
Slovo starosty

—▶ městský úřad informuje

V první části jednotlivých setkání jsme občanům předali aktuální infor-
mace o dění ve městě. 

Přestože veškeré informace průběžně zveřejňujeme na webu a face-
booku města, ve zpravodaji Bakovsko, v rozhlase, na vývěskách, tak 
osobní shrnutí všeho podstatného mělo svůj význam.

Druhá část pak byla věnována záležitostem, potřebám a požadavkům 
přímo daných místních částí. 

Konkrétní požadavky vypisovat nebudu, nicméně některé jsou speci-
fické pro příslušnou obec, některé jsou podobné či dokonce totožné 
s ostatními. Nejčastěji diskutovanými tématy pak byla dětská hřiště, 
vzhled obcí a údržba zeleně, budovy osadních výborů, občanské sou-
žití, svoz a likvidace odpadů. Nosným a společným tématem byla bez-
pečnost v dopravě, a to jak v pohybu, tak v klidu a s tím související 

opatření – silnice, chodníky, bezpečnostní prvky, činnost Městské po-
licie apod.

Veškeré výstupy byly zaznamenány do zápisů z jednání a budou slou-
žit jako podklad pro hledání řešení požadavků, plánování investičních 
akcí a oprav a sestavování rozpočtu na další období.

Zápisy z jednání budou vystaveny na webových stránkách města www.
bakovnj.cz v sekci Osadní výbory.

V závěru jsme poděkovali přítomným za aktivní účast, za podněty a ná-
pady, osadním výborům a občanům za práci pro obec a za spoluprá-
ci s městem.

Činím tak i zde. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

Zpravodaj města Bakova nad J izerouZDARMA XVI ■ 7–8 ■ 2018

BAKOVSKO
Vážení spoluobčané,

stejně jako každý rok, tak i v letošním roce proběhlo setkání vedení 
města s občany místních částí přímo v budovách osadních výborů. Na-
stavený model komunikace s osadními výbory a občany místních částí 
se osvědčil, a proto jsme společně s panem místostarostou a s paní ta-
jemnicí v červnu postupně navštívili Buda, Horka, Chudoplesy, Podhra-
dí, Malou Bělou a Zvířetice.

S potěšením jsme konstatovali připravenost osadních výborů na setkání 
a především zájem občanů diskutovat. 
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Co ve městě postrádáte?  
Pošlete nám svůj námět

Občané již podruhé diskuto-
vali nad strategickým plánem 
rozvoje města Bakov nad Ji-
zerou v rámci veřejného pro-
jednání návrhové části tohoto 
dokumentu, které proběh-
lo v červenci. Přibližně dvě 
desítky obyvatel byly nej-
prve seznámeny s vizí a cíli 
rozvoje města na následují-
cích 10 let, které se dotýka-
jí významných oblastí života 
ve městě – dopravy, životní-
ho prostředí, volnočasového 
využití, školství, podnikatel-
ského prostředí, bezpečnos-
ti a prevence kriminality. 
Občané města byli dále in-
formováni, že koncem mě-
síce července bude zahájen 
sběr námětů, které by moh-
ly naplňovat strategický plán. 
V průběhu setkání proběh-
la živá diskuze účastníků se 
starostou Radimem Šimáněm 
a zpracovatelem strategické-
ho plánu, společností MEP-
CO, s.r.o., ohledně námětů 
občanů. Náměty se mj. týka-
ly řešení kvality vody vodní 
nádrže ve Volnočasovém are-
álu, údržby městské zeleně, 

realizace společenských akcí 
ve městě atd. Všechny námě-
ty byly zpracovatelem zazna-
menány a budou dále projed-
nány s vedením města. 

Pokud máte námět přispíva-
jící ke zlepšení kvality života 
v Bakově nad Jizerou a chce-
te se aktivně zapojit do tvor-
by nového strategického plá-
nu, zašlete nám vlastní 
námět jakéhokoliv charak-
teru (kulturní akce, výstavba 
dětského hřiště, úprava zele-
ně, …). 

Jak na to?

Své nápady můžete podá-
vat prostřednictvím jedno-
duchého formuláře, ve kte-
rém uvedete název a popis 
(a even. kontakt na Vás). For-
mulář můžete vyplnit v tištěné 
podobě (k dispozici v tomto 
vydání bakovského zpravo-
daje, podatelně a finančním 
odboru Městského úřadu Ba-
kov nad Jizerou, v městské 
knihovně, Cukrárně U Pa-
voučka a odevzdat tamtéž, 
anebo si můžete formulář 
stáhnout v elektronické verzi 
na webových stránkách měs-
ta a vyplněný následně zaslat 
na kocisova@bakovnj.cz. 

Váš námět bude následně 
uveden v databázi projekto-
vých záměrů, jenž se do bu-
doucna stane pro zástupce 
města významným zdrojem 
inspirace pro realizaci pří-
padných projektů a aktivit 
ve městě. 

Sběr námětů bude probí-
hat do neděle 19. 8. 2018. 

Bližší informace a strategic-
ký plán rozvoje města Bakov 
nad Jizerou budou k dispo-
zici na webových stránkách 
města.

RADIM ŠIMÁNĚ

STAROSTA MĚSTA

FORMULÁŘ

Název projektu/námětu

Stručný popis projektu/
námětu

 

Kontakt na Vás  
(nepovinné)

Jméno a příjmení

Kontaktní e-mail  

Kontaktní telefon

✁

✁
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Jedna z horkých letních informací se týká velkého investičního záměru města 
Bakov nad Jizerou a společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Na základě oznámení SFŽP o vyhodnocení 71. dotační výzvy dostal skupinový 
projekt „Odkanalizování obcí v povodí Jizery“, jehož součástí je také vybudo-
vání kanalizace na Malé Bělé a na jehož realizaci, resp. spolufinancování byla 
podaná žádost o dotaci, zelenou.

Z oznámení vyplývá, že projekt se dostal do seznamu podpořených projektů 
a získal příslib podpory.

Vzhledem k uvedenému může být celý projekt spuštěn. Město čeká s realizací 
samotnou ještě spousta práce a bude potřeba součinnosti a spolupráce s ob-
čany Malé Bělé, ale s tím se počítá! 

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

Žádost o dotaci  
na vybudování  
kanalizace na  
Malé Bělé dostala ZELENOU!

V minulém čísle zpravodaje jsem informoval o pokračujících 
přípravách, pracích a aktivitách na záměru stavebních úprav 
naší základní školy, spočívajících především v demolici a násled-
né výstavbě nových šaten a nástavbě v podobě nových a potřeb-
ných kmenových učeben, s tím, že samotnou realizaci bychom 
rádi spustili ještě o letošních prázdninách.

Vzhledem k charakteru a rozsahu prací a záměru jako takovému, 
jeho aktuální zpracovanosti, předpokládanému časovému har-
monogramu, avizovanému potenciálu pravděpodobnosti vypsá-
ní dalších dotačních výzev a v neposlední řadě pravděpodobnos-
ti negativního dopadu na pohyb dětí po škole v době realizace, 
posouváme tyto stavební úpravy do příštího kalendářního roku. 

Nicméně již posledním zvoněním uplynulého školního roku by-
ly spuštěny ve spolupráci Města a ZŠ intenzivní práce na obnově 
a úpravě interiérů některých dalších tříd, sboroven a ředitelny 
ke zvýšení standardů pobytu pro děti a učitele a kvality výuky.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

Rekonstrukce a stavební  
úpravy základní školy

Dojemná atmosféra pano-
vala ve čtvrtek 28. června 
dopoledne na bakovském 
městském úřadě při slav-
nostním "vyřazování" devá-
ťáků. 

Je již tradicí, že kluci a hol-
ky z devítek se usadí do žid-
lí v obřadní síni městského 
úřadu, kde většina z nich 

poprvé seděla na klíně ma-
minek při slavnostním ví-
tání občánků. Od té doby 
uběhla spousta let a z mi-
minek se stali dospěláci.

Obřad je to krátký, ale do-
jemný. Slova Věry Doškářo-
vé ze Sboru pro občanské 
záležitosti, starosty měs-
ta Radima Šimáně a ředi-

telky základní školy Pet-
ry Kremlové vehnala slzy 
do očí mnohým z nás.

Po prázdninách se kluci 
a holky z devítky postaví 
na další startovní čáru své-
ho života, z žáků se sta-
nou studenti či učni, z dětí 
se stanou "skorodospěláci". 
Tak holky a kluci, pardón 

slečny a pánové, ať se Vám 
v životě daří!

O něco veseleji bylo pak 
v pátek ráno v parku před 
základní školou. To rá-
no patřilo hlavně prvňá-
kům – vlastně už také bý-
valým. Sešli se zde, aby si 
převzali své první „velké“ 
vysvědčení, pomyslné žez-

lo od svých spolužáků de-
váťáků a dárečky od vede-
ní města. 

Tak si všichni užívejte 
prázdnin, ať už prvních ne-
bo posledních na naší zá-
kladce! 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

Něco končí – něco začíná.  
To je koloběh života …
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Co nového v technické četě?

Samojízdný pracovní 
stroj BONETTI 
s jednoramenným 
nosičem kontejnerů 
od července ulehčuje 
práci zaměstnancům 
technické čety města. 

VÁCLAV GRŰNWALD

MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

Dne 29. června 2018 by-
ly ukončeny práce na rekon-
strukci opěrné zdi u domu č. 
p. 16 v obci Zvířetice. Děkuje-
me všem spoluobčanům za tr-
pělivost a vzájemnou ohledu-
plnost, nová opěrná zeď podél 
domu č. p. 16 nejen vypadá 
pěkně, ale je zase bezpečná 
pro projíždějící i procházející. 

TOMÁŠ HORYNA, VEDOUCÍ OD-

BORU SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Opěrná zeď  
opět zář í  novotou

Úpravy před městským hřbitovem
V průběhu srpna a září budou u městského hřbitova probíhat úpravy parkovací 
plochy. Parkování bude dočasně umožněno na přilehlé komunikaci.

Žádáme řidiče i chodce o obezřetnost a toleranci. 

Děkujeme
VÁCLAV GRŰNWALD, MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

Od června máme v hospodě na hřišti nového nájemce, kte-
rý provedl jako první instalaci nového výčepního zařízení, 
aby zajistil i v horkých dnech řádně vychlazené pivo. Nyní 
čepuje nejkvalitnější technologií – Plzeň, Kozel tmavý a svět-
lý, Klášter. 

Další osvěžení pro Vás mají připravené v podobě domácích 
limonád, točené malinovky a chutného vína.

Nabídka je rozšířena také o pochutiny: tlačenka s cibulí, na-
kládaný hermelín, párek v rohlíku, klobásy, utopenci, cukro-
vá vata, nanuky. 

Během léta je přislíbeno: vybudování markýzi 8x10 metrů pro 
kvalitnější posezení, instalace stolního fotbálku a automatů 
na šipky. 

Otevřeno denně 10:00–22:00 hod., pátek a sobota 
do 24:00 hod.

BLANKA RESLOVÁ

REFERENT ODBORU SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

Hospoda Na Hřiš t i  má  
od června nového 
provozovatele

Jakou jsme všichni, včetně 
vedení města, měli radost, 
že se nám podařilo dne 1. 
června 2018 předat veřej-
nosti do užívání nově zbu-
dované workoutové hřiště 
v Podstrání. Dnes, po měsí-
ci jeho provozu, máme jen 
pocit marné práce. 

Na základě upozornění ob-
čanů, byla dne 3. 7. 2018 
provedena kontrola spor-
tovního hřiště. Na přilože-
ných fotografiích nejlépe 
uvidíte, jak se někteří ze 

spoluobčanů dokáží chovat 
k majetku, který měl slou-
žit k dobrému účelu. Kont-
rolou bylo zjištěno, že chybí 
záslepky na stojinách prvku, 
dopadová plocha je poško-
zena, zřejmě od dámského 
podpatku, pokreslena liho-
vou fixou, stejně jako část 
bílé hrazdy. Na velké části 
dopadové plochy byly nale-
zeny výkaly. Vyvěšený „Ná-
vštěvní řád“ zmizel. Proto 
jen pro představu uvádím, 
že 1 m2 dopadové plochy 
stojí 1 700,- Kč bez DPH. 

Cena celého sportovní hřiště 
byla 334 444 Kč. Všichni jen 
doufáme, že se díky dobré 
spolupráci s dodavatelskou 
firmou Evropská Training s. 
r. o. snad poškození poda-
ří opravit. 

Jistě proto pochopíte, že 
je město nuceno přistou-
pit k nutným opatřením, 
aby zachovalo majetek pro 
ty občany, kteří naši prá-
ci oceňují. V nejbližší době 
bude tedy nejen workout, 
ale i skatepark a dětské hři-
ště pod neustálým kamero-
vým dohledem. Vás všech-
ny, kterým záleží na naší 
práci a rozkvětu města, pro-
sím o spolupráci a všíma-
vost. Pomozte nám ochránit 
to, co je budováno pro lepší 
život ve městě. 

JANA HEPPNEROVÁ

REFERENTKA ODBORU  

SPRÁVY MAJETKU

Proč?
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—▶ životní prostředí

Poř iďte s i  kompostér a kompostuj te !
V rámci projektu Podpora 
domácího kompostování 
ve městě Bakov nad Jize-
rou bylo pořízeno 500 kusů 
plastových zahradních kom-
postérů o objemu 1 000 l. 
Projekt je spolufinancován 
z fondů Evropské unie pro-
střednictvím Operačního 
programu Životní prostře-
dí. Na zmíněný projekt zís-
kalo město 85% dotaci z cel-
kových nákladů z fondu 
EU, zbylých 15 % je hrazeno 
z rozpočtu města. 

Občanům města Bakov nad 
Jizerou bude v rámci projek-
tu bezplatně na dobu udr-
žitelnosti projektu zapůjčen 
zahradní kompostér a po-
té bude převeden do jejich 
vlastnictví.  Podmínkou pro-
jektu je umístit kompostér 
na katastrálních územích 

města Bakov nad Jizerou (te-
dy Bakov nad Jizerou, Brej-
lov, Buda, Chudoplesy, Hor-
ka, Klokočka, Malá Bělá, 
Malý Rečkov, Podhradí, Stu-
dénka, a Velký Rečkov, Zá-
jezdy a Zvířetice) a po do-
bu udržitelnosti projektu, 
která činí 5 let, jej využívat 
ke kompostování. 

Bezplatné zapůjčení proběh-
ne na základě žádosti obča-
na a následného uzavření 
smlouvy o výpůjčce. 
Žádost o kompostér si mů-
žete vyzvednout na podatel-
ně města nebo přes webové 
stránky města v sekci Aktu-
ality, kde naleznete i vzor 
smlouvy.

Následně vás budeme infor-
movat o možném datu po-
depsání smlouvy na odboru 

výstavby a ŽP. 
Kompostér si poté může-
te vyzvednout na sběrném 
dvoře Pod Vápeníkovými 
v Bakově nad Jizerou každé 
úterý v době od 16 do 17.30 
hodin.

Vhodnou surovinou ke kom-
postování je běžný biologic-
ky rozložitelný odpad rost-
linného původu ze zahrad 
a domácností například trá-
va, zbytky ovoce a zeleniny, 
nadrcené drobné větvičky. 

Je tu hned několik výzev, 
proč si nabízený kompostér 
pořídit. Požádejte o kompo-
stér, kompostujte a přispějte 
tak ke snižování hromadění 
odpadu v našem městě!

JANA NAJMANOVÁ, 

REFERENT OSŽP

V poslední době mě za-
razily hromaděné odpad-
ky u kontejnerů po městě 
a u sběrného dvora.

Jsou opravdu do očí bijí-
cí krásně seřazené barevné 
kontejnery na tříděný od-
pad a kolem se válející od-
padky všeho druhu a růz-
né velikosti, např. ledničky, 
pneumatiky, pytle se směs-
ným odpadem, krabice atd.!
Podívejte se na ukázko-
vé obrázky. Jak by se vám, 
kteří jste je tam pohodili, 

líbilo mít tyto u vás na za-
hradě popř. před domem? 
Všichni přece chceme mít 
krásné město, naše okolí, 
naši zeleň, a cítit se tamtéž 
dobře, spokojeně a zdravě.

A proto apeluji na všechny 
občany, aby třídili odpad 
a ten, co nepatří do popel-
nic, odváželi do sběrného 
dvora.

JANA NAJMANOVÁ

REFERENTKA  

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nepořádek u tř ídě-
ných kontejnerů

Motýlí rok

V mládí jsem motýly chytal a přehled si 
držím dodnes. Řadu vzácných druhů jsem 
i nechal zaevidovat na seznam, kolik se 
jich ale objevilo letos, nepamatuji. Teplý 
průběh jara a léta jim přeje a v zahradách 
i na lukách se to brvami jen třepetá. Náhle 
jsem viděl vzácnosti, od kterých nešlo ode-
jít. Kdo v zahradě dává přednost vyššímu 
trávníku s lučními květinami a seče jej ješ-
tě na etapy, ten si přijde opravdu na své. 
Kdo si ještě přisadí „motýlí keř“ v některé 
z barev, octne se v úžasu. 

Potkal jsem druhy, které jsem považoval 
za zmizelé, a letos najednou jsou. Jedny 
plaché a druhé důvěřivější. A foťák má 
pohotovost. A vůbec motýlům nestačí den, 

sotva se zešeří, přilétnou můry tedy motýli noční. Náhle se z řídkých trávníků 
tak nějak víc ozývají cvrčci, nad prohřátými svahy se vznášejí svatojánci. Obrovští 
brouci roháči vylétli v doubravách, každý se drží svého úkolu. Přežít. 

Vážení čtenáři,
přeji vám radostné chvíle na cestách krajinou. Ať to lepší zažité přispěje k vaší 
spokojenosti. Vím dobře, čeho vám přeji, sám to tak mám.

PAVEL KVEREK
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—▶ městská knihovna

Z prázdninových  
knižních novinek 
vybíráme

Česká beletrie

Petra Dvořáková: Sítě

Jiří Padevět: Ostny a oprátky

Dita Táboská: Malinka

Miloš Urban: Hastrman

Vlastimil Vondruška: Jičínské pole mrtvých

Světová beletrie

Agnès Abécassis: Bože, první vráska!

Emily Bleeker: Tajemství modrých dopisů

Daniel Cole: Loutkář

Robin Constantinová:  

Podzim, na který nezapomenu

Tess Gerritsenová: Znám tajemství

Agnès Martin-Lugand: Štěstí mi uniká mezi prsty

Liane Moriarty: Poslední výročí

Griet Op De Beecková:  

Pojď sem, ať ti můžu dát pusu

Jodi Picoultová: Velké maličkosti

Dětská literatura

Ivona Březinová: Ve spárech džungle

Martina Drijverová: Nekonečné prázdniny

Arnold Lobel: Prasátko na útěku

Adrián Macho: Gerda. Příběh velryby

Ivana Peroutková: Valentýnka a narozeniny

Tomáš Prokůpek:  

Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství

Lenka Rožnovská: Já, štěně

Holly Webb: Emily Pírková a tajné zrcadlo

Holly Webb: Emily Pírková a začarované dveře

Katarzyna Ziemnicka:  

Velké dobrodružství piráta Nata

Dívčí četba na prázdniny

Sarah Dessenová: Poslouchej!

Trish Dollerová: Kde hvězdy stále září

Nele Neuhausová: Elena. Přes všechny překážky

Estelle Maskame: Víš, že tě miluju?

Estelle Maskame: Víš, že tě potřebuju?

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ A KAREL NOVÁK

Celé prázdniny 
jsme tu pro Vás!

Vážení čtenáři, 

do Městské knihovny Bakov 
nad Jizerou můžete zavítat 
i během letních prázdnin, 
a to v běžné otevírací době:

Pondělí 
8.30–12.00 a 12.30–17.00

Středa  
8.30–12.00 a 12.30–17.00

Pátek 8.30–12.00

Do knihovny zveme každého, kdo chce přijít, půjčit si knihy či časopisy a zpříjemnit si 
četbou nejen svoji dovolenou.

Zveme také děti, pro které jsme během prázdnin připravili tvůrčí dílny, které budou 
ve dnech:
 
31. 7. 2018 od 10. 00 do 12.00 hod.

1. 8. 2018 od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 17.00 hod.

8. 8. 2018 od 10.00 hod. do 12.00 hod. a od 14.00 hod. do 17.00 hod. 

Termíny aktuálně upravíme dle zájmu rodičů a dětí. 

Informace o dílnách najdete na webových stranách knihovny: www.knihovnabakov.cz, 
na facebooku: www.facebook.com/mk.bakov/, nebo Vám je podáme na tel. 326 781 179.

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ A KAREL NOVÁK

ZAMĚSTNANCI MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Během prázdnin 
bude knihovna uzavřena jen v jediný den:

v pátek 10. srpna 2018.
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Pasování prvňáčků
Pravidelnými návštěvníky naší knihovny 
jsou žáci prvních tříd, pro které během škol-
ního roku připravujeme nejrůznější besedy 
o knížkách. Součástí besed jsou tvůrčí dílny, 
nebo také například stínové divadlo.

14. června nastal pro malé žáčky důležitý 
den. Za to, že se naučili číst, byli pasováni 
na rytíře řádu čtenářského. Děti pasoval 
pohádkový rytíř v podání Michala Carsky. 
Přítomen byl pan starosta, paní tajemnice, 
paní ředitelka ZŠ a také učitelky prvňáčků. 
Na památku děti obdržely pasovací listinu, 
šerpu a knížku.

Na nový školní rok jsme pro naše dětské 
návštěvníky opět připravili rozmanité akce. 
Těšíme se na jejich návštěvu v knihovně. 

ZA TÝM ZAMĚSTNANCŮ KNIHOVNY

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ 

Odhalení pamětních desek na budově 
staré školy

Kdo v těchto krásných dnech 
navštívil bakovské náměstí, 
zavítal do stinného a klidné-
ho koutku u městské knihov-
ny a zastavil se u kostela sv. 
Bartoloměje, jistě si všiml zá-
věsu na zdech muzea. Že by 
nějaké tajemství? Kdo by se 
pokusil jej poodhalit, s pře-
kvapením by objevil kres-
bu historické budovy. Bude 
zde snad zahalená zajíma-
vost o tomhle městě, nebo 
jen pozvánka na výstavu? 
V sobotním podvečeru 14. 
července se dozvídáme da-
leko víc. Po šesté hodině ze 
skupiny návštěvníků vychází 

vedoucí knihovny paní Taťá-
na Dvořáková, pan staros-
ta Radim Šimáně a usměva-
vý mladík Vojtěch Dvořák. 
Vzápětí místostarosta Vác-
lav Grűnvald přináší schůd-
ky, snad se budou odhalovat 
ony dvě velké desky? Nastá-
vá slavnostní okamžik. Slova 
se na vyvýšené terásce ují-
má paní Dvořáková, vedle 
obvyklého přivítání koneč-
ně prozradí program schůz-
ky. Budeme svědky odha-
lení dvou pamětních desek, 
jedné o vzniku a nejstarší 
historii našeho města a dru-
hé připomínající historii té-

to budovy, první školy a je-
jích osudů. A o všem bude 
podrobněji mluvit jeden 
z nejzasvěcenějších Baková-
ků a aktivních propagátorů 
kulturních hodnot Bakovska 
Mgr. Vojtěch Dvořák. To už 
zástupci města snímají leh-
ký závěs z desek a přítom-
ní nadšením i údivem nahlas 
zašumí. Na okrově-zlatém 
podkladu je ozdobným tex-
tem napsaný dlouhý odsta-
vec o historii, ale co víc, vi-
sí tu i krásné reprodukované 
fotografie staré školy a úz-
ké uličky, jedné z nejstarších 
v Bakově. Spolu s pohle-

dem na věž kostela navozu-
jí atmosféru bývalých časů. 
Po této slavnostní chvíli se 
slova ujímá pan Vojta Dvo-
řák a v živém projevu s nad-
šením mluví o dobách, kdy 
se datují první stopy civili-
zace v našem okolí. O době 
halštatské kultury, která po-
znamenala zdejší kraj, prv-
ních osadnících, koloniza-
ci, kupecké stezce, založení 
osady i nedalekého kláštera, 
o době, kdy Zdislav z Lem-
berka dal postavit Zvířetice, 
kdy je později obývali Vald-
štejnové, až do dob, kdy byla 
založena budova staré školy, 

která tomuto účelu sloužila 
do roku 1962. A jako další 
překvapení všem přítomným 
ukázal reprodukce velkých 
svitků jedné z nejstarších 
map kraje, kde již je Bakov 
dokonale zakreslen. Se za-
nícením vypravoval o mno-
ha dosud neznámých his-
torických událostech u nás 
i v okolí. Zajímavá a živá dis-
kuse by mohla trvat déle než 
půl druhé hodiny. Na závěr 
se ještě zmínil o připravova-
né knížce, která zajímavou 
formou a starými fotografie-
mi má přiblížit historickou 
dobu i ducha Bakovska. To 
ale není k deskám na budo-
vě knihovny vše. 9. září 2018 
budou obě vysvěceny ba-
kovským farářem Jiřím Vei-
them a litoměřickým bisku-
pem Janem Baxantem. Čas 
bude upřesněn. Máme se te-
dy na co těšit! A za sobot-
ní pozdní odpoledne všem, 
i Městu Bakov nad Jizerou, 
děkujeme.

JIŘÍ RIEDEL A KAREL NOVÁK
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—▶ tur is t ické informační centrum Zvířet ice

Hlasuj te pro naše TIC Zvířet ice
… v anketě „Informační centrum roku 2018“

Vyhlašovatelem prestižní ankety 
o titul „Informační centrum roku“ je 
Asociace turistických informačních 
center ČR (A.T.I.C. ČR) ve spoluprá-
ci s Vydavatelstvím KAM po Česku. 
Symbolicky připadlo spuštění ankety 
21. června 2018 na den letního slu-
novratu, kdy Slunce vstoupí do ob-
ratníku Raka a turistická informač-
ní centra do hlavní turistické sezony. 

Ankety se účastní turistická infor-
mační centra (TIC), držitelé certifi-
kace Jednotná klasifikace turistic-
kých informačních center, kterou 
provádí A.T.I.C. ČR ve spolupráci 
s agenturou Czech Tourism. Jednot-
ná klasifikace TIC je jediným stávají-
cím systémem certifikace TIC a tím-
to systémem prochází nejen stávající 
členové A.T.I.C. ČR, ale i žadatelé 
z řad nečlenů. Členství v A.T.I.C. ČR 
není podmínkou certifikace v Jed-
notné klasifikaci TIC ČR. 

Hlasování v anketě je určeno veřej-
nosti – návštěvníkům, kteří do turis-
tických informačních center přichá-
zejí pro informace, inspiraci, služby 
nebo pro upomínkové předměty, 
emotivní připomínku míst, která na-
vštívili. Anketa dává hlasujícím je-
dinečnou možnost přidělit svůj hlas 
takovému TIC, které mají v oblibě, 
které jim pomohlo, kde našli, co hle-
dali, nebo které je příjemně překva-
pilo. Anketa je měřítkem obliby 
TIC v povědomí návštěvníků. 

•  hlasuje se na turistickém portálu 
www.kampocesku.cz/informacni-
-centrum-roku/ 

•  vstup do ankety je možný ta-
ké přes web A.T.I.C. ČR (www.
aticcr.cz)

•  hlasování probíhá od 21. června 
do 31. 8. 2018 

•  ankety se účastní 443 certifikova-
ných TIC z celé České republiky 

•  svůj hlas může hlasující přidělit 
jednomu TIC v jednom kraji, a tak 
udělit až 14 hlasů

•  14 hlasujících obdrží soubor cen 
věnovaných 14 krajskými zástupci 
asociace A.T.I.C. ČR 

Vítězná informační centra, která získala nejvíce hlasů v každém z krajů České republiky, budou vyhlášena 
a oceněna v rámci slavnostního večera A.T.I.C. ČR při podzimním členském fóru asociace.

Najděte si, prosím, chvilku a pošlete svůj hlas svému infocentru.

Za tým TIC Zvířetice děkuje
KATEŘINA SMUTNÁ
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Dětský domov 
Nymburk  
v TIC Zvířet ice

O sobotním odpoledni 7. července jsme se v TIC Zvířetice 
rozhodli udělat radost dětem z dětského domova v Nym-
burce. Děti všech věkových kategorií si zahrály naši hru 
Tajemství trezoru a absolvovaly prohlídku informačního 
centra s projekcí zámku Zvířetice 3D. Odpoledne jsme si 
všichni skvěle užili a děti si odnesly krásné výhry z naše-
ho sejfu.

Podobný program jsme na konci června připravili také pro 
klienty chráněné dílny Fokus Mladá Boleslav.

Jsem velice rád, že naší činnosti v informačním centru Zví-
řetice můžeme dodat i další rozměr, který budeme i nadá-
le rozvíjet.

VOJTĚCH DVOŘÁK, VEDOUCÍ TIC ZVÍŘETICE

Výlet za tajemným pokladem
Sportovní den 2. stupně ZŠ 
Bakov nad Jizerou
se sci-fi hrou Tajemství zví-
řetického trezoru ve spolu-
práci s TIC Zvířetice

Ve středu 27. června jsme 
společně s kolegy a dětmi 
na druhém stupni podnikli vý-
pravu za tajemným pokladem 
hraběnky Eleonory umístěném 
v trezoru Turistického infor-

mačního centra Zvířetice. Při této příležitosti si žáci cestou na Zvířetice zasporto-
vali a na místě se dozvěděli mnoho zajímavého o historii hradu a zámku Zvířetice. 
Ve spolupráci s Vojtěchem Dvořákem, vedoucím TIC Zvířetice, jsme naplánovali 
itinerář a program pro celý 2. stupeň bakovské základní školy. Díky poutavému 
výkladu, 3D vizualizacím, expozici s modelem zámku a atraktivní sci-fi hře se akce 
všem zúčastněným velice líbila. Tímto děkuji za možnost zrealizovat tuto akci všem, 
kteří se na ní jakýmkoliv způsobem podíleli.

VĚRA FIALOVÁ
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Přijďte strávit odpoledne s dětmi nejen vyráběním, ale i poučením se o le-
se. Některé živočichy, žijící v lese i uvidíte. Vylezete si na strom. Dozvíte se 
zajímavosti o houbách i o ptácích. A můžete přijít kdykoli během akce.
14:00 –  Houby nejsou jenom hřiby – Přednáška mykologa Stanislava Tutky, 

po přednášce mykologická poradna
14:00 –  Les  – výtvarné a tvořivé dílny pro děti
15:00 –  Vypuštění živočicha ze Záchranné stanice v Huslíku zpět do příro-

dy
15:00 –  18: 00 Tajemství zvířetického lesa – hra pro děti i hravé rodiče
18:00 –  Povídání s ornitologem, následně bude vypuštěn uzdravený živočich zpět do přírody

Těšíme se na Vás. 

Fotografie z loňské akce si můžete prohlédnout na internetových stránkách https://www.zonerama.
com/CSOPKlenice/Album/3766659. 

MARTINA VLČKOVÁ

TIC Zvířetice v Podhradí a ZO ČSOP Klenice v Mladé Boleslavi Vás v sobotu 15. září srdečně zvou na interaktivní rodinné odpoledne

Tajemství zvířetického lesa

—▶ školská zař ízení

• TURISTICKÝ TÝDEN 
Pět let jsme poctivě trénovali v hodinách TV a na výletech naši kondič-
ku. A teď, v páté třídě, jsme se rozhodli ji otestovat na turistickém týdnu.

V pondělí 11. června jsme se přesunuli vlakem přes Turnov, Liberec a Ras-
penavu do Bílého Potoka pod Smrkem, kde byla na týden naše základna 
v penzionu Krakonoš. Paní kuchařky nás přivítaly svíčkovou. Byla výbor-
ná jako všechna ostatní jídla. Po rychlém ubytování a vybalení jsme vy-
razili na průzkum okolí. Obchod zásoben, v cukrárně zmrzlina, na úřadě 
turistické vizitky, známky a pohledy, tedy vše v pořádku. Pak jsme objevi-
li HUP HOP stezku a pořádně se vyřádili. Po návratu nás čekalo koupání 
v bazénu, brodění potoka, překonávání potoka suchou nohou po kame-
nech a ochutnávání pramene Kyselky. 

Hned druhý den nás čekal celodenní výlet na Paličník/944 m/ a nejvyšší 
vrchol Jizerských hor Smrk/1124m/ na který jsme vystoupali po Nebeském 

žebříku. Na vrcholu Smrku je pěkná rozhledna. Pak už nás čekal jen po-
hodový sestup na základnu. Celý výlet byl asi 19 km, ale stále nám zbýva-
lo dost sil na hry v okolí.
Ve středu nás čekala návštěva nedalekých Hejnic a odpoledne trocha 
vzdělávání – Jizerskohorské technické muzeum. Ve čtvrtek jsme měli spor-
tovní dopoledne. Stříleli jsme ze vzduchovky, z luku, pracovali jsme s ma-
pou a počítali slovní úlohy. Odpoledne jsme se šli podívat na vodopády 
Černého potoka, které jsou s výškou 7 metrů největší v Jizerských horách. 
Večer jsme si sami uvařili večeři v kotlíku a bylo to velmi dobrodružné.

V pátek nás čekal nejnáročnější výlet. Prudká stoupání, výstup na ská-
ly, žebříky, kamenné schody, vyhlídky, studánky, vodopády a potoky. 
Postupně jsme navštívili Richterův kříž z roku 1830, Polední kameny/1 
007m/, Frýdlantské cimbuří, vyhlídku Krásná Máří, vodopád Štolpišského 
potoka a nakonec jsme vystoupali na vrchol Ořešník/800m/. Výlet byl ná-
ročný a měřil 21 km. Ale všichni to zvládli.

Vzpomínky páťáků na konec školního roku
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V sobotu nás čekal návrat domů a zasloužený odpočinek. Užili jsme si 
krásný vysokohorský týden a nachodili 75 km. Ověřili jsme si, že toho hod-
ně vydržíme a nejsme žádná béčka. Takže s klidným svědomím můžeme 
postoupit na druhý stupeň.

• DOPOLEDNE NA HABRU
Na konci školního roku se ve škole finišuje, píší se písemky, zkouší se 
a uzavírají se známky. 
Ale my, žáci 5. C, jsme si našli čas na objevování, poznávání a nová dob-
rodružství. Claudie pro nás připravila pěkně pestrý program. V pátek, 22. 
června, jsme na kolech vyrazili směr Nová Ves a Habr. Po příjezdu jsme 
se rozdělili na 3 skupiny a začali pracovat. Jedna skupina šla do tkalcov-
ny, kde bylo několik tkalcovských stavů. Nejdříve jsme se dozvěděli ně-
co o historii tkalcovství v našem okolí, pak jsme si prohlédli stavy a jejich 
části a viděli ukázku tkaní. Každý si tkaní koberečků mohl zkusit a věřte 
nám, že lehké to není.

Na druhou skupinu čekali koně. Nejdříve vyvést ze stáje, vyhřebelcovat 
a osedlat. Každý si pak zkusil jízdu na koni na lonži nebo sám, zkušení 
i klusali. Pak zase koně odsedlat a vyhřebelcovat. No od koní se někteří 
nemohli odtrhnout. 

Poslední skupina závodila na koloběžkách. Skupiny se postupně vystřídaly 
na všech stanovištích a pak byl čas na grilované buřty. Ňam, to byla dob-
rota. Na čerstvém vzduchu při práci pěkně vyhládne. Užili jsme si pěkné 
dopoledne, dozvěděli se spoustu nových věcí. A hlavně jsme si zajezdili 
na koni a zjistili, že starost o něj je pěkně namáhavá práce.

Za tento pěkný zážitek vděčíme Claudii, která to pro nás celé zorganizo-
vala. Díky Claudi.

• CYKLOVÝLET NA RYBNÍKY DO SUHROVIC
Poslední týden školy jsme vrátili učebnice a čekal nás sportovní den. 
Ve středu 27. června jsme se vydali kolmo na výlet. Náš cíl byl rybníky 
u Suhrovic, které patří rodičům naší spolužačky Naty. Po příjezdu jsme 
nejdříve prozkoumali okolí rybníků, nakrmili zvířenu na ostrově pomocí 
lanovky a kbelíku a vyzkoušeli loďku, kterou jsme nazvali Titanikem. Pak 
přijela maminka Naty a přivezla vše potřebné na opékání buřtů. Nejdříve 
jsme si museli rozdělat oheň a to se nám podařilo. Pak začalo opékání, 
konzumace a úklid po jídle. No a pak už nás čekalo koupání. Kdo chtěl, 
doplaval si na ostrov a podíval se na zvířátka, někdo se tam nechal do-
pravit Titanikem. Bylo u toho spousta legrace a výskání. Pak si odvážlivci 
ještě skočili do vody a už byl čas na zpáteční cestu. Byl to super sportovní 
den se spoustou zážitků. Děkujeme za něj Naty a jejím rodičům.

• ZVÍŘETICKÝ POKLAD
Na zříceninu Zvířetice chodíme každý rok. Ale letos to bylo jiné. Šli jsme 
bojovat o poklad hraběnky Eleonory. Po výstupu na hradní nádvoří jsme 
dostali hrací karty s plánkem hry. Nejdříve jsme mapku zorientovali, a pak 
to vypuklo. Začali jsme hledat symboly na kamenech, a co nejpřesněji je 
překreslovali do hrací karty. Najít některé bylo opravdu těžké.

Když jsme všichni našli všech 10 symbolů, zahráli jsme si jako každoroč-
ně na schovku a pak sešli dolů do infocentra. Tam začalo kódování. Z 10 
symbolů jsme získali 5 čísel a každý si pak otevřel trezor a mohl si vzít jed-
nu část pokladu. Byla to super dobrodružná hra kódování a hlavně krásný 
poklad. Můžete si to zkusit i vy.

ŽÁCI 5. C
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Učit se ve škole je celkem nuda a děláme to pořád. Ale učit 
se kdekoliv jinde je zábava. 
V měsíci červnu se to podařilo žákům 2. – 5. tříd. Učili jsme 
se v muzeu v Mnichově Hradišti, kde byl program Pověsti 
a báchorky Mnichovohradišťska a Bakovska. 

Hned po příchodu nás rozdělili do čtyř skupin a my po-
stupně navštívili čtyři stanoviště. Čekalo nás zastavení 
na tajemném Valečově, setkání s vodníkem a jeho rybami, 
paní perníkářka a vyprávění o perníkové chaloupce, která 
kdysi stála u Valečova. Poslední stanoviště bylo u mnicha, 
kde jsme se dozvěděli něco o založení města a vyluštili 
jsme tajnou šifru. Na všech stanovištích jsme si vyslech-
li tajemné a strašidelné historky z okolí města. Také jsme 
skládali puzzle, zdobili perníčky a poznávali ryby a stro-
my. Takové učení nás moc bavilo a bylo nám líto, že čas 
tak rychle uběhl.

ŽÁCI 1. STUPNĚ ZŠ

Učíme se v muzeu

V rámci předmětu výchova ke zdraví  se naši  žáci  zúčastnil i  několika ukázek hasičů i  přednášek.  Jej ich program byl  roz-
dělen na teoretickou i  praktickou část .  Teoretická probíhala v učebnách a žáci  se v ní  dověděli  mnoho zajímavých věcí 
o náročné práci  hasičů i  o tom,  jak se zachovat,  dojde- l i  k nějaké mimořádné události .  Samozřejmě atraktivnější  pro ně 
byla část  praktická,  kde si  mohli  prohlédnout vybavení hasičského vozu,  seznámit se se všemi přístroji  v  něm, obléci  si 
hasičský oděv,  posadit  se do auta  i  vylézt  nahoru.  V parném květnu přišla vhod i  škodolibá sprška na spolužáky při  práci 
s  hadicí .  Děti  si  určitě praktickou část  velmi užívaly.  Pozitivní bylo i  rozdělení dětí  do několika menších skupin,  kdy 
každá skupina byla na  j iném stanovišti  s   j iným hasičem. Teď už všichni víme,   jak se při  požáru,  či   j iné mimořádné situaci 
zachovat a  za to bychom všem hasičům chtěli  za ukázky i  výklad poděkovat.

LUBOŠ BRODSKÝ

Výukový program Hasík
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Na jaře jsme měli mož-
nost přihlásit se na jedno-
denní zájezd do Rakouska 
a dokázat tak sobě, rodi-
čům i škole, že naše jazy-
kové znalosti nejsou zane-
dbatelné. 

Věděli jsme, že v autobuse 
bude pouze 44 míst, tak-
že jsme rychle přemlouva-
li rodiče a nosili podepsa-
né přihlášky, abychom měli 

svá místa jistá. Obzvláště 
pro deváťáky to byla zají-
mavá nabídka, uměli toho 
německy nejvíce a ve ško-
le to byl jejich poslední rok 
(a navíc měli jistotu, že do-
stanou v případě zájmu 
přednost). 

Datum odjezdu byl čtvrtek 
7. června. Protože nás če-
kalo více než 320 kilomet-
rů, museli jsme si pořádně 

přivstat a v pět hodin ráno 
jsme vyjeli z Bakova nad Ji-
zerou směrem na jih. Cesta 
ubíhala pomalu, ale po pěti 
hodinách jsme konečně do-
razili do cíle. 

Dopoledne jsme strávili 
v Muzeu budoucnosti AEC 
v budově ARS Elektronic-
ká Center na břehu Duna-
je, kde nás čekala prohlíd-
ka v českém a slovenském 

jazyce. Na začátku jsme 
zhlédli unikátní projekci 
Hluboký vesmír, dál jsme 
ve skupinách prošli dal-
ší expozice věnované vě-
dě a výzkumu. Vyzkoušeli 
jsme si pokusy z robotiky, 
biotechnologie, virtuální re-
alitu, vyfotografovali jsme 
si vlastní sítnici, pohladili 
si antistresového robota - 
lachtana, dozvěděli jsme se 
např. i o nakládání s našimi 
informacemi na námi oblí-
bené síti facebook. 

Po krátké pauze jsme se 
s průvodcem vydali do his-
torické části města, na ná-
městí Hauptplatz, odkud 
jsme vystoupali k historic-
kým hradbám, prohlédli si 
kovový model centra a vi-
děli město jako na dlani. Ví-
ce než povídání průvodce 
o historii města nás ale za-

jímalo slibované volno, kdy 
jsme si chtěli sami zkusit, 
jak moc jsme schopni po-
starat se o sebe za hranice-
mi naší republiky. Všech-
no dobře dopadlo, nikdo 
se neztratil, nákupy pro-
běhly bez problémů, někte-
rým z nás se podařilo utratit 
veškeré kapesné, jiní si vez-
li eura ještě zpět. 

V autobuse jsme na zpá-
teční cestě strávili společně 
dalších pět hodin zpestře-
ných zastávkou u Mc Do-
naldu a před desátou ho-
dinou večerní jsme dojeli 
zpět ke škole. Bylo nám 
jasné, že druhý den dora-
zí na vyučování jen malá 
část z nás, ale také to, že 
se ve světě nejspíše neztra-
tíme.

 ŽÁCI 8. A 9. ROČNÍKU 

Výlet za hranice aneb Linec 2018
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Školní výlet 8. B letos probíhal v malé vesničce Přícho-
vice a okolí. V pondělí odpoledne jsme se všichni sešli 
na vlakové zastávce v Bakově, hodinu jsme jeli do měs-
tečka Tanvald, odkud jsme šli pěšky s veškerými věcmi 
na zádech až nahoru do Příchovic. Cestou do toho prud-
kého a vleklého kopce jsme zahlédli asi tři autobusové 
zastávky, ale pan učitel prohlásil: „Jste už velcí, tak to 
musíte zvládnout bez nějakého autobusu!‘‘. Po vyšplhá-
ní nahoru jsme se ubytovali a šli si odpočinout na zít-
řejší túru.

Následující den jsme se najedli, připravili se a vyrazili. 
Než jsme se nadáli, už jsme byli u rozhledny Štěpánka, 
pak jsme si dali oběd v restauraci U Zvonku v Kořenově, 
kde jsme si pochutnali, nabyli sil a vyrazili na takzvanou 
„Zubačku“. Zubačka je vlaková trať, která vede do kop-
ce, tak pana učitele napadalo, že bychom se tam mohli 
jít podívat. Když jsme dorazili na místo, zastavili jsme se 
na takovém zeleném travnatém plácku, všichni jsme se 
posadili a pan učitel pronesl: „Tak jsme tady, ale jak jste 
si asi všimli, nic tady není. Ve skutečnosti tu je, ale je 
pod námi“. Takže jsme se zase otočili a šli zpátky. V Pří-
chovicích jsme ještě navštívili místní raritu – Cimrma-
nův maják. Po návratu na Kloknerovu boudu (chatu, kde 
jsme přespávali) si všichni zalezli do společenské míst-
nosti a hráli stolní hry, dívali se na film anebo hráli ping 
pong. Počasí bylo první dva dny parádní, nebyla zima 
a ani nebylo zas takové horko. Až tedy poslední den na-
šeho pobytu trošku pršelo, ale zase nebylo vedro, za což 
jsme byli rádi. Na chatě jsme uklidili, sbalili si a šli jsme 
do Tanvaldu, tentokrát ne do kopce, ale naopak z kop-
ce. To uteklo rychleji než výšlap nahoru, takže jsme byli 
šťastní, že už jenom nasedneme do vlaku a hurá domů.

TOMÁŠ BALDA

J sou Příchovice na kopci?
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Nadešel poslední den školního roku 2017/2018, především 
také den, kdy se loučíme s našimi největšími. Pasování na-
šich předškoláků proběhlo ve spojení s krásnou naučnou 
procházkou v Klokočském lese a slavnostní ceremoniál byl 
proveden v kapli sv. Stapina. 

Po dopolední procházce za příjemného počasí jsme byli 
hlasem zvonu pozváni do místní kaple k samotnému slav-
nostnímu ceremoniálu, kde již bylo vše nachystané. Paní 
ředitelka v dobovém kostýmu přítomné děti, učitelky a ro-
diče přivítala a seznámila s tímto malebným místem. Pro-
mluvila o lidové tvořivosti a o pověstech, které jsou spoje-
ny s Lovotínem a Klokočkou samou. 

Vyřazení bylo krásné a dojemné. Nechybělo podání ruky 
na přátelství a také i samotné obětí. Na památku dětem 
byl věnován památníček s kresbami a přáním od učitelek 
a ředitelky. 

Před odpočinkem nás čekal slavnostní oběd.

Moc děkujeme dětem, rodičům, učitelkám, našemu perso-
nálu a celkově všem za příjemný rok. 

KRÁSNÉ LÉTO ČTENÁŘŮM PŘEJE TYMIŠKA

Loučení v Tymišce
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—▶ osadní výbory informuj í

Stalo se již příjemnou tra-
dicí pořádati na Budách 
„Dětský den“. A tak se 
na místním hřišti za účas-
ti více jak čtyř desítek dě-
tí, bezpočtu dobrovolníků, 
větru, občasného deště 
a dvou koní uskutečnil 23. 
června i ten letošní. Tento 
rok se pro téma stala in-
spirací řemesla a povolá-
ní.

Dorazivší děti si tak moh-
ly vyzkoušet práci pošťáka, 
poté řemeslo brusiče no-
žů, těžkou robotu mlyná-
řů, kdy musely navážet pyt-
le obilí do mlýna, a kovářů, 
kdy musely okovat nepo-
slušné koně, neméně lehké 
povolání hasičů, nebezpeč-
né balancování na střeše 
při vymetání komínů při 
hraní na kominíka a již ne 

tak vábnou, ale potřeb-
nou práci při třídění odpa-
du. Ač byla paleta povolání 
rozmanitá, děti se nezalek-
ly a se zručností sobě vlast-
ní a lehkostí jim vrozenou 
absolvovaly vše znamenitě 
a odměnou jim byly paml-
sky, dárečky, ale hlavně vý-
uční list ze všech vyzkou-
šených řemesel a povolání. 
K němu pak obdržely ještě 
medaili. Pro doplnění ener-
gie po náročné práci če-
kal na děti párek v rohlíku 
a malinovka.

Poté se děti mohly těšit 
na program v podobě kej-
klířů a žonglérů, kteří doká-
zali udržet ve vzduchu snad 
vše, co jim přišlo pod ruku. 
Dokonce předvedli i ohni-
vou show. K radosti dětí 
pak některé triky prozradili 
a nechali i děti, aby se ta-
ké zapojily a vše si osahaly 
a vyzkoušely.

Během dne pak měly ne-
jen děti možnost projet se 
v sedle koní, které neúnav-
ně vodily dvě cowgirls.  

Nechybělo ani tradiční 
a dětmi tak oblíbené malo-
vání na obličej, kterého se 
letos ujala talentovaná a na-
daná kreslířka.

O příjemnou atmosféru se 
během dětského dovádění 
a soutěžení staral od mixáž-
ního pultu DJ Míla. 
Bohužel se večer hodně 
zkazilo počasí a nemoh-
la vystoupit hudební sku-
pina Víkend, na kterou se 
sjeli tance chtiví lidé z ce-
lého okolí.

Nesmíme však zapomenout 
na to, že nebýt dobrovolní-
ků, kteří ve svém volném 
čase vše připravovali a za-
jišťovali, žádný dětský den 
by se nekonal. A proto pa-
tří všem, kteří se už jakkoli 
do příprav i do průběhu ak-
ce zapojili, veliký dík. Ne-
zbývá než doufat, že i pří-
ští rok se opět na Budách 
sejdeme, abychom opět na-
šim nejmenším vykouzlili 
úsměv na tvářích, který je 
i pro nás tou nejlepší od-
měnou.

BUĎÁCI

Dětský den plný zábavy a poučení

V Chudoplesích bylo hřiště dlouho opuštěné.

„Máme čas prázdnin a kde jsou děti? “ Tuto otázku si položili pánové – sportovci nad 60 let (kromě volejbalisty Pavla). Tito muži s duší spor-
tovce uspořádali tedy 8. července turnaj v nohejbalu. Hřiště sami nalajnovali, občerstvení si také zajistili a i sluníčko jim přálo.

Slovo dalo slovo a hřiště ožilo
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Slovo dalo slovo a hřiště ožilo

V 10 hodin ve spolu-
práci s Českosloven-
skou obcí legionář-
skou - jednota Mladá 
Boleslav uspořáda-
li malobělští baráč-
níci vzpomínkovou 
akci na legionáře 
Aloise Štorcha, kte-
rý zemřel 5. červen-
ce roku 1918. Sraz 
všech účastníků v če-
le s dechovou hud-
bou Průvan byl u po-
mníku padlým mezi 
Malou Bělou a No-
vou Vsí. Legionáře 
A. Štorcha připomněl 
předseda ČSLO Tomáš Pilvousek a zdravice přednesli i starostové Bakova R. Šimáně a Nové Vsi 
V. Čech. Pietního aktu se účastnil i náměstek hejtmanky Středočeského kraje za kultura Karel 
Horčička. Závěrem byly k pomníku všemi přítomnými položeny kytice a vypáleny z pušek le-
gionářů čestné salvy. Působivé bylo odtroubení vojenských „znělek“ na trubku v podání Jirky 
Korela. Poté se všichni průvodem přesunuli do Nové Vsi k domu, kde Alois Štorch žil, kde už 
vojáky a krojované baráčníky přivítali potomci A. Štorcha, Lochmanovi. I zde byl znovu hrdina 
připomenut několika slovy a nechyběla ani hymna, jakož znovu položení malých květin. Závě-
rem jsme si všichni na zdar akce připili šampaňským.

V 13 hodin jsme se pak opět s legionáři potkali v Komenského sadech v Bakově n. Jiz. Při slavnostním zahájení festivalového průvodu. Po jeho absol-
vování vyzdobenou Žižkovou ulicí byl zahájen 8. ročník Pojizerského folklórního festivalu na náměstí. Během odpoledne vystoupili: Valášek - napros-
to úžasný dětský soubor z Prahy, Bzenčan z Bzence, Pozdní sběr a Kominíček z Malé Bělé, dětská lidová muzika Pastelka z Mladé Boleslavi, Slovácký 
krúžek z Mistřína, Pivoňka z Prahy (čínské tanečnice) a z úplně jiného soudku Amnis z Mladé Boleslavi. Letos se soutěžilo (jako každoročně v nějaké 
disciplíně) o nejlepší ztvárnění českého lva na perníkové srdce. Diváky výtvarné práce zástupců jednotlivých souborů pobavily, obzvláště, když to, stej-
ně jako celý festival, skvěle a vtipně odmoderoval Honza Hejdrych. Večer se pak ve Volnočasovém areálu konala taková malá dopitná za zvuků lidové 
muziky a moravských písniček.

MONIKA ČAPKOVÁ

30.  červen byl náročným dnem,  
přesto velmi zdaři lým a milým

Pánové sportovci super! Jen tak dál!

Všichni byli nadšeni z hezkého sportovního dne a zároveň je to velká výzva i pro mladší generaci. Tak v září se těšíme na další sportovní turnaj, 
snad i s těmi „mladšími“.
SPORTU ZDAR!                                                                                                                                                                                                         LENKA JETELOVÁ
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V pátek 22. června ve-
čer uspořádal osadní vý-
bor Malá Bělá ve spoluprá-
ci s místní Obcí baráčníků 
malý výlet na zámek Strá-
nov (Jizerní Vtelno) nedale-
ko Mladé Boleslavi.

Autobus, který řídila mi-
lá mladá dívka, nejprve 

naložil účastní-
ky v Malé Bělé 
a doložil je pak 
v Bakově na ná-
městí. Celkem 
se na Stránově 
v tomto povede-
ném zájezdu se-
šlo 50 lidí včetně 
několika dětí.

Prvním místem 
k navštívení byl 
kostel u zámku, 
kde hrála kape-
la Marola. Všich-
ni, kteří se zapo-
slouchali do tónů 

této skupiny, jednotně po-
tvrdili, že muzikanti hráli 
moc hezky a zpěvačka to-
mu všemu dala punc. Ná-
sledovalo občerstvení v zá-
mecké kavárně a rozdělení 
zájezdu na dvě skupiny, ne-
boť všichni by se najednou 
do zámeckých místností ne-
vešli. 

V 20 hodin šla tedy na pro-
hlídku zámku první část 
výpravy. Prohlídka je zají-
mavá v tom, že je sestave-
na ze čtyř divadelních scé-
nek odehraných na nádvoří 
a v prostorách zámku. Ty-
to prohlídky mají název: 
„Od dotyků k dotykači“ 
a jsou postaveny na scén-
kách mezi mužem a ženou 
prolínajících se časem. Sa-
mozřejmě nepostrádají vtip 
a to vše za svitu svíček. 
V 21 hodin se pak vypravila 
do zámku druhá část.

Všichni se dobře bavili a co 
víc, měli možnost spolu 
strávit čas i mimo prohlídky 
a tento využili pro společ-
né poklábosení při sklence 
vína. Všem se tato zajímavá 
a ne úplně tradiční akce lí-
bila, což je pro organizátory 
největší odměna. 

MONIKA ČAPKOVÁ

Malý zájezd Maloběláků

—▶ od čtenářů

 

Dne 3. července 2018 uplynuly 2 roky od úmrtí paní 

J I Ř I N Y  Š A F R Á N K O V É , 
rozené Koucké. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dcera Marcela, zeť 
Jan, vnoučata a pravnoučata.

Dne 8. srpna tomu bude smutných 25 let, co nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček pan 

L A D I S L A V  K U B R T .
Dne 8. srpna by se dožil 86 let.

S láskou vzpomíná manželka, dcery Laďka a Helena 
s rodinou. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínky

Rád bych touto cestou poděkoval panu Bed-
řichu Vrabcovi, strážníkovi Městské policie 
Bakov nad Jizerou. O co šlo? 

Na plotě na našem pozemku se usadil roj 
včel, který naši rodinu obtěžoval tak, že se 
nedalo sedět ani v přilehlé pergole. Majitel 
včelstva byl toho času na dovolené, proto 
jsem se obrátil o radu na městskou policii. 
Strážník, který na místo dorazil, zhodnotil 
situaci a nabídl nám pomoc, jelikož, jak se 
ukázalo je předsedou spolku včelařů. Večer 
po službě přijel s potřebným vybavením, 
včelstvo pochytal a přemístil na místo, od-
kud nás již neobtěžuje.

Vážím si toho, že pan Bedřich Vrabec věno-
val svůj volný čas tomu, aby nám pomohl. 

Ještě jednou díky.

ADOLF LANGHANS

Poděkování
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Málokdo o této události neslyšel. Avon pochod se stal tradicí, která se každoročně pořádá 
jako symbol boje proti rakovině prsu. 

Jako každý rok jsme měly v plánu se této bohulibé akce v Praze zúčastnit. A jak to tak 
bývá, plán není dogma, a tak jsme akci podpořily opět „pouze“ koupí trika, které letos 
navrhla Klára Nademlýnská. A když nejde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi … 

… a tak se 9. června 2018 možná zrodil I. ročník „bakovského AVON pochodu“. 

Trasa byla jasná, nenáročná. Nešlo o kilometry, ale o podporu! Řekly jsme si, že stejně 
chodíme každý víkend na kávičku do Hrnčířského dvora, tak prostě tentokrát vyrazíme 
v růžovém. Několik podomácku vytvořených pozvánek na tuto akci jsme rozeslaly mezi 
své nejbližší, jedinou podmínkou účasti bylo zakoupení AVON trika. 

A jaké milé překvapení přišlo v den „D“, když jsme zjistily, že naši nejbližší pozvali své 
nejbližší, a tak se nás na startu u stadionu V Podstráních sešlo bezmála padesát, včetně 
mužů a miminka v kočárku. Nálada byla výborná, nebe bez mráčků, jen rtuť teploměru 
vyšplhala skoro na 30 stupňů.

A tak růžová a šedá (pánská) trička zaplavila cestu mezi Bakovem, přes TIC Zvířetice, zří-
ceninu Zvířetice, směrem k bítouchovské „Rozcházce“ až do Hrnčířského dvora.

První ochlazovací (ale i poučná) zastávka byla v TIC Zvířetice, druhá, nečekaná nás pře-
kvapila na bítouchovské cestě! Tam si na nás počíhal Petr Čáslavský s originálním občer-
stvením. Už jste se někdy osvěžovali ledovým melounem máčeným ve vaječném koňaku? 
Ne? Tak to rozhodně vyzkoušejte. Opravdu se ochladíte, váš krok je pak lehčí, úsměv širší. 
A s tím širším úsměvem jsme se všichni zastavili u starosty města Radima Šimáně. 

Vyvrcholením akce bylo přijetí v Hrnčířském dvoře. Tímto bychom chtěly vyjádřit velké 
poděkování Petru Čáslavskému a Michalu Kořínkovi, kteří zcela spontánně a bez ja-
kéhokoliv zaváhání tuto akci podpořili tím, že všechny zúčastněné na vlastní náklady po-
hostili (šampíčko, buřtíky, …) a o vlídném přijetí ani nemluvě. 

Moc děkujeme!
Další poděkování, neméně důležité, patří všem zúčastněným. Byli jste skvělí a moc 
všem děkujeme za Vaši účast a podporu!

Tak třeba zase příští rok pošleme nějakou pozvánku mezi své nejbližší a ti zase ...

VAŠE „BAKOVSKÉ AVON AMBASADORKY“ MAGDALENA, BLANKA A JITKA 

Výšlap za zdravá prsa

Jarní výlet 23. června se nám vydařil. Po týdnech nad míru teplých dní se citel-
ně ochladilo. První zastávkou byl pískovcový lom v Ostroměři. Pan majitel nás 
provedl lomem a poinformoval o náročné práci v kamenolomu. Dále jsme na-
vštívili věž. Je to vzpomínka na padlé legionáře a vojáky, kteří zaplatili životem 
za naši samostatnost. Pokračovali jsme do Hořic. Prohlédli jsme vrch Gothard 
a Smetanovy sady, kde je umístěno několik soch, které jsou dílem Hořické 
kamenické školy. Na závěr výletu byla návštěva zámku Kuks. Poobědvali jsme 
v místní restauraci a odpočati jsme absolvovali prohlídku hospicu. Průvodkyně 
nás velice zajímavou přednáškou provedla zámkem. V kapli nás upoutala líbez-
ná hudba minulých dob. Hudba se nesla krásně zdobenou kaplí, byl to úžasný 
zážitek. Pohodlný autobus pana Ketnera nás odvezl domů. 

Díky paní Láskové, která připravuje a zajišťuje výlety, a bakovské baráčnické organizaci jsme my víceletí prožili pěkný den. 

BRUNCLÍKOVÁ J.

Bakováci v lomu
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Alois Štorch, významný 
český legionář, se narodil 
roku 1893 v České Lípě. 
Své dětství a mládí prožil 
v Nové Vsi u Bakova, od-
kud pocházela jeho matka 
Kateřina. Poté co vycho-
dil obecnou školu v Bako-
vě, vyučil se zámečníkem 
v Hradci Králové. Následně 
pracoval v Chrudimi, Mni-
chově Hradišti a krátce ta-
ké v papírnách v Bělé pod 
Bezdězem. Když vypuk-
la první světová válka, na-
rukoval Štorch v Turnově 

do rakousko-uherské armá-
dy. Bojoval jako desátník 
ve 4. pevnostním dělostře-
leckém batalionu ve Fran-
zesfestu a Rivě. 26. květ-
na 1918 přeběhl a posléze 
narukoval do českosloven-
ských legií v Itálii. Zde se 
stal na vlastní žádost česko-
slovenským výzvědčíkem. 
V rámci plnění této funk-
ce se účastnil odvážné vý-
zvědné akce, do které byl 
vybrán pro dobrou znalost 
kraje kolem Gardského je-
zera v severní Itálii. S dal-

šími třemi vojáky se vydal 
na speciálním člunu s ne-
hlučným elektrickým po-
honem za bojovou linii. 
Po vylodění byla čtveřice 
spatřena rakouskou strá-
ží a při následné potyč-
ce jeden člen výpravy upr-
chl, jeden se utopil, Štorch 
s dalším však byl chycen 
a předveden před vojenský 
soud. U něj se prý choval 
klidně, statečně a důstojně, 
svého činu nelitoval. Roz-
sudek byl vynesen rychle: 
5. července 1918 byl Štorch 

za přeběhlictví u Grotty 
poblíž města Riva oběšen. 
V noci na 6. července byl 
pochován do hrobu, u nějž 
byl vztyčen dřevěný kříž.

Rok po válce bylo jeho tě-
lo exhumováno a převeze-
no do města Arco. Rivané 
postavili na místě Štorchovy 
popravy pomník s pamět-
ní deskou, který byl odha-
len 30. března 1919. Ná-
sledně v březnu roku 1921 
byly jeho ostatky převeze-
ny do Prahy, kde byly po-

hřbeny na čestném hřbitově 
na Olšanech. Tolik k živo-
tu člověka nazývaného 
bez nadsázky mučedníkem 
italských legií. Stejně jako 
mnoho ostatních i Štorch se 
podílel na vzniku nového 
státu, jehož stoleté výročí si 
letos připomínáme a na je-
hož zrodu se podílela sta-
tečnost a odvaha právě ta-
kových lidí, jako byl on.

KAREL NOVÁK, PRACOVNÍK 

MĚSTSKÉ KNIHOVNY

A lois Štorch

—▶ kultura ve městě a v okol í

—▶ kultura ve městě a v okol í

Bakov nad Jizerou – více jak 
600 návštěvníků, 140 účin-
kujících a krásný staročeský 
jarmark, plný dobrot a uká-
zek leckdy už zapomenu-
tých lidových řemesel. Tak 
to vypadalo v Bakově nad 
Jizerou na Mírovém náměstí 
30. června 2018, kde se ko-
nal již osmý ročník Pojizer-
ského folklorního festivalu, 
uspořádaný Spolkem POJI-
ZERSKÝ FOLKLOR a měs-
tem Bakov nad Jizerou, 
za podpory města Mnicho-
vo Hradiště.

Ve 12 hodin proběhlo slav-
nostní přijetí na místním 
městském úřadě staros-
tou města Radimem Šimá-
ně a ředitelem festivalu Pe-
trem Hurtem. Sešli se zde 
zástupci všech účinkují-
cích a byli oficiálně přiví-
táni v Bakově nad Jizerou. 
Ve 13 hodin celý program 
zahájil pietní akt v Komen-
ského sadech, kde všichni 
účinkující společně s členy 
Československé obce legi-
onářské vzpomněli na pad-

lé vojáky z obou světových 
válek. Slavnostním průvo-
dem vyzdobenou Žižkovou 
ulicí, do něhož se zapoji-
li všichni členové vystupu-
jících souborů v čele s čle-
ny Československé obce 
legionářské, všichni došli 
až na Mírové náměstí, kde 
byl slavnostně zahájen ce-
lý festival starostou města 
Radimem Šimáně a Petrem 
Hurtem, ředitelem tohoto 
festivalu.

Na scéně pod širým nebem 
mohli příchozí po celý den 
spatřit sérii tanečních a hu-
debních vystoupení. Kromě 
domácích souborů Pozd-
ní sběr a dětského soubo-
ru Kominíček zde vystoupil 
Soubor písní a tanců Bzen-
čan z Bzence, Slovácký kr-
úžek Svatobořice Mistřín, 
skupina AMNIS z Mladé 
Boleslavi, Dětský folklor-
ní soubor Valášek z Prahy, 
dětská lidová Muzika Pas-
telka z Mladé Boleslavi, 
Čínská taneční skupina Pi-
voňka z Prahy.

Vydařený fest ival
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Během festivalu mohli ná-
vštěvníci i účinkující na-
vštívit místní bakovské 
muzeum s výstavou gra-
fik a obrazů Jana Hrubé-
ho, krojovaných panenek 
tetičky Peroutkové a stálý-
mi výstavami. Na staročes-
kém jarmarku bylo k vidění 
několik řemesel a výrob-
ků. Dále bylo možné ob-
držet dárek v podobě fes-
tivalových propagačních 
předmětů za dobrovolné 
vstupné či poslat festiva-
lový pohled. Tradičně byl 
připraven dětský stánek, 
kde děti malovaly obrázky, 
za něž obdržely nějakou 
drobnost v podobě plyšové 
postavičky, pastelek a po-
dobně. A v neposlední řadě 
zde byl připraven fotokou-
tek s různými doplňky.

V rámci programu proběhly 
dvě soutěže. První byla ur-

čena pro zástupce souborů, 
kteří soutěžili ve zdobení 
perníčků. Jelikož máme le-
tošní rok sté výročí od zalo-
žení republiky, měli na per-
níkové srdce namalovat 
lva. Vítězně z této soutěže 
vzešly děti z Valášku. Dru-
há soutěž byla připravena 
pro malé dětské návštěvní-
ky. Soutěžilo se o nejkrás-
nější namalovaný obrázek. 
I zde měly děti téma sté 
výročí založení republiky. 
A tři nejlepší byli odměněni 
přímo na pódiu ředitelem 
festivalu a Petrou Chocho-
loušovou, která se po celý 
den společně se svým man-
želem o děti starala. 

Těsně před závěrem ce-
lé akce, byli na pódium 
přizváni všichni zástupci 
účinkujících a dostalo se 
jim osobního poděkování, 
v podobě Pamětního listu 

a květiny, od ředitele festi-
valu Petra Hurta, který poté 
poděkoval a odměnil i ně-
které z řad organizátorů. 

Festival finančně podpořil 
Středočeský kraj, VaK Mla-
dá Boleslav, Škoda Auto 
a.s., a mnoho dalších spon-
zorů, kteří byli uvedeni 
v propagačních materiálech 
a na světelné obrazovce ve-
dle pódia po celou dobu 
trvání festivalu. Hlavními 
mediálními partnery byly 
Signál rádio a regionální te-
levize 1. Boleslavská. 

Děkujeme všem za pomoc 
a podporu a již nyní se tě-
šíme na další, v pořadí již 
devátý ročník Pojizerského 
folklorního festivalu.

PETR HURT,  

ŘEDITEL FESTIVALU

Společně s pořadateli 19. ročníku této velmi populární soutěže automobilových veteránů bylo na našem náměstí připraveno průjezdní stanoviště, kde 
účastníci závodu obdrželi do svých itinerářů razítko města, drobné propagační materiály města a při této příležitosti bylo možné zhlédnout a vyfotit si 
opravdové skvosty.

Letošního ročníku se zúčastnilo přibližně 50 historických automobilů od roku výroby 1912 až do roku 1984 a byli mezi nimi takové skvosty jako Bugatti, 
Bentley, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Jaguar, Hispano Suiza ale i Aero, Škoda, Tatra, Praga a další muzejní kousky.
Za pěkného počasí a hojné účasti diváků bylo opravdu na co se dívat.

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

Retro Prague Histor ic Ral ly 2018 
proj íždělo Bakovem
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—▶ bakovské zájmové spolky

Vážení přátelé, příznivci chovatelství a zvířat,

v loňském roce jsme byli nuceni naši malou místní výstavu na poslední 
chvíli zrušit kvůli nepříznivé nákazové situaci v chovech králíků nejen 
v Bakově nad Jizerou. Velmi nás to mrzelo, neboť jsme na výstavu mě-
li vše nachystané. I přes tento malý „neúspěch“ bychom však rádi po-
kračovali v obnovené tradici a místní výstavu králíků, holubů a drůbeže 
plánujeme opět uspořádat.

Výstava proběhne tradičně při příležitosti bakovského posvícení tj. 25.–
26. srpna 2018 opět v zahradě restaurace NA ZASTÁVCE a také, a to 
především, při příležitosti 95letého výročí od založení spolku, v té 
době „Spolek pro ušlechtění králíků pro Bakov a okolí“. Tak jako v pře-
dešlých letech chceme, aby výstava důstojně propagovala chovatelství 
nyní i v budoucnosti. Z tohoto důvodu plánujeme postupnou obnovu 
výstavního fundusu. Od loňského roku máme připravené nové výstav-
ní klece na velká plemena králíků a v letošním roce bychom chtěli vy-
měnit alespoň část podpěr pod výstavní klece. Přáli bychom si, aby vý-
stava proběhla úspěšně, neboť i na tom závisí eventuální další nákupy 
nových výstavních klecí. 

Vyzýváme proto všechny chovatele (i neorganizované), aby své 
chovy provozovali pokud možno zodpovědně, dbali čistoty, kvalitního 
krmiva a nepodceňovali veterinární prevenci. Očkování proti králičímu 
moru a myxomatóze dokáže králíky od těchto vysoce nakažlivých ne-
mocí téměř vždy spolehlivě ochránit. Musí však být provedeno dle po-
kynů výrobce vakcín a doporučení veterinárního lékaře. Bylo by velkou 
škodou, kdyby se nějaká nákaza v okolí znovu rozšířila a my bychom 
museli výstavu opět rušit. Již nyní jsme na její přípravě strávili řadu ho-
din práce a tak pevně věříme, že k tomu nedojde. 
 
Doufáme, že pro všechny příznivce chovu drobného zvířectva, laickou 
veřejnost a především pro děti připravíme zajímavou expozici králíků 
velkých, středních, malých i zakrslých plemen, rovněž tak i plemen ho-
lubů a drůbeže. Již dnes máme přislíbeno vystavení „králičích obrů“ 
a nějací „zakrslíci“ budou určitě také k vidění. Návštěvníci tak budou 
moci porovnat rozdíly mezi těmito plemeny. Část vystavených zvířat 
bude opět nabídnuta k prodeji. Na prodej budou i snáškové slepičky. 
Zrovna tak bude součástí výstavy bohatá tombola, kde bude možno vy-
hrát spoustu zajímavých cen a také živá zvířátka. 
Budeme se těšit na setkání v přátelské a radostné atmosféře na chova-
telské akci. 

 SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME

VÝSTAVNÍ VÝBOR A ČLENOVÉ ČSCH BAKOV NAD JIZEROU 

Výstava drobného zvířectva

Bakovští rybáři se letos již podruhé sešli ve Volnočasovém areálu 
u koupaliště, aby pomohli ke zlepšení stavu vody. Ve spolupráci 
s MěÚ Bakov nad Jizerou, který poskytl nářadí a kontejner, byla naši-
mi dobrovolníky vyčištěna vodní hladina v místech pod dětským tá-
borem, kde vlivem větru došlo na hladině k nashromáždění sraženiny 
vodních řas a bahenního kalu o velikosti tenisového kurtu. Po vyčiš-
tění byl naplněn téměř jeden kontejner a vodní hladina zůstala krásně 
čistá. Svým postojem k této mimořádné brigádě jasně bakovští rybáři 
vzkazují, že jim není lhostejný stav kvality vody a tím snížený kom-
fort koupajících. Zároveň dávají jasně najevo, že jsou plně připraveni 
rozvíjet spolupráci s městem a pružně reagovat na požadavky smě-
rem k místní organizaci.

Fotky k brigádě zde: https://webshare.cz/group/2oi6oC24n5/

JAN DVOŘÁK, EDNATEL MO

Bakovským rybářům 
není lhoste jný stav 
kval i ty vody ve VČASu
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Pololetní bilance modelářů
Přehled výsledků činnosti „Klubu 
lodních modelářů“ FREGATA Ba-
kov nad Jizerou za první pololetí 
roku 2018.

Naši členové se zúčastnili 12 
soutěží, z nich čtyř soutěží seriálu 
MiČR kategorií NS (motorové 
makety a polomakety včetně 
plachetnic); jedné mezinárodní 
soutěže, jednorázového mistrov-

ství ČR mládeže a řady veřejných 
soutěží.

Na mezinárodní troj soutěži 
na nádrži u Hrádku nad Nisou 
Kristýna, se nejlépe umístil 
Tomáš Jakeš z 30 závodníků 
na šestém místě.

Na první a druhé soutěži seriálu 
MiČR v Bělči Ing. Stanislav Jakeš 

v kategorii F 4 – C obsadil první 
místo, v kategorii F 4 – B třetí mís-
to a Tomáš Jakeš v F 4 – C druhé 
místo, F 4 – B také druhé místo. 
Jiří Bilina v kategorii F 2 – A sen. 
první místo, ve třídě F 4 – A jun. 
Ondřej Šmejkal třetí místo.

Na třetí a čtvrté soutěži seriálu 
v Třeboni ve třech kategoriích 
Ing. Stanislav Jakeš obsadil třikrát 

první místo, Tomáš Jakeš dvakrát 
druhé místo a dvakrát třetí místo.

Při této příležitosti si vás dovoluji 
pozvat na všemodelářskou vý-
stavu a mezinárodní Mistrovství 
lodních modelů do Jablonce n. 
Nisou sekce C (formou výstavy, 
zde modely neplavou).

ZA KLUB PŘEDSEDA HOLAN OTAKAR 

Kočovný život Tyláků
DS TYL si z dotace města po-
řídil přívěsný vozík. Náš ko-
čovný život bude jednodušší  
a ještě více budeme repre-
zentovat naše město!

Děkujeme.

VAŠI, VOZÍKEM OMÁMENÍ, 

OCHOTNÍCI DS TYL BAKOV NAD 

JIZEROU
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•  Nově tábor i o jarních 
prázdninách 2019!

V červenci pořádáme 
ve Volnočasovém areálu 
v Bakově nad Jizerou již 
osmý ročník velmi oblíbe-
ného letního příměstského 
tábora. Pro děti je připra-
ven bohatý program plný 
sportovních a táborových 
aktivit. Celým týdnem dě-
ti provází celotáborová hra 
a uprostřed týdne se děti 
se svými vedoucími vyda-
jí na výlet. Bude-li koncem 
týdne přát počasí, rozloučí 
se děti táborákem a spaním 
pod širákem či ve stanech. 
O tom, jak si děti tábor 
užily, se dovíte na našich 
webových stránkách – fo-
tostřípky z tábora můžete 
zhlédnout na stránkách ba-
kovanek.cz nebo na face-
booku RC Bakovánek.

V nadcházejícím školním 
roce 2018/2019 rozšiřu-
jeme nabídku příměst-
ských táborů. V období 

jarních prázdnin nabídneme 
příměstský tábor s výtvar-
ným zaměřením. Konat se 
bude ve Volnočasovém areá-
lu v Bakově nad Jizerou. Po-
čítáme se třemi táborovými 
běhy v období letních prázd-
nin – jeden běh bude spor-
tovní příměstský tábor se zá-
kladnou ve Volnočasovém 
areálu v Bakově nad Jize-
rou. Týden bude plný spor-
tovních a táborových aktivit 
s jedním celodenním výle-
tem uprostřed týdne. Druhý 
běh bude plavecký příměst-
ský tábor. Bude se konat 
v obci Zvířetice v prostorách 
Famoz clubu. Děti budou 
mít denně dvouhodinovou 
plaveckou výuku, odpoled-
ne bude naplněno táborový-
mi aktivitami. Třetí běh let-
ního příměstského tábora se 
bude konat v lesoparku Dů-
ně v Kněžmostě. Náplň bude 
přírodovědná – badatelská. 

•  Pokračujeme v pravi-
delném týdenním pro-
gramu

• dětská džungle – jedná 
se o velmi oblíbený dopo-
lední program pro rodiče 
s dětmi v tělocvičně v so-
kolovně. Program je vhod-
ný pro děti od cca 1 roku 
do cca 3 let. Děti se mo-
hou zúčastnit společných 
aktivit, naučit se nové pís-
ničky a říkanky, trénovat 
svoje pohybové schopnosti 
na překážkové dráze z ná-
řadí,
• angličtina pro děti – 
kurzy anglického jazyka 
jsou zaměřeny na schop-
nost plynule komunikovat 
a mluvit. Na hodinách pro-
cvičujeme mluvení a ko-
munikaci a zároveň správ-
nou gramatiku. Děti si 
upevňují nejen znalosti zís-
kané ve škole, ale mnohdy 
postupují v anglickém jazy-
ce mnohonásobně rychleji, 
zpívánky 
• zpívánky – přispíva-
jí ke kultivaci pohybu dětí, 
prohloubení rytmického cí-
tění a zlepšení spolupráce 
ve skupině. Zpěv, pohyb 

a hudba jsou od pradávna 
spojeny s emocemi člově-
ka, nejmenší děti se do ryt-
mu slov či slyšené hudby 
spontánně zapojují hlasem 
i pohyby celého těla. Děti 
se učí koordinovanému po-
hybu, překonávání ostychu 
a nejistoty. Spontánním 
vyjadřováním radosti ne-
bo strachu v sobě uvolňují 
napětí a odbourávají stres, 
hernička pro děti 
• hernička pro děti – 
hernička je vybavena hrač-
kami, knížkami, herními 
prvky, k dispozici jsou vý-
tvarné potřeby. Program 
ve volné herně není nijak 
veden, slouží k zábavě dě-
tí a rodičů. Volnou hernu 
navštěvují nejčastěji ma-
minky s dětmi od 9 měsíců 
do 3 let.  

Do našeho programu chce-
me opět zařadit kroužek 
hry na flétnu – děti se na-
učí základy hry na flétnu. 
Nástroje jsou prostředkem 
a podporou k neverbál-

ní komunikaci, k vyjádření 
pocitů a emocí. Většina dě-
tí, které prošly našimi hu-
debními kroužky, pokraču-
je v hudebním vzdělávání 
studiem na základní umě-
lecké škole.

Podrobný harmonogram 
připravujeme. Bude uveřej-
něn na webových stránkách 
bakovanek.cz a na našem 
facebooku.

Z nepravidelných aktivit 
chystáme již zmiňované 
příměstské tábory, Miku-
lášskou nadílku v sokolov-
ně, adventní dílničky a dal-
ší akce.

Chcete-li se k nám přidat 
a podílet se na tvorbě a or-
ganizaci nabídky RC Bako-
vánek, kontaktujte nás přes 
e-mail bakovanek@seznam.
cz nebo na tel. 730 127 758.

TĚŠÍME SE NA VÁS, 

PETRA BERANOVÁ

Co pro Vás chystáme v RC Bakovánek

Ne, tentokráte jsme nekon-
kurovali našemu výbornému 
divadelnímu souboru Tyl, 
premiéru mělo naše sportov-
ní odpoledne pro děti a je-
jich rodiče pod názvem „Tá-
to, mámo, sportuj se mnou!“.

Když jsme se rozhodli pro 
letošní rok „odložit“ anketu 
„Sportovec roku města Ba-
kov nad Jizerou“ na příští 
rok (zavést dvouletý cyk-
lus), přemýšleli jsme v ko-
misi pro vzdělání a sport, 

jak a čím bychom moh-
li tento sportovní výpadek 
nahradit a vznikl nápad 
sportovního odpoledne, 
kde by si společně zaspor-
tovali děti i jejich rodi-
če. Požehnání jsme dostali 
ve formě finančního pří-
spěvku od zastupitelstva 
města a pak už od nápadu 
nebylo daleko k realizaci, 
protože do našeho nového 
projektu se velmi aktivně 
zapojila jak základní, tak 
i mateřská škola.

Po dnech příprav a zajiš-
ťování přišel ten premié-
rový den! V úterý 26. červ-
na se od 15:00 hodin začali 
do Volnočasového areálu 
pomalu trousit první sou-
těží chtiví zájemci. Zprvu 

to vypadalo, že při zaháje-
ní v 16:00 hodin nás tam 
moc nebude. Ale postupně 
se areál začal zaplňovat, 
počasí se také umoudřilo, 
moderátor se ujal slova, vy-
světlil podmínky a způsob 
soutěží a pak mohlo spor-
tovní klání vypuknout v pl-
né parádě. Soutěžící byli 
rozděleni do dvou skupin 
– děti předškolní a mlad-
ší školní. O ty předškol-
ní se skvěle postaraly paní 
učitelky z mateřské školy, 
o ty starší pak žáci z 9. tří-
dy a učitelky ZŠ. Sportovci 
cyklisté si mohli vyzkoušet 
orientační závod na svých 
strojích v okolí „Ostrova“. 
Navštívit a povzbudit nás 
přišel i pan starosta, akce 
se mu líbila a slíbil, že pří-

ští rok bude také s dcerou 
soutěžit.

Myslím ale, že se všich-
ni bavili dobře - jak děti, 
tak rodiče. Děti si za snahu 
po splnění všech připrave-
ných úkolů vysloužily oblí-
bený párek v rohlíku, nanu-
ka, žízeň zahnaly pitíčkem 
a ještě každé dostalo malý 
dárek a pamětní list. 

Během soutěží probíhal do-
provodný program – pro-
jížďka na motorovém člu-
nu, vyskotačit se děti mohly 
ve skákacím hradu a v zor-
bingových koulích, hud-
ba je provázela celým od-
polednem. Na památku se 
mohly nechat vyfotografo-
vat buď sami, nebo s rodi-

Premiéra „Táto, mámo, sportuj  se mnou!“ 
se povedla !
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Přehled podzimních zápasů bakovského týmu MUŽI A

1. NE 26.8. TJ Sokol Holubice : SK Bakov A

2. SO 1.9. SK Bakov A : AFK Milovice

3. NE 9.9. SK Benátky "B" : SK Bakov A

4. SO 15.9. SK Bakov A : Slavoj Stará Boleslav

5. NE 23.9. FK Dobrovice "B" : SK Bakov A

6. SO 29.9. SK Bakov A : SS Ostrá "B"

7. SO 6.10. AFK Eletis Lužec : SK Bakov A

8. SO 13.10. SK Bakov A : TJ Byšice

9. SO 20.10. AFK Libčice : SK Bakov A

10. SO 27.10. SK Vojkovice : SK Bakov A

11. SO 3.11. SK Bakov A : TJ Sokol Chotětov

12. SO 10.11. FC Mělník : SK Bakov A

13. SO 17.11. SK Bakov A : FK Vysoká

či (na to focení čekala hod-
ně dlouhá fronta). A nutno 
také říci, že hrací prvky 
na ploše Volnočasového 
areálu byly také ve stálém 
obležení dětí! 

Chci věřit, že odpoledne 
splnilo svůj účel: děti a ro-
diče si společně zasporto-
vali a pobavili se, krásně 
se využil celý Volnočasový 
areál, lidé a známí se spo-
lečně sešli, popovídali si, 
a tak to určitě má být. Ne-
tvrdím, že všechno klaplo 
napoprvé na sto procent, 
dětí přišlo více, než jsme 
předpokládali (více než 
200, což je moc dobře), mu-
seli jsme improvizovat, ale 
to je život a každá zkuše-
nost se hodí. 

Chtěla bych při této příle-
žitosti poděkovat ředitel-
kám školy a školky a je-
jich kolegyním za úžasnou 
aktivitu a nadšení při za-
jišťování sportovního od-

poledne, moderátorovi 
Mgr. Šulcovi za skvělé prů-
vodní slovo celým odpole-
dnem a přípravu orientač-
ního závodu, jeho kolegovi 
z oddílu za pomoc při ori-
entačním závodu, diskžoke-
jovi za hudební doprovod, 
děvčatům z cukrárny „U Pa-
voučka“ za zajištění občer-
stvení pro děti, samozřejmě 
našim hasičům a kolegům 
z komise. A nesmím za-
pomenout na ty deváťáky; 
a pokud jsem přece jenom 
na někoho zapomněla, moc 
se omlouvám.

Jak jsem v úvodu napsala: 
premiéra se povedla, tak 
jen doufám, že to nebyla 
zároveň derniéra! 

Přeji všem krásný čas 
prázdnin a dovolených! 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ

PŘEDSEDKYNĚ KOMISE  

PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT

OKRESNÍ PŘEBOR – sezona 2017/18

Návrat do kraje z druhého místa
Fotbalový bakovský tým dospělých se po roční odmlce vrací zpět do krajské 
soutěže. Okresní epizodu zvládl se ctí a byl mu zaslouženě nabídnutý Středo-
českým krajským fotbalovým svazem (SKFS) z důvodu reorganizace technický 
postup. Bakovské výkony na přímý postup do vyšší soutěže nestačily i přesto, že 
z 26 zápasů odešel tým Jaroslava Kamenického pouze dvakrát poražen. Vítězství 
v okresním přeboru si pojistil TJ Sokol Chotětov. Tohoto okresního soupeře 
přivítá doma v sobotu 3. listopadu již v rámci krajské soutěže.

Šéf bakovské kabiny byl především po sportovní stránce spokojený: „Jsem rád, že 
si někteří hráči uvědomili, že porazit se můžeme jen sami, a že pachuť po sestu-
pu se z kabiny vytratila“, hodnotí rok Kamenický a pokračuje, „…tvoří se nová 
parta a mužstvo je silnější. Velmi dobře zapadli do týmu mladí hráči z dorostu.“ 
V polovině května si vybrali Bakováci slabou chvilku při venkovním zápase proti 
Doubravě (1:3). Zápas se jim vůbec nepovedl a zaznamenali tak jedinou jarní po-
rážku. Naopak trenér vyhodnotil jako nejlepší výkony v domácích zápasech proti 
Rejšicím (5:0) a D.Lhotě (8:0). Poslední srpnovou sobotu si SK Bakov odbude 
premiéru v pro něj ve staronové soutěži na půdě vloni čtvrtého celku TJ Sokol 
Holubice. O týden později přivítá doma nováčka AFK Milovice.
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Turnaj gard ozdobi la fotbalová jména

V sobotu 23. června se konal na bakovském hřišti 6. ročník 
fotbalového turnaje starých gard pod názvem PREFA CUP. 

Vzájemná klání okořenili svojí hrou bývalí ligoví hráči a to 
z Liberce, pozvání totiž přijala stará garda Slovanu i s Jiřím 
Štajnerem (např. Hanover 96), přes kopec to do sousední-
ho Bakova nad Jizerou neměli daleko boleslavští hráči Petr 
Lukáš (např. FK Teplice) a Jiří Mašek (např. FK Jablonec). 
Ve výčtu slavných jmen nemůže chybět Jaroslav Kamenic-
ký (Bohemians Praha 1905), současný trenér SK Bakov n/J. 
Ze základních skupin postoupili kromě Slovanu Liberec 
a výběru hráčů FK Ml. Boleslav narozeni v roce 1978 také 
další fotbaloví matadoři, tým Slavíci Bakov. Pod vedením 
Jiřího Baboráka nastoupili někteří hráči pyšnící se titulem 
mistra celostátní ligy ve futsale a účastí PMEZ ve Španěl-
sku. Trojici úspěšných týmů doplnila mužstva tradičních 
účastníků turnaje, Stará garda Mnichovo Hradiště a Ranka 
Nová Ves. Do hlavní části se z kvalifikace také probojoval 
i domácí tým Bejci Bakov, vítěz posledních dvou ročníků. 
Jednotlivé zápasy 1x15min se hrály současně na dvou hřiš-
tích s rozměry 60x30m. 

Paradoxně o medailích rozhodly pokutové kopy přesto, že 
záměrně zvolený spravedlivý systém „každý s každým“ vy-
tlačil vyřazovací způsob (play-off) často na turnajích hraný. 
A tak nejen na mistrovství světa v Rusku, ale i v Bakově se-
hrály penalty rozhodující roli. Určovaly totiž vítěze remízo-
vých výsledků po skončení základní hrací doby. A to nasta-
lo v poslední fázi, kdy se hrálo o všechno. V souboji titánů 
základních skupin neuspěli v této disciplíně Slavíci, a dru-
hý bod po remíze 1:1 si do tabulky nakonec z rozstřelu 
připsal FKMB 40, což ho vyneslo na první místo a zajistilo 
mu zisk putovního poháru. V současně hraném utkání me-
zi druhými týmy základních skupin se situace opakovala, 
bronz bral zkušenější Slovan Liberec a mnichovohradišťská 
garda skončila bez medailí. 

Loňští vítězové již po prvních zápasech vytušili, že o zla-
tém hattricku si mohou nechat leda tak zdát. Bejci Ba-
kov herně propadli a v sobotu vyhráli pouze jediný zápas 
(Amici 1:0). V derby s Novou Vsí, ve kterém nehráli pou-
ze o lepší umístění, promarnili mnoho šancí, a konečné 5. 
místo přenechali odvěkému rivalu.

Na opačném pólu se dařilo každým rokem lepšícímu se 
libereckému týmu Amici. Během turnaje prohrál v řádné 
době pouze jeden zápas a celkovým pořadím opět posko-
čil o jednu pozici a skončil sedmý. Letošní ročník se ne-
povedl vloni šestým Čejeticím. Nejlepšími střelci turnaje se 
stali s 9 zásahy boleslavský Jiří Mašek a Jiří Kopic ze Slo-
vanu Liberec.

Cílem tohoto setkání bylo zahrát si fotbal a nezranit se, a to 
se povedlo. Přátelský duch se přenesl na trávník, kde se 
všichni fotbalem bavili, a první sobotu po skončení kraj-
ských a okresních soutěží si naplno užili. Sportovní akci 
orámovalo ideální fotbalové počasí s oblačným nebem, ze 
kterého se déšť snesl až po skončení turnaje, jak říká kla-
sik, lepší počasí jsme si nemohli přát.

Slavíci Bakov
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Bejci Bakov Slovan Liberec

FKMB "40" Nová Ves
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Bronzové dorostenky po Mistrovství  ČR

Ani letošní výjezdy Bako-
va neskončily bez získání 
cenného kovu a můžeme 
se tak pyšnit další bronzo-
vou medailí pro oddíl. 3. 
místo si tentokrát vybojo-
valy dorostenky a převza-
ly tak šňůru po loňských 
starších žačkách. Jelikož 
jsme opět vyjeli s celkem 
mladým kádrem, tak pro 
plno děvčat je to již 2. me-
daile během dvou let.

Co se samotného turnaje 
proběhlého ve východo-
českém Krčíně týče lze ří-
ci, že šlo o velmi výsled-
kově zamotaný turnaj, 
a především pro Bakov 
plný infarktových situací 
a neuvěřitelného štěstí.
Začátek nevyšel vůbec po-
dle představ. Proti Žatci, 
se kterým máme na ven-
kovních akcích spíše klad-
né skóre, jsme narazi-
li hned na první problém 
a předvídavá brankářka 
soupeře se pro nás sta-
la nepřekonatelným stra-
šákem v hlavách střelkyň. 
Nad vodou nás držela na-
še skvěle fungující obrana, 

a tak poločas skončil utrá-
pených 1:4, tedy s pouhou 
jedinou vstřelenou bran-
kou. A ani v druhé půli 
se nepodařilo střeleckou 
smůlu prolomit, a tak zde 
byla první nečekaná pro-
hra 7:9.

Druhým soupeřem byl do-
mácí tým Krčína. Nám se 
povedl dobrý rychlý start 
na 3:0, pak zas vzal otě-
že Krčín a přetáhl vede-
ní na svou stranu, a takto 
probíhala celá první půle. 
V poločase jsme prohráva-
li těsně 10:11. V druhé pů-
li se však vrátil střelecký 
nezmar a Krčín se neza-
držitelně začal vzdalovat. 
Po pouhých pěti vstřele-
ných brankách jsme kapi-
tulovali 15:22 a po pátku 
pro nás situace nevypada-
la vůbec růžově.
Sobotní ranní zápas jsme 
absolvovali proti favori-
zovaným Přešticím. Ty 
na nás skočili v opravdu 
velkém tempu a po pár 
minutách byl stav již 0:5 
a zdálo se vše ztraceno. 
Děvčata však zabojova-

la a do poločasu stáhla 
na rozdíl 2 branek. Druhá 
půle však již pokračovala 
jako s Krčínem a Přeštice 
nám tak uštědřili další pro-
hru 14:22, nutno říct že za-
slouženou a tímto k Plzni 
zasíláme gratulace.

Čekala nás už tedy jen Mo-
rava, a to v sobotu odpo-
ledne ta severní a v nedě-
li ta jižní a situace byla již 
opravdu zoufalá a šance 
na medaile jen velmi te-
oretická a spíše nereál-
ná. Přesto jsme do toho šli 
s tím, vymáčknout z tur-
naje maximum. První půli 
jsme se Starou Vsí od za-
čátku tahali za kratší ko-
nec a dostali jsme se stej-
ně jako v ranním zápase 
na pětigólové manko. 
Pak však děvčata zamaka-
la a podařilo se stáhnout 
na dvoubrankový rozdíl. 
V druhé půli se celý zá-
pas tahal až do posledních 
vteřinek, kdy se Bakovu 
podařilo získat jednobran-
kový rozdíl a zvítězit vyd-
řeně 17:16 a byly tu první 
2 body.

Posledním soupeřem nám 
byl Vracov, loňský mis-
tr ČR a díky zamotanému 
stavu mezi námi, Žatcem 
a právě Vracovem, plynula 
jasná povinnost, a to zví-
tězit, i když ani to nezaru-
čovalo pomyslnou bednu. 
Celé utkání bylo velmi na-
pínavé vzhledem k tomu, 
co to pro oba celky zna-
menalo, tedy boj o medai-
le. Opět jsme však na kon-
ci poločasu stáli na kratším 
konci provazu 8:11. Druhá 
půle byla ještě vyhroceněj-
ší než první a naštěstí se 
stejně jako v tom minulém 
podařilo strhnout vítězství 
na svou stranu v posled-
ních minutách a dohrát si 
těsné vítězství 20:19 a svit-
la tak malá naděje přijet 
domů s kýženou plackou.

Záleželo nyní na výsled-
ku Žatec vs. Stará Ves, kde 
k našemu prospěchu mu-
sela Ves udělat aspoň bod. 
Do karet nám hrál pomalu 
hrající útok Žatce, který se 
nedostával často k zakon-
čení, proti naopak opět se-
veročeská gólmanka. Ten-

to zápas, kde o nás bez nás 
šlo pro Bakov o všechno, 
byl jeden z těch nejtaha-
vějším na turnaji. A o cel-
kovém pořadí pak rozho-
doval trest Žatce po čase 
za nerozhodného stavu. 
Ten k nezměrné rados-
ti všech bakovských ne-
byl proměněn, a tak z vel-
mi nedobře rozehraného 
turnaje vznikl překvapivý 
úspěch v podobě bronzo-
vých medailí.

Všem zúčastněným děvča-
tům patří obrovská gratu-
lace, maximální poděko-
vání za předváděnou hru 
po celý turnaj. Skvěle šla-
pající obrana se stabilními 
výkony gólmanky, a i přes 
občasné střelecké výpad-
ky, jinak koncentrovanou 
a dobrou hrou útoku.

Velká gratulace patří 
pak individuálně oceně-
ným, a to jako již tradičně 
brankařce E. Pilbauerové 
za nejlepší gólmanku a A. 
Balounové za 3. nejlepší 
střelkyni.

Další dík patří fanouškov-
ské podpoře, která v po-
sledních 2 těžkých zá-
pasech pomohla nabudit 
k získání bodů.

I když tedy nepadl titul, 
jedná se o velmi příjem-
nou tečku za uplynulou 
sezónou a vzhledem k to-
mu, že sestava se do příš-
tího ročníku příliš nezmě-
ní, je velká šance úspěch 
zopakovat nebo třeba i vy-
lepšit.

Sestava: Pilbauerová – Ko-
vářová, Masaryková, Van-
čurová, Bartoňová, Ďu-
račková – Balounová (38), 
Burianová (10), Minárová 
(1), Lauberová (3), Syrová 
(2), Nitschová (K17) – Pá-
nek, Maršík, Ďuračková.

L. PÁNEK, TRENÉR
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Ženy si  zahraj í  I I .  l igu
Bakovské ženy zakončily již druhou sezónu v kraji po sobě se 100% úspěšností, tedy bez 
jediné prohry, a letos i s bezpečným náskokem 8 bodů na druhé Čakovice. Celkem se te-
dy za tento ročník jedná o 12 vítězných zápasů a příznivé skóre 237:151.

Předváděné výkony po tyto 2 sezóny a celkový úspěch pramení v právo postupu do II. 
ligy žen „A“, které se děvčata jistě velmi kvalitně zhostí, a to již při prvním zápase, který 
je čeká 26.8.

Všem děvčatům zapojeným ať stabilně, tak výpomocně v těchto sezónách patří velká gra-
tulace ze strany oddílu a trenérů, a rovněž tak obrovské poděkování za tak skvělou repre-
zentaci našeho města, oddílu a sportu.

Ženy s velmi omlazeným kádrem čeká těžká první sezóna v nově ustáleném systému li-
gy a s ním spojená spousta výjezdů na hřiště silných soupeřů ze Západočeského a Seve-
ročeského kraje.
Proto velmi ocení maximální fanouškovskou podporu při domácích zápasech, které bu-
dou vždy oznámeny vyvěšenými plakáty. Stejně tak se na stránkách zveřejní kompletní 
rozpis zápasů.
Držme jim tedy palce do nadcházejících výzev a bojů o udržení, či postup.

Holky DĚKUJEME!
L. PÁNEK

Tenisová sezona v poločasu
Poslední červnový víkend ukončila naše družstva závěrečnými koly soutěže družstev. Náš 
klub měl v soutěžích družstvo dospělých, dorostu a starších žáků. Nejlépe si vedlo druž-
stvo dorostu, které v posledním kole na dvorcích v Mnichově Hradišti hrálo o postup, kde 
jsme prohráli 4:5, když rozhodující čtyřhru, kterou jsme měli dobře rozehranou „6:2“na-
konec prohráli ve 3. setu v superbreaku. I tak zaslouží naše družstvo pochvalu za celko-
vé 2. místo. Nejlépe si vedli Adam Bulíř a Viktor Pospíšil, kteří v utkáních dvouhry vyhráli 
všechna svá utkání. Rovněž Adam Provazník a Diana Vitmajerová potvrdili svoje kvality.
Družstvo starších žáků skončilo šesté, když od lepšího umístění je odsoudily dvě poráž-
ky 4:5, jak jinak než prohraným superbreakem ve 3. setu. Svůj křest v soutěži starších žá-
ků absolvoval Štěpán Kulich „2007“, který v posledním utkání s Libiší, společně s Ada-
mem Dobrovičem zvítězili ve čtyřhře. Celé družstvo zaslouží pochvalu za bojovné výkony 
v utkáních.

Družstvo dospělých si po roce opět zahrálo druhou nejvyšší středočeskou soutěž. Ve sku-
pině, kde byla 4 družstva, která jsou zálohou druholigových týmů, jsme skončili na 7. mís-
tě. Jediné utkání, které jsme vybojovali, bylo utkání „derby“ v Mnichově Hradišti, kde jsme 
zvítězili 5:4. Zkušenosti z utkání v této soutěži jsou příslibem pro příští sezonu, kde chce 
naše družstvo bojovat v horních patrech tabulky.

Podrobné výsledky jednotlivých hráčů a závěrečné tabulky našich družstev naleznete 
na webu LTC Bakov nad Jizerou.

KAREL BUBÁK

Dívky bronzové 
v Poháru rozhlasu
V červnovém čísle jsme psali o pěkném 4. místu mladších 
dívek v atletickém Poháru rozhlasu. Po diskvalifikaci Be-
nátek (2. ZŠ) si dívky ještě o stupínek polepšily a mohly se 
radovat z bronzových medailí. Školu reprezentovaly Eliška 
Šléglová, Ellen Šléglová, Štěpánka Grégrová, Veronika Tě-
šitelová, Anna Tóthová, Štěpánka Štecová, Eliška Morávko-
vá a Ema Houserová.

Pozvánka na výlet
Klub turistů Kosmonosy pořádá výlet 
vlakem v sobotu dne 22. září 2018 
na prohlídku zámku v Zákupech.
Odjezd z Mladé Boleslavi – hlavní 
nádraží v 08:37 hodin. Příjezd domů 
bude v 19:22 hodin. Prosím vezměte 
si s sebou peníze na dopravu, vstup-

né, oběd atd. Prosíme cestující, aby si 
zakoupili jízdenku do Zákup a zpět.
Pro členy klubu bude sleva. Těšíme se 
na Vaši hojnou účast.

ZA KLUB TURISTŮ KOSMONOSY: PŘEDSEDA 

KLUBU VIKTOR VELICH ML.
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Magda Dürrová  
pátá v kra jském kole OVOV
9. května proběhlo v Čáslavi krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Pro-
bojovala se do něj z okresního kola Magda Dürrová. Úspěšně si vedla i v kole krajském, 
kde ji od čtvrtého místa dělil jen nepatrný bodový rozdíl.

Olympi jský běh 
Bakov
20. června vyběhlo v České republice v osmdesáti městech 
71 610 běžců na trať Olympijského běhu. Olympijský den 
je mezinárodní akce konaná již od roku 1894. U nás se 
v rámci Olympijského dne pořádají pod záštitou Českého 
olympijského výboru běžecké závody pro všechny věkové 
kategorie od roku 1987. K této akci se připojilo i naše měs-
to a ve Volnočasovém areálu vyběhlo na trať 103 závodní-
ků (36 mužů, 25 žen, 17 chlapců a 25 dívek). Pořadatelem 
byl školní sportovní klub, který děkuje všem dobrovolní-
kům z řad žáků, učitelů, členů AC Mladá Boleslav i dalších, 
kteří pomáhali při organizaci akce.

ZA ŠSK PŘI ZŠ BAKOV N. J., LUBOŠ BRODSKÝ

4. června se v Praze na Julisce konal jubilejní 
25. ročník tohoto slavného atletického mítinku. 
V podprogramu závodily i naše mladší žáky-
ně. Do Prahy dívky jely ve stejné sestavě jako 
na Pohár rozhlasu, chyběla jen Ema Houserová. 
V konkurenci špičkových atletických oddílů vy-
bojovaly dívky 6. místo. Nejvíce se dařilo Elišce 
Šléglové ve skoku vysokém 132 cm a Veronice 
Těšitelové v hodu kriketovým míčkem 39,08 m. 
Obě skončily na 3. místě. Výborně běžela i Ellen 
Šléglová 800 m 2:50,66. Kompletní výsledky: 
https://online.atletika.cz/vysledky/35834

Dvě třetí místa  
na Odložilově memoriálu
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá,  Dominant ve všech barvách a slepičky  Green Shell – typu Ara-

ukana.  Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.
Prodej: 5. srpna a 9. září 2018 Bakov n. Jizerou – u vlak. zast. Bakov město – 12.35 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 
Info: Po–Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840 www.drubezcervenyhradek.cz

… a byli letos aktivnější, 
než kdy dříve!

Nejdříve se Jiří Kadeřábek 
zúčastnil Otevřeného pře-
boru královéhradeckého 
šachového svazu (KHŠS), 
hraného v Jánských Láz-
ních, kde jako sedmý na-
sazený skončil stříbrný! 
(Podrobnosti na http://che-

ss-results.com/tnr341452.
aspx?lan=5&art=1&rd=8). 
Pak ve Stráži pod Ralskem 
na Rapidu byl čtvrtý Pa-
vel Mudra a šestý Petr Hu-
lín (http://chess-results.
com/tnr351740 .aspx? la-
n=5&art=4), nato se vyda-
li do Prahy na Smíchovský 
soudek 4členných družstev 
v bleskovém šachu a po-

tvrdili nasazení 11. místem 
z 35. (http://chess-results.
com/tnr355505.aspx?lan=5), 
pak hráli rapid O Roho-
zecký soudek – čtvrtý Hu-
lín, pátý Mudra (http://che-
ss-results.com/tnr359497.
aspx?lan=5).

Na začátku prázdnin pro-
běhla jejich hlavní letní ak-

ce Open Klatovy, zúčastnil 
se ho rekordní počet ba-
kovských šachistů – 9! Za-
vítali do nového penzionu 
Kalista, asi 9 km od Klatov 
a na zápasy jsme se dopra-
vovali převážně na kole. 
Ubytování výborné, pod-
mínky pro šachovou přípra-
vu ideální, velká spokoje-
nost (i když na výsledcích, 

krom mladíků, to znát neby-
lo). Turnaj A hrál Jirka Ka-
deřábek, Petr Hulín, Martin 
Richter a Honza Paldus, B - 
Pavel Švejdar, Zdeněk Malík 
a poprvé i 3 mláďata Jakub 
Beran, Péťa Švejdar, Šimon 
Šťastný http://chess-results.
com/tnr345538.aspx).

ZÁHORBENSKÝ JAROSLAV

Šachisté Bakova po skončení soutěží 
družstev nezahálel i

—▶ inzerce


