu v divadle. Moc veselé to bylo a víc prozrazovat nechceme, než 
jen to, že jsme si tam zahráli na herce a moc se nám to líbilo. Důležitější je ovšem to, 
že se to líbilo i návštěvníkům. 

V sobotu 26. května jsme vystupovali na zámku v Zákupech při Císařských slav-
nostech spolu s lidovou muzikou Osmikráskou - po roce a bez zkoušky, jsou prostě 
dobří, zahráli nám to přesně do kroku. Dále jsme se po roce setkali také s Villanellou 
- tanečnicemi, které již dlouhá léta navštěvují náš historický den na Zvířeticích. Tento-
krát se ovšem dívky pohybovaly kostýmy v jiné době a proto s námi mohly účinkovat 
při tzv. staropražských Pepících. Čímž vydatně posílily naše řady a za to jim děkujeme. 

MONIKA ČAPKOVÁ
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Kynologický klub Bakov nad Jizerou má své želízko v ohni! Nicole-Victo-
ria Medková se svou fenkou Ursi Kaira Dajavera se probojovala na mist-
rovství talentované mládeže. 

Dne 21. 4. se v Praze konaly výběrové závody talentované mládeže, kte-
rých se Nikola se svou fenkou Kairou (plemenem Bordel kolie) zúčastni-
la. Závodilo se ve všestranném výcviku, jež představuje disciplíny: stopa, 
poslušnost a obrana. 

Při konečném bodovém zúčtování Nikola s Kairou skončily na krásném 
třetím místě a tím se kvalifikovaly na mistrovství talentované mládeže, 
které se koná v srpnu. Budeme držet palce!

Nikola cvičí svou fenku již od štěněte a hodně se jim daří. Skládá jednu 
zkoušku za druhou a účastní se nejrůznějších závodů. Nikola má výbor-
né zázemí, při této sportovní disciplíně jí pomáhá celá rodina. Popřejme 
hodně úspěchů, ať se daří! Budeme čekat na další medaile. 

ZA KYNOLOGICKY KLUB BAKOV N. J., VÁCLAV JANDA

Máme se čím pochlubit! 
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Jakmile slyšíme hlas sirény či houkačky ze sanity nebo hasičského auta, 
ihned zpozorníme. Myslíme na to, co se kde stalo, komu se co přihodilo. 

Nejinak tomu bylo v úterý 29. května před polednem, když městem zně-
ly sanitní houkačky jedna za druhou a pořád to nepřestávalo. Každý 
musel zpozornět. Ve městě nebo blízko něj se muselo stát něco velké-
ho! A skutečně stalo. Za městem na silnici u kruhového objezdu směrem 
na Veselou se stala hromadná dopravní nehoda deseti automobilů s vel-
kým počtem zraněných osob, bylo nutné je vyprostit, ošetřit a odvézt 
do nemocnice v Mladé Boleslavi. 

K události zamířily jednotky profesionálních hasičů ze stanic Mladá Bo-
leslav a Mnichovo Hradiště a jednotky sboru dobrovolných hasičů Mni-
chovo Hradiště, Bakov nad Jizerou a Kněžmost. Zároveň byla v rámci 
plošného pokrytí vyslána také jednotka HZSP Škoda Auto a. s. 

Záchranáři a hasiči vyprošťovali zraněné z aut, ti byli přenášeni na ur-
čená místa, ošetřeni, zkontrolován jejich zdravotní stav a podle potřeby 
byli transportováni do nemocnice. 
Pomoc zraněným byl poskytován i posttraumatickým týmem. 

Naše jednotka na pokyn velitele zásahu prováděla vyproštění zraněných 
osob za pomocí hydraulického zařízení a odnášela je na páteřové des-
ce na lékařské shromaždiště na další ošetření. Po vyproštění všech osob 
naše jednotka dále pomáhala s odpojením akumulátorů v havarovaných 
autech a pomáhala s transportem pacientů do sanitek. 

Naštěstí byla tato hromadná dopravní událost fingovaná - cvičná. 
Cílem cvičení bylo prověřit připravenost základních složek inte-
grovaného záchranného systému při hromadné nehodě s velkým 
počtem zraněných osob a zároveň prověřit i traumaplán boleslav-
ské nemocnice. 

Pro naše hasiče to byla další velká zkušenost, která se může v budouc-
nu někdy hodit (i když raději ne). 
Pokud máte zájem, můžete událost zhlédnout na: https://www.poza-
ry.cz/clanek/189866-cviceni-na-mladoboleslavsku-proverilo-zaklad-
ni-slozky-izs-tematem-byla-hromadna-nehoda/.

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ 

SDH BAKOV N. J. 

Hromadná dopravní nehoda u Veselé
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Hasiči ve škole
Ne, nebojte se! Ve škole nehořelo ani se nic tra-
gického nestalo. To jenom naše jednotka v květnu 
představila žákům druhých a pátých tříd v rámci 
praktické přípravy zásahovou techniku, kterou 
v současné době hasiči disponují. Největší zájem 
byl již tradičně o hasičská auta a jejich vybavení. 
Prim hrála samozřejmě nová Scania, ale pozadu 
nezůstala ani stará dobrá Tatra. 

Děti si mohly ještě vyzkoušet zásah džberovou stří-
kačkou na plechovky, rozhazování hadic na přes-
nost na kuželky a poté hadice i sbalit. V rámci poví-
dání bylo zvídavých otázek na hasiče mnoho, jejich 
odpovědi byly zajímavé, děti se dozvěděly spoustu 
nového k hasičské problematice, a třeba to někoho 
i zaujalo natolik, že se stane naším novým členem. 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ,  

SDH BAKOV N. J. 

Hasičská květnováy klání
Poslední dvě soutěže v rámci celostátní 
hry „Plamen“ ukončili naši mladí nástupci. 
Celkově v okrese Mladá Boleslav získaly 
mladší děti 12. místo a ty starší byly o stu-
pínek lepší – 11. místo. Nevadí, postup-
ným přibližováním se i na „bednu“ určitě 
děti dostanou. 

Soutěž v požárním útoku „Boleslavský po-
hár“ pokračovala dne 12. 5. v Dlouhé Lho-
tě. Naše sportovní družstvo mužů obsadilo 
8. místo, mladší děti (2 družstva) 13. a 17. 
místo a starší děti skončily na 10. příčce. 

Okrsková soutěž proběhla na Klášteře 
v sobotu 26. 5. 2018. Naši muži byli ví-
tězní – 1. místo, stará garda pak obsadi-
la 5. místo. 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ,

SDH BAKOV N. J. 
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Záchrana z vodního toku
Protože žijeme u řeky, všichni ví-
me, jak nás dovede potrápit. Na ja-
ře každoročně vylitá Jizera nás už 
ani nepřekvapuje, zvykli jsme si 
na to. Dokonce se traduje, že když 
se vylije Jizera, pak bude hezky. 
Zvykli jsme si také na to, že ten, 
kdo při velké vodě hlídá situaci 
a pomáhá, jsou naši hasiči. Ti jsou 
vyškoleni fakt snad už na všechno 
- na požáry, na přírodní kalamity, 
na dopravní nehody, zachraňování 
ve výškách, na hašení požárů v le-
sích a na nepřístupných místech, 
na hašení bambi vaky a samozřej-

mě na povodně. To je v našem pří-
padě hodně důležité. Proto se jed-
notka zúčastnila ve dnech 9. -10. 5. 
školení na záchranu osob z vodní-
ho toku a dálkovou dopravu vody. 
Školení probíhalo na Jizeře poblíž 
Turnova u „Zrcadlové kozy“. 

Jak se záchrana nacvičovala? Jed-
notka za pomoci raftu a lan pro-
vedla přemostění řeky a pomáha-
la tonoucím lidem z vody. Dále se 
hasiči školili na záchranu tonou-
cích u jezu a pod jezem. To bylo 
během dne. 

V nočních hodinách pak jednot-
ka prováděla dálkovou dopravu 
vody hadicemi z cisteren v nepří-
stupném terénu. Nutno říci, že celé 
to bylo náročné nejen fyzicky, ale 
i psychicky pro řidiče hasičských 
cisteren, kteří museli velké a těžké 
vozy bezpečně zvládnout na úz-
kých a někdy i nebezpečných úse-
cích trasy. 

Říká se, že těžko na cvičišti, lehko 
na bojišti. My víme, že každé no-
vé školení a trénink, každý dobře 
zvládnutý druh záchrany je velkým 

přínosem pro reálný zásah hasiče 
a tudíž i pro občany, kteří hasič-
skou pomoc potřebují. 

Cvičení se zúčastnily jednotky 
SDH Višňová, SDH Karlinky, SDH 
Kněžmost, SDH Růžodol, SDH Pi-
línkov a naše jednotka jim tímto 
děkuje, že ji na něj přizvaly a ha-
siči se mohli naučit něco nového, 
něco, co se nám všem žijícím u Ji-
zery může vždycky hodit. 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ

SDH BAKOV N. J.

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou přeje všem občanům krásné léto, pohodovou dovolenou přesně podle Vašich představ, dětem 
úžasně prožité prázdniny a těší se na další setkávání s Vámi.

Úspěchy  
na taneční superl ize

Mladí šachisté  
soutěži l i  v Říčanech

V sobotu 02. 06. 2018 se v Praze v prostorách fóra Karlín konala 
nejprestižnější taneční soutěž – superliga. Taneční páry z Rytmu-
su se ve třech kategoriích dostaly až do závěru soutěže a bojova-
ly o pozice na „bedně“. 

Richard Rambousek & Veronika Bulířová obsadili hezké 5. místo 
v kategorii mládež standard. Ondřej Vokurka & Eliška Hřebíčko-
vá v juniorské kategorii vybojovali skvělé stříbrné medaile. Nej-
větší úspěch zaznamenal pár Vít Domorád & Simona Tejcová, 
kteří v hlavní kategorii ve standardních tancích obsadili stříbr-
nou příčku a porazili tak veškerou jejich konkurenci. Díky těm-
to výsledkům tak město Bakov nad Jizerou bylo ve Fóru Karlín 
slyšet každou chvíli. 

Gratulujeme párům za jejich mimořádné úspěchy!

TK RYTMUS

Mladí šachisté Sokola Bakov se zúčastnili Krajského přeboru družstev 
mladších žáků v Říčanech 1. 5. 2018. Letos naposledy se mohli žáci roč-
níku 2006 zúčastnit Krajského přeboru družstev. Sestavili poměrně silné 
šestičlenné družstvo s jedním náhradníkem, které aspirovalo i na první 3 
postupová místa na mistrovství České republiky, i když byli nasazeni jako 
šestí, bohužel na poslední chvíli přišli kvůli nemoci o jednu z opor týmu. 
Dohodnutá pražská posila v podobě hosta sice hodně zachránila, ale na po-
stup to nestačilo: zkráceně hodnoceno přední šachovnice bojovaly jako 
lev, ale zadní v klíčových okamžicích tým nepodržely. Z celkem 24 družstev 
celého Středočeského kraje tak skončil Sokol Bakov nad Jizerou na prvním 
nepostupovém, přesto krásném čtvrtém místě. Obrovský úspěch a gratulace 
celému týmu!

Více podrobností na http://chess-results. com/tnr350214. aspx?lan=5

ZÁHORBENSKÝ JAROSLAV
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Starš í  žáci s i  př ipomněli  
ta lentovaného Bakováka

Sportovní klub Bakov nad Jizerou-oddíl kopané pořádal 
memoriál tragicky zesnulého bakovského brankáře Václa-
va Oplta. Již 42. ročník žákovského turnaje se odehrál opět 
v tradičním termínu 8. května, tři dny před výročím úmr-
tí talentovaného Bakováka. Memoriál pohltil obě travnatá 
bakovská hřiště. Za teplého počasí si to rozdali o umístění 
ve dvou základních skupinách 8 týmů. Pouze dva nejlepší 
se mohli těšit účastí ve finále. Od úvodních minut turnaje 
byli mezi favority pasováni starší žáci Jiskry Mimoň. Lídři 
sousedního okresního přeboru prolétli základní skupinou 
nadpozemskou rychlostí a ve finále je nezastavil ani nej-
lepší z mladoboleslavských týmů, vítěz skupiny A Sokol 
Kněžmost. Souboj o bronzové medaile ovládly domácí 
fotbalové naděje SK Bakov. Bakovští žáci vrátili i s úroky 
týden starou soutěžní porážku Jizeranu Doubrava. 

Organizátoři turnaje srdečně děkují místním živnostníkům 
za podporu uskutečnění mládežnického turnaje, paní Bar-
tošové (Hospoda Na Zastávce) a paní Nastoupilové (Cuk-
rárna U Pavoučka). 

Jako každoročně převzal záštitu nad turnajem starosta měs-
ta Bakov nad Jizerou pan Radim Šimáně, kterému patří po-
děkování za zajištění a dodání keramických pohárů v Hrn-
čířském dvoře Zvířetice, jimiž byly oceněny nejlepší týmy 
a hráči turnaje. 

Průběh turnaje se zaujetím sledoval bratr brankáře, na je-
hož počest se toto klání konalo, pan František Oplt, jemuž 
děkujeme za návštěvu a přejeme mnoho zdraví. 

Finále Jiskra Mimoň – Sokol Kněžmost 7:0

O 3. místo SK Bakov – Jizeran Doubrava 6:0

O 5. místo Čistá / Nová Ves (SD) – SK Jivina 4:0

O 7. místo Sokol Pěčice – Sporting MB 5:4 pen. 

Nejlepší 
střelec

Štěpán Richtr (Kněžmost, 6 branek)

Nejlepší 
brankář

Zdeněk Čučka (Čistá/N. Ves)

Nejlepší 
hráč

Michal Volejník (Jiskra Mimoň)

ROMAN VANĚK
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Tour de hory – aneb zdolávání 
osobních l imitů

Spolek bakovských fotba-
listů absolvoval vícedenní 
cyklistický výlet. Početná 
skupinka s koly se vyda-
la do hor poznávat krásu 
Krkonoš a Jizerských hor 
již po šesté. Sraz expedice 
byl naplánován poslední 
květnovou středu v 16:45 
na vlakovém nádraží Ba-
kov-město. Záměrem by-
lo se snadno a rychle při-
blížit k horám, a ušetřit si 
co nejvíce sil na těžké eta-
py, které nás strašily (fo-
to 1-Cesta vlakem). Pro-
log horské „Tour“ měl start 
o dvě a půl hodiny poz-
ději na nádraží v Hostin-
ném, a jeho konec v Čer-
ném Dole. Zde společným 
večerem začalo zdolávání 
našich osobních limitů, ne-
jen sportovních. První čtvr-
teční etapa začala stoupá-
ním na Hofmanovy boudy 
(800m) a protínala vrcholy 
dne - Černá hora (1299m), 
Liščí hora (1363m), Pláň-

-rozcestí (1170m) – (fo-
to 2-Panoramata). Sjezd 
do Špindlerova Mlýna byl 
pak za odměnu. Při závě-
rečném podvečerním výš-
lapu na Benecko (900m), 
kde jsme nocovali, už ni-
kdo nikoho neproklínal…

Druhá etapa obsahovala 
pouze jen jednu horskou 
prémii vyšší kategorie, je-
jím cílem byla Vrbatova 
bouda (1400m) nad Hor-
ními Mísečkami. Obtíž-
né terény a zákazy vjezdu 
cyklistům do I. zóny ná-
rodního parku nás nutily 
několikrát tlačit svůj stroj, 
ke kterému jsme si postup-
ně vypěstovali kamarádský 
vztah. Pěší vložky umož-
nily se pokochat přírodou 
a úžasnými výhledy. Kolo 
nás poté pohodlně sneslo 
přes Harrachov a Jizerku 
do Příchovic. Pod Rozhled-
nou Štěpánka bylo zajiš-
těné další spaní. Přejezd 

pokračoval sobotní jizer-
skou etapou, která nabídla 
na rozdíl od předchozích 
dnů volnější cyklistiku, 
vedla kolem Smědavské 
hory (1084m) na rozcestí 
U Knajpy (990m), kde voda 
stéká do čtyř stran a dvou 
moří (foto 3-Knajpa). Ná-
sledný sjezd ukončil puto-
vání v oblacích a definitiv-
ně nás vrátil zpět na zem. 
Přes Oldřichov a Chrastavu 
jsme se dostali do cíle tře-
tího dne, do kempu Kris-
týna nedaleko Hrádku nad 
Nisou. Po nedělním ranním 
koupání v pískovém lomu 
jsme vyrazili přes Hamer-

ské jezero směr domov. 
Během „Tour de Hory“ 
jsme zvládli 260km vzdále-
nostních a více jak 4000m 
výškových. Po 3 dnech 
a 22hodinách skončila ex-
pedice tam, kde začala, 

na bakovském nádraží, 
přesněji řečeno, na zahrád-
ce hospody Na Zastávce 
(foto 4-Na Zastávce)

ROMAN VANĚK
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•  Mladší žákyně čtvrté  
v Poháru rozhlasu 
 
Velkou pochvalu si za před-
vedené výkony v atletickém 
Poháru rozhlasu zaslouží 
mladší dívky. Do Mladé Bo-
leslavi odjely bez kamarádek 
ze 7. A, které měly tento den 
jinou akci a přestože druž-
stvo bylo tvořeno převážně 
žákyněmi 6. ročníků, doká-
zalo vybojovat toto pěkné 
umístění. Největší porci bo-
dů pro družstvo vybojova-
la Štěpánka Grégrová, která 
společně s Eliškou Šléglovou 
byla výborná ve skoku vy-
sokém. Nejmladší účastnice 
celého startovního pole, te-
prve desetiletá Ellen Šléglo-
vá dosáhla z našich závod-
nic nejhodnotnějšího výkonu 
a to v běhu na 600 metrů. 
Doběhla na 8. místě a necha-
la za sebou 27 závodnic o 2 
až 3 roky starších. Výbor-
ně běžela i naše první šta-
feta, druhé bohužel upadl 
kolík a tak doběhla do cí-
le s velkou ztrátou. Nejlep-
šího umístění dosáhla Eliška 
Šléglová ve skoku dalekém 
a to 6. místo ze 32 závodnic. 
Dařilo se i Veronice Těšitelo-
vé v hodu míčkem, skonči-
la osmá. 

•  Z očekávané medaile bylo 
nakonec až 12. místo  
(starší žáci) 
 
Starší žáci dle předvedených 
výkonů ve škole patřili určitě 
do okruhu favoritů na jednu 
z medailí. Jenomže den před 
odjezdem se omluvil Radim 
Matohlina, jeden z našich 
nejlepších i Daniel Lešák. 
Ve štafetovém závodě se zra-
nil Petr Adi, takže k dalším 
dvěma disciplínám nemohl 
nastoupit a navíc se štafetě 
nepovedla druhá předávka, 
kde jsme ztratili hodně bodů. 
Ve vrhu koulí se zranil Domi-

nik Prokeš, takže nenastou-
pil na výšku. Jakubovi Krej-
čímu bolavá noha nedovolila 
v dálce stoprocentní výkon 
a na patnáctistovce pro bo-
lest nohy musel vzdát, což 
byla výrazná bodová ztráta. 
Nakonec musel patnáctistov-
ku běžet náhradník, o pět let 
mladší Filip Šulc, který běžel 
výborně a nechal za sebou 
hodně soupeřů. Z nouze mu-
sel běžet patnáctistovku i Lu-
káš Ďurač. Přestože to není 
„jeho“ disciplína, statečně 
bojoval až na metu 1050 m, 
ale pak už to nešlo, došly 
mu síly a musel vzdát, což 
byla rovněž obrovská bodo-
vá ztráta. Náhradníci za dva 
omluvené a tři zraněné se 
opravdu snažili, bohužel ne-
podali zdaleka výkony, kte-
rých by původně nominovaní 
určitě dosáhli. Nejhodnotněj-
ší výkon podal Dominik Pro-
keš ve vrhu koulí - 3. mís-
to ze čtyřiceti závodníků, 
výborně mu sekundoval 
i sedmý Jakob Bartoš. Pátý 
skončil na šedesátce Dušan 
Mišura. Běželo 44 závodníků. 
Nebýt pokažené předávky, 
byla mezi nejlepšími i naše 
štafeta. 

•  Výborná Tereza Masaryko-
vá byla bohužel osamocena  
(starší žákyně) 
 
Tereza Masaryková skočila 
do výšky 140 cm, což je škol-
ní rekord. V silné konkuren-
ci obsadila 4. místo. Navíc 
přidala i 13. místo na šede-
sátce. Pro družstvo získala 
více, než třetinu všech bodů. 
Bohužel se k ní výkonnostně 
žádná z našich dívek nepři-
blížila a tak na naše družstvo 
zbyl černý Petr. 

LUBOŠ BRODSKÝ,  

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB
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—▶ inzerce

50.  ročník Poháru rozhlasu v at let ice


