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  Slovo rady města
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Vážení spoluobčané,
jak jste jistě všichni zaregistrovali, došlo v poslední době k věci pro na-
še město naprosto zásadní. Rada města byla nucena na základě zjištěných 
skutečností a vlivem vývoje situace přikročit k radikálnímu kroku v rámci 
řešení problematiky Základní školy v Bakově nad Jizerou. Tímto krokem 
bylo okamžité odvolání Ing. Bc. Petry Kremlové z pozice statutárního or-
gánu školy jako právnické osoby, kterým byla v našem případě výše uve-
dená paní ředitelka.
Statutární orgán jakékoli právnické osoby, naší školy nevyjímaje, má mno-
ho povinností a velikou odpovědnost, kterou ani sebelepší delegování 
úkolů na své podřízené nikdo z jeho zad nesejme. 

Tato pozice je velmi nelehká, ale kdo ji přijme, přejímá na sebe věci pří-
jemné, lásku dětí a vděk rodičů, ale i velmi nepříjemné a to se všemi mož-
nými požitky, ale bohužel i důsledky.

Ředitelka školy, která v našem případě řídí chod instituce podílející se vý-
znamnou, možná i v určitých směrech rozhodující rolí na formování bu-
doucí generace „Bakováků“, nemůže být bohužel jenom oblíbeným a kre-
ativním člověkem, ale především manažerem řídícím školu dle platné 
legislativy, týkající se nejenom problematiky školství, ale i mezilidských 
vztahů a především hospodaření, nakládání s majetkem a svěřenými pro-
středky.

Město Bakov vyčleňuje každoročně nemalé, v regionálním porovnání až 
nadstandardní, finanční prostředky na podporu zkvalitnění výuky a pro-
stor naší školy, včetně technické podpory.

Náš krok, který jistě mnohé překvapil, nebyl proveden neuváženě, jak si 
možná někteří myslí, ale po intenzívním více než tříměsíčním šetření řady 
skutečností týkajících se dění ve škole. 

Shodou okolností se v průběhu ledna staly dvě zásadní věci, které by-
ly významným signálem pro radu města jako zřizovatele, že v naší ško-
le opravdu není všechno v pořádku a je třeba začít neprodleně konat. 
Těmito impulzy byl ne příliš dobře zvládnutý postup v případě šikany, 
který se řešil přímo v rozporu s metodickým doporučením Minister-
stva školství a především zpráva České školní inspekce, která pouká-
zala na řadu nedostatků v oblasti procesního řízení školy a především 
flagrantních nedostatků v případě aplikace Vyhlášky č.27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných, čímž je 
míněna tolik diskutovaná „inkluze“. V důsledku chybně aplikovaných 
nebo zcela pomíjených možností stanovených výše uvedenou vyhláškou 
a souvisejícími metodickými doporučeními docházelo nejen k chybným 
řešením problémových situací v oblasti výchovné práce (např. školní 
poradenské pracoviště bylo zřízeno až po příchodu speciální pedagož-
ky, která nastoupila 3. 1. 2019, přičemž mělo být zřízeno již od 1. 9. 
2016 apod.), ale i k přímému poškozování zájmů dětí, na které se vzta-
hují právě možnosti dané vyhláškou a placené na základě nárokových 
peněz ze státního rozpočtu. Jedná se zejména o vybavení speciální-
mi vzdělávacími pomůckami, nárok žáků a zároveň zákonná povinnost 
školy na poskytnutí asistentů pedagoga na základě posudku pedago-
gicko-psychologické poradny, systém hrazení náhrad např. speciálního 
pedagoga, školního psychologa a dalších pedagogických zaměstnanců, 
začleněných do procesu inkluze.

Dále byla provedena zjištění svědčící o ne zcela průhledném hospodaření 
s prostředky města a nezvládnutém nakládání s dotačními prostředky Mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy, určenými primárně na vzdělává-
ní pedagogů a aplikaci inkluze. Zde reálně hrozí městu škoda cca 460 tis. 
Kč v podobě zpětného odvodu do státního rozpočtu z důvodu nečerpání 
svěřených prostředků (celková výše dotace byla 1.126.195,- Kč na obdo-
bí od 15. 3. 2017 do 14. 3. 2019 a bylo potřeba vyčerpat minimálně 50%, 
k čemuž nedošlo). 
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Vydání cestovního pasu ve zkráce-
né lhůtě do 5 pracovních dnů
• 3 000 Kč
•  občanům mladším 15 let  

1 000 Kč

Všeobecné informace o vydává-
ní cestovních dokladů naleznete 
na stránkách Ministerstva vnitra 
www.mvcr.cz – Služby pro veřej-
nost – Cestovní doklady

ALENA ZAJÍCOVÁ,  

REFERENT SPRÁVNÍHO ODBORU

Všem majitelům pejsků, kteří za svého mazlíčka dosud neuhradi-
li místní poplatek připomínáme, že splatnost tohoto poplatku vypr-
ší 30. 4. 2019.
Poplatek se platí ve stejné výši jako v minulých letech, a to takto:
a)  v části – Bakov nad Jizerou 150 Kč za jednoho psa, 
b)  v části – Buda, Horka, Chudoplesy, Malá Bělá, Malý Rečkov, Pod-

hradí, Velký Rečkov, Zvířetice 100 Kč za jednoho psa, 
c)  za psa chovaného na území města v panelových a činžovních do-

mech 250 Kč za jednoho psa; v případě, kdy držitelem psa je poži-
vatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dů-
chodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, činí sazba poplatku 
200 Kč za jednoho psa, 

d)  za každého dalšího psa téhož držitele se poplatek zvyšuje o 50%. 

IVETA ČERMÁKOVÁ, REFERENTKA FINANČNÍHO ODBORU

  Poplatek ze psů

Dále absence výběrových řízení na dodávky, služby a stavební práce nad 
70tis. Kč, jak bylo doporučeno zřizovací listinou a příslušnou směrnicí 
města, minimální sebereflexe při požadavcích zřizovatele na zjednání ná-
pravy a množství dalších dílčích pochybení, včetně zjištění, které nelze 
zveřejňovat, neboť jsme byli nuceni na jeho základě podat podnět k pro-
šetření protiprávní činnosti na PČR. Krok odvolání proto nesnesl odkladu.
V této souvislosti je třeba zmínit, že rada města i zastupitelé mají při výko-
nu své funkce velkou odpovědnost, včetně té trestně právní. 

Na základě současných podpůrných schůzek zřizovatele se zástupci ško-
ly a na základě jednání školské rady, bychom Vás rádi informovali o sku-
tečnosti, že škola pod vedením statutární zástupkyně ředitele Mgr. Věry 
Bartošové, dočasně pověřené vedením školy, funguje naprosto normálně. 
Kromě odchodu pana Kremla zůstává učitelský sbor stabilní a jednotný, 
vyučování není narušeno. 

Všem pedagogům, současnému vedení školy i mnohým dalším, je potřeba 
poděkovat a před mnohými smeknout, jakým způsobem přistupují k na-
stalé situaci, k novým výzvám a okolnostem, které skutečně nejsou jed-
noduché. 

Závěrem nám dovolte krátkou informaci k problematice přestavby zá-
kladní školy. V současné době bylo ukončeno výběrové řízení na zho-
tovitele stavby, v nejkratší době povedeme rozhovory se zhotovitelem 
o detailním harmonogramu prací, které budou mít dopad na fungování 
školy. K řízení procesů souvisejících se stavebními aktivitami, chodem 
školy a sladěním jednotlivých potřeb tak, aby dopady na naše děti byly 
v maximální míře eliminovány, bude sestaven řídící tým, ve kterém bu-
de zastoupeno vedení školy, vedení města, technický dozor investora, 
supervize města a odpovědný zástupce zhotovitele. Tento tým se bude 
pravidelně a v případě potřeby na vyzvání scházet a řešit aktuální vývoj 
dle situace.

O dalších podrobnostech budou rodiče průběžně informováni a to jak pro-
střednictvím informací na stránkách školy, tak prostřednictvím aktivu rodi-
čů nebo přímo písemnou formou.

Věříme, že naše důvody a situaci pochopíte a škola, stejně tak školka zů-
stanou pro Vás, tak jako pro nás, prioritou nejvyšší.

RADA MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU

Novinkou od loňského roku je vydávání cestovních pasů ve zkrácených 
lhůtách občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí. 

Od 1. července 2018 došlo ke změnám ve vydávání cestovních pasů obča-
nům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí. 

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, 
a to: 
•  v pracovních dnech do 24 hodin, nebo 
•  do 5 pracovních dnů. 

Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách: 
•  u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“), 
•  v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“), 
•  u Ministerstva vnitra. 

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní 
číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o mož-
nosti převzetí vyhotoveného dokladu. 
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin 
pouze u Ministerstva vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - 
stanice „Pražského povstání“). 

Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra 
nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části 
Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání. 

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas 
převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převez-
me cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku 
při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu. 

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených 
lhůtách
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne
• 6 000 Kč
• občanům mladším 15 let 2 000 Kč

  Na nový cestovní pas už nemusíte čekat měsíc
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Na našem městském úřadě si o občanský průkaz nezažádáte, přesto se 
Vám může hodit pár informací: „kde, jak a za kolik“
•  všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydá-

vány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání 
správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem), 

•  občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu akti-
vuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikač-
ního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – 
zadání není povinné, 

•  aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené 
autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele, 

•  dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude 
prováděna hromadná výměna dokladů), 

•  občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 
1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb, 

•  lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však 
umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších 
lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracov-
ních dnů,

•  občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností (v hl. m. Praze úřady měst-
ských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra, 

•  občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat 
své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána 
informace o možnosti převzetí dokladu, 

•  převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin 
lze pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 
(metro C - stanice „Pražského povstání“). 

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze 
–  u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze 

u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra 
PŘEVZÍT lze 
–  pouze u Ministerstva vnitra 

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze 

–  u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze 
u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra 

PŘEVZÍT lze 
–  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádos-

ti nebo 
–  u Ministerstva vnitra 

Vydání občanského průkazu do 30 pracovních dnů
POŽÁDAT lze 
–  u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze 

u úřadů městských částí Praha 1 až 22) 
(nelze žádat u Ministerstva vnitra) 
PŘEVZÍT lze 
–  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádos-

ti nebo 
–  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede 

do žádosti za právní poplatek 100 Kč (nelze přebírat u Ministerstva 
vnitra)

Poplatky
Správní poplatky pro občana mladšího 15 let
•  ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč, 
•  ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč, 
•  ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč. 

Správní poplatky pro občana staršího 15 let – ve zkrácené lhůtě
•  ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč, 
•  ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč. 

Kde zaplatit poplatek za vydání OP ve zkrácené lhůtě?
•  Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žá-

dost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. 
•  Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský prů-
kaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), vybírá se část správního 
poplatku u ORP a část správního poplatku u MV. 

ALENA ZAJÍCOVÁ, REFERENT SPRÁVNÍHO ODBORU

  Potřebujete nový občanský průkaz?

Město Bakov nad Jizerou oznamuje vyhlášení výběrového řízení 
P/1/2019 o nejvýhodnější nabídku ke koupi pozemků  
v k. ú. Bakov nad Jizerou o celkové výměře 2. 511 m2

•  parc. č. 619, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda,  
o výměře 219 m2, 

•  pozemku parc. č. 620/1, druh pozemku zahrada, o výměře 94 m2, 
•  pozemku parc. č. 621/1, druh pozemku zahrada, o výměře 2198 m2,  

zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský 
kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav pro k. ú. a obec  
Bakov nad Jizerou 

Minimální kupní cena činí 2 000 000 Kč. 

Výše jistoty činí 200 000 Kč.

Podrobnosti výběrového řízení  
a přihlášku naleznete na webu města: 
Dění ve městě a okolí > Informace nejen z městského úřadu > Aktuál-
ní informace

NABÍDKY popřípadě připomínky k tomuto záměru je možné podat pí-
semně na adresu Města Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, odbor 
správy majetku města do 13. 5. 2019 do 12. 00 hod. 

Způsob doručení: písemné nabídky poštou či osobně v zalepené obál-
ce označené v levém rohu viditelně slovy: Výběrové řízení č. P/1/2019 
– NEOTVÍRAT“, v zadní části s uvedením celého jména a adresy nebo 
názvu a sídla. 

RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA

  Výběrové ř ízení  na prodej pozemku v k.  ú.  Bakov n.  J .
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  I   letos nás čekaj í  volby…

… a to volby do Evrospského parlamentu. 
Pojďme si proto říci něco k termínům.

Volby se konají na území České republiky 
ve dnech:
•  pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin 

do 22:00 hodin a
•  sobota 25. května 2019 od 8:00 hodin 

do 14:00 hodin.

Právo hlasovat na území České republiky 
do Evropského parlamentu (dále též “EP“) má:

1.  občan České republiky, který je 
zapsán v seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu, popř. hlasuje 
na voličský průkaz a

•  nejpozději 25. května 2019 dosáhl věku 18 let
•  nevznikla u něj překážka výkonu volebního 

práva (nemá omezenou svéprávnost k výkonu 
volebního práva nebo omezenou osobní 
svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu)

2.  občan jiného členského státu EU, který 
je zapsán v seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu, popř. hlasuje 
na voličský průkaz a

•  nejpozději 25. května 2019 dosáhl věku 18 let
•  je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů 

přihlášen k trvalému nebo přechodnému 
pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. 
dubna 2019)

•  nevznikla u něj překážka výkonu volebního 
práva (nemá omezenou svéprávnost k výkonu 
volebního práva nebo omezenou osobní 
svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu)

 

Voliči členských států EU mohou požádat do 14. 4. 
2019 do 16 hodin osobně obecní úřad, v jehož 
správním obvodu jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu nebo přechodnému pobytu, o zápis do se-
znamu voličů pro volby do EP. Při podání žádosti 
je třeba se prokázat platným průkazem totožnosti.

Ve volbách do EP lze volit na voličský průkaz
Volič může požádat o vydání voličského průkazu, 
což mu umožní hlasovat v jakémkoliv voleb-
ním okrsku na území ČR, a to:
a)  podáním doručeným nejpozději 17. května 

2019 na obecní úřad v místě bydliště
•  v listinné podobě opatřené ověřeným 

podpisem voliče
•  prostřednictvím datové schránky voliče
b)  osobně do uzavření volebních seznamů, 

tj. do 22. května 2019 do 16:00 hodin.

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 
15 dnů přede dnem voleb tj. od 9. května 2019.

ALENA ZAJÍCOVÁ

REFERENT SPRÁVNÍHO ODBORU

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

   Kvůli poplatku 
za BIO odpad  
už nemusíte do 
Mladé Boleslavi

Poplatek za svoz bio odpadu ve výši 1 380 Kč 
můžete uhradit jednak v sídle společnosti COM-
PAG MLADÁ BOLESLAV s. r. o., tak i v hoto-
vosti v pokladně MěÚ Bakov nad Jizerou, 
a to v pokladních hodinách: v pondělí a stře-
du od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.30 hodin. 

Svoz bude probíhat od 1. 4. do 30. 11. 2019 
vždy v pátek. 

JANA NAJMANOVÁ, REFERENTKA ŽP

Společnost COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o., Vančurova 1425, Mladá Boleslav 
hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici

Obsluha váhy – administrativní pracovník
pro sběrný dvůr Bakov nad Jizerou

Požadujeme: 
•  obsluha vážního programu, výdej vážních 

lístků
•  kontakt se zákazníky
•  organizace provozu a veškeré administra-

tivní záležitosti týkající se sběrného dvora
•  běžný úklid prostoru sběrného dvora
•  seriózní chování

Nabízíme:
•  nástupní plat od 125 Kč/hod.
•  nástup ihned
•  stabilní zaměstnání v úspěšné mezinárodní 

společnosti
•  pracovní poměr na dobu neurčitou

•  pracovní doba: 

Den                       Provozní doba

 duben listopad 
 až říjen až březen

Pondělí 15:00 – 18:00

Úterý 08:00 – 12:00

Středa  15:00 – 18:00 15:00 – 18:00

Čtvrtek 08:00 – 12:00

Pátek 15:00 – 18:00

Sobota  08:00 – 12:00 08:00 – 12:00

Více informací Ing. Kohoutová, mob.: 725 747 602
V případě zájmu zašlete svůj životopis na email: kohoutova@compag.cz

Nabídka brigády ve sběrném dvoře
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Provozní 
doba 

sběrného 
dvora 

od 1. dubna

Od 1. 4. do 31. 10. 2019 
bude sběrný dvůr Pod 
Vápeníkovými otevřen 
každý den (vyjma ne-
děle) a to v této provoz-
ní době:

Pondělí: 15:00 – 18:00

Úterý: 08:00 – 12:00

Středa: 15:00 – 18:00

Čtvrtek: 08:00 – 12:00

Pátek: 15:00 – 18:00

Sobota:  08:00 – 12:00

JANA NAJMANOVÁ,  

REFERENTKA ŽP

  Docela j iný kraj

Pracovní příležitost mne přivedla nad 
Zvířetice. Může přijít divné, co ještě výš 
nad vysoko v kraji posazenými Zvíře-
ticemi s kamenným sídlem může být, 
ale je. Dovede tam Svatomartinská alej, 
mířící k Bítouchovu. Silnicí do kopeč-
ka až k vodárně. Domek pro čerpadla 
působí úhledně a samotné návrší bez 
otálení nabízí jeden dálkový pohled 
za druhým. Tady by se slušelo posedět, 
jen kdyby bylo kde! A právě že bude. 
Nový soubor informačních tabulí 
kruhového půdorysu spojují totiž lavi-
ce pro ty, co nechtějí spěchat. Pracoval 
jsem už mnohde, v lodi kostelíku v Sol-

ci na vitrážích i nahoře, na jeho střeše. 
Na kapličce v Zásadce, kde jsme obje-
vili na patě křížku do té doby neznámé 
datum narození. Pracoval jsem na Hrá-
dečku a do lomu v Kocbeřích jezdil 
vybírat kamenné bloky. Měkčili jsme 
ztvrdlé, popukané srdce zvonu v Kláš-
teře nad Jizerou, aby jej mohl po čase 
nad soutokem Jizery se Zábrdkou sta-
rý pražský zvoník zas rozkymácet. To-
hle je ale jiné místo – tiché, uklidňující. 
A až ty dnes mladé stromy vyrostou – 
ostatně, vše se dočtete na tabulích, kte-
ré vychystala Martina Vlčková z obce 
blíž řece. 

Když se krajinou rozběhla divoká pře-
háňka deště, pod horním rámem to-
ho obrazu kdesi u Hradiště se vykreslila 
duha. Musel jsem s prací přestat, a příle-
žitost si užít. Dívám se z bodu sluncem 
zalitého jen pár kilometrů k horám a tam 
se opravdu stranou těch barev všichni 
čerti žení. Vidím dobře příhrazskou stěnu 
skal a vedle před Hoškovem v hluboké 
rýze tuším Nedbalku. Vodu jí přeji, proto-
že v máji, když tam přicházím za slavíky, 
vodu už většinou nemá. Zvláštní úkaz. 

Dívám se zpátky na Bítouchov, jak lesy 
jej po půlce obestupují, autobus rozváží 
po okolí školáky krajinou, co bude pat-
řit jim. Z mnoha míst kolem zpívají skři-
vani, to kolem Kněžmosta dávno už ne-
jsou. Čím výše do kopců se krajina stává 
členitější, štěstím je pro skřivany. A nejen 
pro ně. Říkám si – jak to tu vypadalo, když 
panství na Zvířeticích bývalo ve formě? Jací 
tu žili lidé – a drží se po jménech ty dávné 
rody v krajině? Je i tady v tom koutě na-
šeho Mladoboleslavska tak nějak krásně…

PAVEL KVEREK

 MĚSTSKÁ POLICIE

  Zpráva o činnosti  Městské pol ic ie za rok 2018

V roce 2018 se nepodaři-
lo doplnit stav strážníků 
na plánovaných 5. Na pře-
chodech jako asistenti stá-
le spolupracují paní Kra-
tochvílová na Mírovém 
náměstí, pan Kysela u zá-
kladní školy a pan Kaucký 
v Boleslavské ulici u Gala-
xie. 

V tomto roce bylo v PC 
programu Derik strážníky 
zaznamenáno celkem 1085 
událostí, na pokutách bylo 
vybráno 56.150 Kč. 

V oblasti dopravy bylo 
strážníky řešeno celkem 
312 přestupků, z nichž by-
lo 227 přestupků řešeno 
blokovými pokutami v cel-
kové výši 55.900 Kč. Na-
pomenutím bylo řešeno 9 
přestupků a zbývajících 70 
bylo oznámeno příslušné-
mu správnímu orgánu Ma-
gistrátu města Mladá Bo-
leslav. Na špatně parkující 
vozidla bylo strážníky vy-
psáno celkem 221 předvo-
lánek pro nepřítomného ři-
diče. 

V rámci parkování vozi-
del a dodržování zákazo-
vých značek bylo řešeno 
249 přestupků, z nichž 191 
bylo řešeno blokovými po-
kutami ve výši 33.900 Kč, 
9 napomenutím a 43 bylo 
oznámeno správnímu orgá-

nu. U ostatních tří případů 
se přestupek neprokázal, 
jelikož se jednalo o osoby 
těžce zdravotně postižené 
a ve třech případech měl 
řidič poruchu na vozidle, 
které muselo být odtaženo. 
Při dopravně bezpečnost-
ních akcích – radarovém 
měření, bylo strážníky ře-
šeno 63 přestupků, z nichž 
na místě 36 řidičů zaplati-
lo blokové pokuty v cel-
kové výši 22.000 Kč a 27 
přestupků bylo postoupe-
no příslušnému správnímu 
orgánu 

V souvislosti s dopravou 
řešili strážníci v 8 přípa-
dech závadu na komuni-
kaci, ať překážku (spadlé 
stromy, kamení) nebo zne-
čištění komunikace, ve 13 
případech hlídka zjistila 

poškození dopravního zna-
čení, v 8 případech zjisti-
li strážníci na území měs-
ta dopravní nehodu, kterou 
3x předávali DI PČR. 

Na úseku veřejného po-
řádku strážníci v 12 ozná-
meních řešili problemati-
ku občanského soužití, kdy 
přestupek sami neřešili, 
ale účastníky sporu poučili 
o dalším možném postupu 
při řešení vzniklé situace. 
Na základě oznámení ob-
čanů nebo zjištění hlíd-
ky byly zjištěno 5 nově 
vzniklých nepovolených 
– černých skládek, 3 by-
ly odstraněny pracovníky 
technické čety Městského 
úřadu a 2 odstranil majitel 
pozemku, 4x bylo řešeno 
oznámení na rušení noční-
ho klidu. Ve všech přípa-

dech byl přestupek řešen 
upozorněním na hlasitou 
hudební produkci. 

Porušení nařízení obce ne-
bo obecně závazné vyhláš-
ky řešili strážníci v deseti 
případech. Požívání alko-
holu na veřejnosti bylo ře-
šeno šestkrát. Bohužel se 
v pěti případech přestupek 
nepodařilo na místě pro-
kázat, ale osoby na mís-
tě oznámení byly o obec-
ně závazném nařízení obce 
upozorněni. V jednom pří-
padě se přestupek pro-
kázat podařilo i s důkazy 
byl předán správnímu or-
gánu obce. Nepovolený 
(podomní) prodej (nabí-
zení energií) byl strážníky 
řešen 6x, čtyřikrát se po-
dařilo přestupce ztotožnit 
a zajistit i svědky, násled-
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ně bylo protiprávní jednání 
oznámeno správnímu orgá-
nu. Ve dvou případech se 
na oznámení občanů pro-
váděly kontroly města, pro-
dejce se nepodařilo zjistit. 
Zábor veřejného prostran-
ství byl strážníky řešen 3x, 
jednou blokovou pokutou 
a dvakrát oznámením pře-
stupce správnímu orgánu. 
Během kontrolní činnosti 
bylo zjištěno celkem 8 vo-
zidel, majících znaky ne-
pojízdného vozidla nebo 
vraku. Jedno vozidlo by-
lo odtaženo na pozemek 
města a ostatní vozidla by-
la po upozornění majitele 
z komunikací odstraněna. 

Dvakrát bylo strážníky zjiš-
těno nefunkční veřejné 
osvětlení, které bylo ozná-
meno odpovědnému pra-
covníkovi města, který za-
jistil opravu. 

V rámci spolupráce a sou-
činnosti s Policií ČR pro-
vedli strážníci 21 výjezdů, 
z nichž 12 bylo na místě 
policii předáno. V ostat-
ních případech se jednalo 
o oznámení, kde se pře-
stupek, ani jiné protiprávní 
jednání neprokázalo. 

Na základě SMS oznámení 
„Kango“ vyjížděli strážníci 
ve 4 případech, kdy prová-
děli asistenci HZS.

Při kontrolní činnosti 
a na oznámení občanů byl 
6x proveden výjezd k ná-
lezu použité injekční stří-
kačky, které byly předány 
k odborné likvidaci terén-
ním pracovníkům sdružení 
Semiramis, se kterými stráž-
níci spolupracují. 

V průběhu roku se ve měs-
tě pohybovalo sedm bez-

domovců. V průběhu roku 
po upozornění strážníků 
muž a žena, namátkově 
přespávající u kostela, je-
den muž ubytovaný na vr-
chu Baba a jeden v pří-
střešku ve křoví u mostů 
katastr města opustili a mís-
ta byla uklizena. V součas-
né době se na katastrálním 
území města Bakova zdr-
žují tři osoby bez domo-
va. Jeden bezdomovec se 
pohybuje po městě a okolí 
a přespává střídavě u zná-
mých a dva bezdomovci 
(muž a žena) jsou již něko-
lik let ubytovaní na soukro-
mém, ale volně přístupném 
pozemku, kde jsou strážní-
ky pravidelně kontrolováni. 

K běžné práci strážníků pa-
tří i odchyty toulavých zví-
řat. Na takovéto oznámení 
vyjížděli strážníci v 88 pří-
padech. Z tohoto počtu se 

63 záležitostí týkalo odchy-
tu psů, 38 psů bylo po od-
chytu vráceno zpět majiteli, 
z nichž jeden byl za přestu-
pek řešen blokovou poku-
tou, ve 2 případech byli psi 
umístěni v útulku v Lysé 
nad Labem a ve 23 přípa-
dech se psa buď nepodařilo 
odchytit, nebo se na místě 
již nenacházel.

Ostatních 25 výjezdů se tý-
kalo volně žijících nebo již 
uhynulých zvířat.
 
V rámci své činnosti strážní-
ci řešili také celkem 19 růz-
ných nálezů věcí. Dvě nale-
zená kola se podařilo vrátit 
majitelům, nalezené regist-
rační značky od vozidel by-
ly předány na odbor dopra-
vy magistrátu města Mladá 
Boleslav, nalezené doklady 
se podařilo předat zpět ma-
jitelům nebo byly vráceny 

příslušným úřadům a ostatní 
věci, o které se nikdo nepři-
hlásil, byly uloženy na slu-
žebně MP. 

Během své kontrolní čin-
nosti se strážníci zabýva-
li dohledem v okolí škol-
ských zařízení, sportovních 
a rekreačních zařízení, při 
konání veřejných společen-
ských akcí strážníci dohlí-
želi na dodržování zásad 
veřejného pořádku, asisto-
vali při usměrnění dopravy 
v okolí souvisejících uzávěr, 
aktivně se podíleli na stroj-
ním čištění města. 

V rámci spolupráce s Měst-
ským úřadem strážníci zajiš-
ťovali v 239 případech sběr 
informací, rozvoz písemnos-
tí, či kontrolní činnost pro 
potřeby správního orgánu. 

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

  Přírůstky v městské knihovně

Dětská beletrie
Peter Bently – Zajíček se rád učí
Adam-Troy Castro – Gustík 
Smutník a kradač lidí 
(dobrodružný fantasy příběh)
Arthur Conan Doyle – 
Dobrodružství Sherlocka Holmese 
(detektivní povídky)
Josef Kožíšek – Pohádka lesa 
(nejen veršované pohádky)
Alena Peisertová – Koza Líza a její 
kamarádi (učíme se číst/genetická 
metoda)
Alena Peisertová – Nejkrásnější 
pohádky Ch. Perraulta a další
Markéta Zinnerová – Princezna 
z třešňového království

Beletrie dospělí
Frank W. Abagnale – Chyť mě, 
jestli to dokážeš (autobiografický 
příběh/padělatelé)
W. Bruce Cameron – Psí domov 
(pokračování románů Psí poslání 
a Psí cesta)
Jan Cimický – Téměř jasný případ 
(český detektivní román)

Jan Cimický – Ve stínu draka 
(český detektivní román)
Melita Denková – Prvorozený; 
Královský úděl budoucího císaře 
Karla IV. (český historický román)
Emma Donoghue – Zázrak (irský 
román z 19. století)
Rory Dunlop – Co jsme si neřekli 
(psychologický román)
Ken Follett – Na věky věků 
(anglický historický román)
Hana Hindráková – Nezlomný 
(český román odehrávající se v Keni)
Tim Johnston – Sestup (americký 
thriller)
Charlotte Link – Pěstitelka růží 
(německý psychologický román)
Susan McClellandová – Hvězdy 
mezi sluncem a měsícem; Útěk 
za svobodou ze Severní Koreje 
(autobiografický román)
Fiona McIntosh – Tajemství 
parfému (australský válečný 
román)
Fiona McIntosh – Slavičí píseň 
(australský milostný/historický 
román)
Theresa Melville – Legenda o krvi 

a lásce (historický detektivní román)
Elizabeth Peters – Sběratel duší 
(historická detektivka)
Kateřina Petrusová – Pekáč buchet 
(český humorný román/recepty)
James Rollins – Koruna démonů 
(americký thriller)
Andrzej Sapkowski – Zaklínač II. 
Meč osudu (polský fantasy román)
Andrzej Sapkowski – Zaklínač III. 
Krev elfů
Andrzej Sapkowski – Zaklínač IV. 
Čas opovržení
Andrzej Sapkowski – Zaklínač 
V. Křest ohněm
Fiona Valpy – Láska 
po francouzsku (anglický román)
Vlastimil Vondruška – Duch 
znojemských katakomb (český 
detektivní historický román)

Naučná literatura
J. Duffack – Hroby bez diktátorů 
(Tajemství smrti Napoleona 
Bonaparta a Adolfa Hitlera)
Edgar Feuchtwanger, Bertil Scali 
– Můj soused Hitler (Vzpomínky 
jednoho židovského dítěte)

Thomas Harding – Hanns a Rudolf 
(Hon na velitele Avschwitzu)
Thupten Jinpa, Ph. D. – Odvážné 
srdce (buddhismus)
Robert Kvaček – První světová 
válka a česká otázka
Vladimír Liška – České, moravské 
a slezské zámky ve faktech, 
mýtech a legendách
Vladimír Liška – Záhadné osudy 
slavných postav českých dějin
Vladimír Nálevka – Druhá světová 
válka
Alice Peuple – Copy a drdoly  
pro malé slečny
Mirka van Gils Slavíková – Vůně 
chleba; Umění domácího pečení 
v 50 receptech
Britta Winter – Jak na ADHD 
a problémy s pozorností
Miroslav Zikmund, Miroslav 
Náplava, Petr Horký – Sloni žijí 
do sta let (Cestopis o návratech 
na Srí Lanku)

EVA CHLÁDKOVÁ,  

KNIHOVNICE
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  Noc l i teratury 

Naši knihovnu jsme zapojili do celostátního projektu „Noc li-
teratury“. Jak tato akce bude probíhat?

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 budou pro Vás v Bakově čekat na čty-
řech místech (Muzeum Bakovska, Městská knihovna, Mírové 
náměstí, Dům s pečovatelskou službou), známí i méně zná-
mí herci a hudebníci. Přijede k nám např. herec a zpěvák Ši-
mon Pečenka, režisérka a moderátorka Marie Formáčková 
nebo písničkář Miroslav Paleček. Na programu budou dále 
účinkovat herci z DO Tyl a oblíbená kapela Pohodáři MB. 
Herci Vám budou číst, muzikanti hrát a k tomu pro Vás bu-
de připravené lahodné pití od našeho oblíbeného barmana 
Ády Langhanse. 

Akce bude probíhat od 20. 00 hod. do 22. 00 hod. Přijďte, 
těšíme se na Vás. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

  Muzejní  noc

Muzeum Bakovska se přidalo k ostatním 
muzeím v naší republice a poprvé letos 
pořádá Muzejní noc (nebo spíše muzej-
ní večer). Dne 18. 5. v době od 18. 00 
do cca 22. 00 hod. můžete naše muzeum 
zdarma navštívit. Expozicí Vás provedou 
naši zkušení průvodci. Dále budete moci 
navštívit výstavu obrazů z písků paní Re-
naty Zamrijové. Autorka výstavy bude pří-
tomna a bude Vám vyprávět, jak její obra-
zy vznikly. Také se v bakovském muzeu 
seznámíte se starými řemesly. Uvidíte na-
příklad, jak se přede na kolovrátku, nebo 

si budete moci sami zkusit, jak bylo pro 
naše předky hrnčíře těžké, vytočit hrníček 
na kopacím hrnčířském kruhu. 
Akce je vhodná i pro děti, máme pro ně 
připravené tvůrčí dílny, budou si také mo-
ci usednout do staré školní lavice a zku-
sit si něco napsat inkoustem tak, jako děti 
před sto lety. 
Noc v muzeu začne v 18. 00 hod. a skončí 
ve 22. 00 hod. 

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ,  

VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

 Loutnový koncert

Dne 18. 5. 2019 
se bude v rám-
ci Muzejní noci 
konat v Muzeu 
Bakovska lout-
nový koncert 
Přemysla Vac-
ka. Začátek kon-
certu je v 20:00 
hod, vstupenky 
v hodnotě 120,- 
Kč si můžete za-
koupit v Městské 
knihovně Bakov 
nad Jizerou. 

TAŤÁNA  

DVOŘÁKOVÁ,  

VEDOUCÍ 

MĚSTSKÉ 

KNIHOVNY

 TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
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 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

  Noc s Andersnem

Ve čtvrtek 28. března jsme 
se navečer vrátili zpět 
do školy, abychom se zú-
častnili 19. Noci s Ande-
rsenem. Nejdříve jsme si 
vybalili spacáky, deky a le-
hátka, a pak už jsme si za-
čali povídat o tom, kdo 
byl Hans Christian An-
dersen a které pohádky 
od něj známe. Letošní roč-
ník byl věnovaný 70. výro-
čí nakladatelství Albatros 
a každý jsme si přinesli 1 
knížku vydanou tímto na-
kladatelstvím. Během čte-
ní jsme se dozvěděli, že 
zlý čaroděj zaklel ptáka Al-
batrosa, z knížek mizí je-
ho znak a autoři nemohou 
psát další příběhy, proto-
že jim mizí písmenka. Vy-
dali jsme se na záchrannou 
akci, při které jsme plnili 
různé úkoly, přitom jsme 
se seznamovali s krásný-
mi knihami a sbírali indicie 
na vyslovení protikouzla, 
které vrátí Albatrosa zpát-

ky. Podařilo se, Albatrosa 
jsme vysvobodili, a on nám 
za to nechal sladkou odmě-
nu. Nebylo to ale jednodu-
ché, Albatrosi létají vysoko! 
Tak i naši odměnu neby-
lo snadné získat. Po tom-
to dobrodružství jsme se 
posilnili dobrůtkami, které 
nám připravili hodné ma-
minky a babičky! Děkuje-
me! 

Posilněni jsme nakres-
lili strom Pohádkovník, 
na který jsme navěsili kni-
hy, se kterými jsme se se-
tkali při plnění úkolů a kni-
hy, které jsme si přinesli 
na čtení. Potom už jsme 
byli tak unavení, že jsme si 
zalezli do připravených pe-
líšků a usínali při poslechu 
krásných pohádek. 

Už teď se těšíme na další 
ročník!

ŽÁCI 3. C
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  Vítáme tě,  jaro!
Moc jsme se na tebe těšili. Paní Zi-
mu – Moranu jsme pro jistotu vyhna-
li hned na první jarní den. Odplula 
po Jizeře ani se za námi neohlédla. 
My jsme se s ní loučili naší básnič-
kou a taky jsme jí na cestu zamá-
vali. A potom jsme už mohli přiví-
tat jaro. Pozorovali jsme první jarní 
kytičky, broučky, poslouchali zpěv 
ptáčků, vyhřívali jsme se na prvních 
paprscích jarního sluníčka. Kromě 
krásných pocitů z přírody nám jaro 
přineslo i další zážitky. My „školá-
ci“ jsme navštívili naši základní ško-
lu. Prohlédli jsme si školní jídelnu, 
zacvičili v tělocvičně a hlavně jsme 
navštívili naše kamarády v první tří-
dě. Moc se těšíme, až budeme taky 
tak sedět v lavicích, pěkně počítat 
a číst. A abychom se na čtení připra-
vili co nejlépe, přijali jsme pozvá-
ní paní Dvořákové a zavítali jsme 
do knihovny. Paní knihovnice nám 
vysvětlila, jak to u nich chodí, uká-
zala nám spoustu krásných knížek 
a představila nám Emušáky – ply-
šové hračky na rozvoj emoční inte-
ligence. 

Užívejte si jarní dny jako my! 

DĚTI A UČITELKY  

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY. 

  Sněhuláci  pro Afriku

Letos se třídy 1. A, 1. B a 4. A připojily k akci Sněhuláci pro Afriku, kterou 
pořádá společnost Kola pro Afriku. Tato společnost shromažďuje v naší re-
publice starší a nepotřebná kola od různých dárců. Těch se podařilo na-
sbírat již kolem 60 000. Tato kola jsou opravována a měla by se dostat dě-
tem do Afriky, pro něž je to mnohdy jediný způsob, jak se dostat do školy. 
Bez tohoto dopravního prostředku mnohakilometrové vzdálenosti, které je 
od školy dělí, nejsou schopny překonat. Námi již nepoužívaná kola tak v Af-
rice mohou vykonat velkou službu. Projekt Sněhuláci pro Afriku by měl po-
moci vydělat peníze na přepravu dalších kol do Afriky (cca 8000 kol už tam 
tato společnost přepravila). 

Nám v Bakově letošní zima na stavbu sněhuláků moc nepřála, ale to nás pře-
ci neodradí od dobré věci. My jsme si udělali hned sněhulákovský projekt 
a sněhuláky si vyrobili z papíru. Za každého sněhuláka jsme dali startovné 
50 Kč. Peníze jsme si ale museli doma „vydělat“. V mnoha rodinách nastalo 
mytí nádobí, vyklízení myčky, hlídání sourozenců, zametání, nákupy, po-
moc v kuchyni či dokonce příprava večeře. Druhý den ve škole pak poře-
zané prsty, spáleniny od žehlení a další drobné následky. Ale to nevadilo. 
Celkem se ve třech třídách vybralo 3 000 Kč. Děkujeme všem za příspěvek. 

HELENA KALUHOVÁ
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  Vynášení Morany

Konečně jsme se rozloučili se zimou a netrpělivě očekáváme jarní počasí. 
Těšíme se na sluníčko. Abychom to trochu urychlili, rozhodli jsme se vy-
nést Moranu a přinést jaro k nám do Bakova. 

A protože i my, prvňáci, se učíme chovat ekologicky a nechceme nic házet 
do Jizery, vyrobili jsme si houskové Morany. Každý si na housku nakreslil 
obličej a někdy velmi zlý a ošklivý. Tedy přesně tak, jak má Morana vy-

padat. V pátek 22. března jsme se vypravili na železniční mosty. Cestou 
jsme recitovali básničky a přivolávali jaro. Houskové Morany jsme hodili 
z mostu a dívali se, jak odplouvají. Snad si na nich pochutnají ryby nebo 
kachny. Cestou zpět jsme našli i létečko, takže se všichni můžeme těšit 
na krásné a slunečné jaro. 

ZA VŠECHNY PRVŇÁKY HELENA KALUHOVÁ

  Ponožkový den

21. 3. je nejen začátek ja-
ra, ale také mezinárodní 
den Downova syndromu. 
To je zdravotní postižení 
způsobené ztrojením jed-
nadvacátého chromozomu. 
A protože buňky zapříčiňu-
jící tuto nemoc svým tva-
rem připomínají ponožky, 
organizace Down Syndrom 
International je zvolila jako 
symbol akce k tomuto dni. 

Přidali jsme se proto k de-
sítkám dalších škol a vy-
hlásili Ponožkový den. 
Ráno jsme pečlivě vybíra-
li ponožky tak, aby byly 
co nejbarevnější, nejpru-
hovanější a nejoriginálněj-
ší. Po příchodu do školy 
jsme se nedívali na kama-
rády, ale na jejich ponož-
ky. V některých třídách se 
dokonce ponožkově i uči-

lo. Ponožková matematika 
nebo čeština, to byla zá-
bava. 

Stejně jako naše ponožky 
v tento den, i my jsme ka-
ždý jedinečný a výjimečný 
a bez vzájemného respek-
tu k „jinakosti“ se neobe-
jdeme. 

HELENA KALUHOVÁ
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  Projekt Dětský úsměv 
– zdravé zuby

Dětský úsměv je unikátní projekt 
preventivní péče o zuby dětí, který 
na naší škole děláme již několik let. 
Důraz je kladen především na opako-
vaný praktický nácvik účinného čiš-
tění chrupu. Je to osvědčený způsob, 
jak předcházet zubním kazům a paro-
dontóze. 

Každá třída absolvuje 6 hodin s MU-
Dr. Vlastou Bobkovou, která dě-
tem vysvětluje souvislosti mezi účin-
ným čištěním zubů, způsobem výživy 
a vznikem zubního kazu. Nejdůleži-
tější částí je ale správné čištění zoub-

ků s paní doktorkou. Ostatní děti za-
tím pracují v pracovním sešitě, který 
ilustroval Miloš Nesvadba. Poslední 
hodina je vždy věnována veselé sou-
těži ochutnávání se zavázanýma oči-
ma. Děti mají poznat pouze podle 
chuti, jestli je potravina zdravá či ne-
zdravá. A věřte, že jsou velmi šikovné. 
Po skončení projektu už každý školák 
ví, jak si správně čistit zuby a jak o ně 
dále pečovat. Prostě ve škole se učí-
me nejen číst, psát a počítat, ale také 
správně se starat o své zuby. 

HELENA KALUHOVÁ

 OD ČTENÁŘŮ

  Okno z fary
Ježíš – Kristus
– Vešel do domu celníka, nad kterým se všichni pohoršovali. 
– Zavolal k sobě děti, které ostatní odháněli. 
– Pochválil vdovu, která vhodila do pokladnice vše, co měla, i když si jí druzí nevšimli. 
– Odpustil Petrovi, když byl sám ze sebe nešťastný. 
– Miloval chudé, i když druzí si vážili jen bohatých a úspěšných. 
– Léčil nemocné, když se jich ostatní vzdali. 
– Prchal před slávou a pompou, když jej chtěli učinit králem. 
– Mlčel, když jej nespravedlivě obžalovali, když se mu posmívali a jej bičovali. 
– Zemřel na kalvarském kříži jako největší zločinec, když všichni slavili svátky. 
– Povstal ze smrti, přemohl skutečnost fyzické smrti, když všichni mysleli, že je už konec. 
– Pane Ježíši, Kriste, děkujeme Ti, že jsi tak zcela jiný. 
Drazí přátelé, vzkříšení znamená, že žádný zámek, žádná závora nemohou zadržet Vzkříšeného, 
aby nedošel k našemu srdci a k nám nevstoupil. Ježíš-Kristus jako pravé dveře, to je výstižný obraz 
pro vzkříšení. I když své dveře zamkneme, Kristus jako brána k životu je rozlomí a projde jimi.
„Kéž by tento svět, který - jak se zdá – různým způsobem chce „smrt Boha“ vyslechl zvěst  
zmrtvýchvstání. Vy všichni, kteří hlásáte „smrt Boha“, kteří chcete vyloučit Boha ze světa lidí, zastav-
te se a uvažujte, že „smrt Boha“ může naneštěstí nést s sebou i smrt člověka. “ (sv, Jan Pavel II.)
Ve spojení s Ježíšem, s Kristem můžeme s velkou nadějí volat i my: „Kde je smrti, tvé vítězství?“ 
(1 Kor 15, 55) Aleluja!

  SVATÝ TÝDEN

14. května L. P. 2019 –  KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 
– 9.00 slavná mše svatá

VELIKONOČNÍ TRIDIUM
ZELENÝ ČTVRTEK –  17.00 Večerní mše  

na Památku Večeře Páně

VELKÝ PÁTEK –  den přísného postu  
17.00 Památka umučení Páně

BÍLÁ SOBOTA – 19.00 Velikonoční vigilie

21. dubna L. P. 2019 –  SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁ-
NÍ PÁNĚ – 9.00 slavná mše 
svatá

22. dubna L. P. 2019 –   PONDĚLÍ V OKTÁVU VELI-
KONOČNÍM – 9.00 mše svatá

28. dubna L. P. 2019 –  2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) – 
9.00 mše svatá

P. JIŘÍ VEITH, FARÁŘ

  Březen v Tymišce a bl íž íc í 
se zápis na nový školní  rok 
2019/2020

Již v uplynulém měsíci jsme s dětmi navštívili Ekocentrum Zahrada v Mladé 
Boleslavi, s nimiž rádi spolupracujeme pro jejich pestré programy a akce pro 
děti. Tentokrát jsme absolvovali program s názvem „Šnečku, šnečku“, úvo-
dem programu jsme si vyzkoušeli všechny pro plže typické činnosti, jako je 
pomalé plazení, strouhání potravy aj. Komunikativním kruh obsahoval soustu 
teoretických znalostí o těle plžů a v závěru programu jsme si s dětmi mohli 
prohlédnout a pohladit Oblovku obrovskou. 

Rádi bychom informovali o zápise se dnem otevřených dveří pro zájemce 
o naši mateřskou školu, který se bude konat 16. 5. 2019 od 10:00 v prostorách 
budovy Soukromé mateřské školy Tymišky, tedy Smetanova 548. Chystáme 
ochutnávku naší zdravé kuchyně, možnost prohlídky členitosti budovy a také 
prostor na jakékoliv otázky. 
Budeme se těšit, 

KOLEKTIV MŠ TYMIŠKA
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 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

  BAKOVSKÉ  
ZÁJMOVÉ SPOLKY

  Dětský ples

V neděli 17. března se na sále restaurace Na Veselce 
v Nové Vsi sešlo přes 40 dětí, aby si ani ne tak zatanči-
ly, ale vyblbly se při hudbě a radovánkách. Pěkné po-
časí lákalo více než na sál do přírody, a proto asi byla 
tak malá účast. Akci pořádal již poněkolikáté soubor 
Furiant, především tedy děvčata, která nafoukala ba-
lónky a přichystala bohatou dětskou tombolu. Vyhrá-
val každý lístek a to se dětem moc líbilo. Užily si také 
hry židličkované, za kterou dostávaly odměny. Všich-
ni si s chutí v krásných šatečkách a pánové v motýl-
cích a kravatách zatančili na známé hity, jako například 
„ptáčka“. Měli jsme na sále i jednoho oslavence, který 
dostal od pořadatelů malý dárek, což nečekal. Závěr 
zábavy patřil tradičně shození mnoha a mnoha balón-
ků z balkonu sálu mezi nedočkavé děti. Největší od-
měnou pro pořadatele pak bylo poděkování za pěkné 
odpoledne z úst spokojených rodičů. Což samozřejmě 
vždy potěší. 

MONIKA ČAPKOVÁ

  Poděkování do trenérských řad

Dne 16. a 17. března 2019 se konalo v Žatci finále halového Mistrovství ČR dorostenek 
v házené. Naše bakovské dorostenky obsadily 1. místo a ze zisku zlatých medailí se ra-
dovali všichni ti, co mají s házenou něco společného, tedy děvčata, trenéři, rodiče a pří-
znivci bakovské házené. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat trenérům a všem ostatním, co se o dorostenky 
starají. Oni nám toto mistrovství přiblížili formou živého vysílání na Facebooku. Já, moje 
rodina a určitě i další rodiče jsme z toho byli nadšeni. Byli jsme tak přímo u zrodu vítěz-
ství a prožívali ty chvíle napětí s nimi. Děvčata výborně už delší dobu reprezentují naše 
město (uvedl to i pan starosta Šimáně na Facebooku) a trenéři se skvěle o ně starají. Však 
i cesty na zápasy tam i zpět nejsou žádná legrace v dnešním silničním provozu. Ještě jed-
nou všem obrovský dík a zároveň přejeme štěstí a hodně úspěchů k blížícímu se Mistrov-
ství ČR v házené, které se letos bude konat v našem městě už na jaře. 

DANUŠE DVOŘÁKOVÁ
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Již po devatenácté se poslední břez-
novou sobotu konal v Nové Vsi baráč-
nický ples. Stejně jako v jiných letech, 
i tentokrát hrála skvělá kapela Difur 
Band. Ples je navštěvován vesměs tan-
cechtivými návštěvníky, proto se tan-
čilo jako o život. Malobělské soubory 
Pozdní sběr a Furiant předvedly něco 
málo folkloru, ale hlavně to, na co če-
kají diváci na těchto plesech pokaždé, 
a to takzvaná překvapení. Pozdní sběr 
nabídl variaci na píseň „Včelka Mája“ 
a dámy z Furiantu přidaly o půlnoci 

něco „peprnějšího“. Obě představení 
přítomné pobavila. Nejen přítomné, 
ale i samotné aktéry, neb největší leg-
race se samozřejmě užije při nácviku 
a vymýšlení kostýmů.

Netřeba podotýkat, že sál byl zaplněn 
do posledního místa a že už dnes se 
všichni těšíme na dvacátý baráčnický 
ples, který se jako každý rok bude ko-
nat poslední březnovou sobotu!

MONIKA ČAPKOVÁ

  Modelářská pozvánka na Mistrovství  ČR

Zveme vás na první dvousoutěž seriálu MiČR lodních modelářů, která 
se koná ve dnech 24. až 26. 5. 2019 ve Volnočasovém areálu Bakov 
nad Jizerou. Ředitelem soutěže je starosta Bakova nad Jizerou, pan Ra-
dim Šimáně. 
Zahájení soutěže je nástupem v 9.00 hodin. 

Časový přehled soutěží:
V pátek 24. 5. bude od 9.30 hod. v klubovně areálu probíhat bodování 
modelů, na startovišti č. 1 budou pak soutěžní jízdy modelů maket délky 
901 až 2 500 mm, od 13.00 hod. a od 15.30 hod. pak modely s parním 
pohonem, na startovišti č. 2 od 10.00 hod. soutěžní jízdy modelů vol-
ných konstrukcí, které nemají stavební hodnocení a od 14.30 hod. mo-
dely maket ze stavebnic, na startovišti č. 3 od 10.00 hod. do cca 18 hod. 
soutěžní jízdy modelů maket plachetnic. 

V sobotu 25. 5. na 1. startovišti od 9.00 hod. modely maket do dél-
ky 900 mm, od 12.30 hod. modely maket od délky 901 mm do délky 

2 500 mm, v 14.20 modely s parním pohonem a od 15.50 hod. modely 
do délky 900 mm. Na startovišti č. 2 od 9.00 hod. soutěžní jízdy mode-
lů volné konstrukce junioři a od 13.15 hod. senioři. Od 16.30 hod. mo-
dely maket ze stavebnic. Na startovišti č. 3 soutěžní jízdy modelů ma-
ket plachetnic. 

V neděli 26. 5. na startovišti č. 1 od 8.30 hod. jízdy maket do délky 
900 mm, od 9.30 hod. modely ze stavebnic. Na startovišti č. 2 modely 
volných konstrukcí junioři od 8.00 hod. Na startovišti č. 3 od 8.00 hod. 
soutěžní jízda plachetnic a od 10.00 hod. regata všech kategorií plachet-
nic najednou, kteří se přihlásí. 

Vyhlášení výsledků pak od 13.30 hodin. 

Těšíme se na vaši návštěvu na mistrovství,

KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ FREGATA BAKOV NAD JIZEROU. 

  Baráčnický ples

Od narození se v podstatě 
pořád vzděláváme; učíme 
se chodit, učíme se mluvit, 
ve škole se naučíme číst, 
psát, učíme se cizí jazyky, 
studujeme nebo se něčím 
vyučíme, prostě se pořád 
něčemu novému učíme a to 
je dobře. Moc dobře!

I naši hasiči se pořád vzdě-
lávají, školí a zúčastňují se 
různých stáží. 

První letošní stáž proběhla 
na Hasičském záchranném 
sboru v Mladé Boleslavi 
a jejím smyslem bylo další 

zdokonalení členů naší jed-
notky. Přítomní Jan Pelech, 
Bígl Lukáš, Radek Zelinka 
a Jaroslav Žďánský se se-
známili s veškerou součas-
nou technikou HZS, profi 
kolegové je školili na sla-
nění z plošiny, vyzkouše-
li si i protichemický oblek. 
Vzhledem k tomu, že by-
li zařazeni do výjezdu, mě-
li příležitost si při poplachu 
vyzkoušet výjezd společ-
ně s kolegy z HZS. Zkuše-
nost to byla k nezaplacení 
a tak poděkování si všichni 
na HZS za vstřícný přístup 
k našim určitě zaslouží. 

Touto zkušeností ale škole-
ní jednotky nekončí. 

Další školení proběhlo 
v naší zbrojnici 17. 3. a vý-
jezdová jednotka se školila 
na poskytnutí první pomo-
ci. Přizvána byla i soused-
ní jednotka SDH Nová Ves 
u Bakova. 

Hasiče školila osoba nanej-
výš povolaná - záchranář 
od ZZS Mladá Boleslav- Da-
vid Matoušek. Chlapi pro-
brali základní první pomoc, 
zkusili nepřímou masáž 
srdce i za pomocí přístro-

je AED, který David done-
sl. Dále pak zkusili fixaci 
zraněného krčním límcem 
a jeho přesun pomocí páte-
řové desky a vakuové mat-
race, kterými naše jednotka 
disponuje. 

Za to, že David obětoval 
pro hasiče svůj volný čas 
a proškolil je jak teoretic-
ky tak prakticky, patří vel-
ký dík. 
Zatím poslední školení pro-
běhlo 23. 3., bylo to školení 
velitelů a strojníků na letiš-
ti v Hoškovicích, ale zúčast-
nit se mohli všichni, které 

  Hasičské vzdělávání



14 | Bakovsko | 4/2019

to zajímalo. Příjezd byl po-
vinně „v plné polní“ včetně 
dýchací techniky. A školi-
lo se všechno: zásahy v dý-
chací technice, první po-
moc, vyprošťování, zásady 
chování v kontaminova-
ném prostoru, používání 
technické výbavy JPO, ob-
sluha radiokomunikačních 

prostředků a další a dal-
ší. Poznatky z celodenní-
ho školení se ale určitě jed-
notce v budoucnu vždycky 
hodí. 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, 

ZA SDH

Třetí únorovou sobotu se 
v ranních hodinách sešla 
družstva mladších a star-
ších Soptíků v místní soko-
lovně. 

Přes velmi mrazivé ráno 
byla účast družstev velmi 
vysoká, ale naše řady byly 
prořídlé. 

Naši Soptíci se nejprve zú-
častnili závodu v uzlování, 
kterému předcházel drobný 
trénink pod vedením „od-
vážného“ Radka Zelinky.

Jmenovaný vedoucí se 
zaměřil hlavně na úvaz 
na proudnici, se kterým 
mají ti nejmladší problém. 
Poté soutěž v uzlování 
propukla. 

Starší Soptíci soutěž zvlád-
li prakticky bez chyb, ale 
bohužel je zpomalila tré-
ma. Z tohoto důvodu by-
lo jejich umístění přibližně 
uprostřed tabulky. 

Mladší Soptíci se statečně 
drželi, kromě pár uzlů, vše 

zvládli a ti co neumějí ješ-
tě číst, si velice dobře po-
radili. 

Pak už přišla zaslouže-
ná odměna, kterou byla 
cesta k občerstvení, kde 
si každý z nich dal to, co 
má nejradši. Po zaslouže-
ném odpočinku si naše tý-
my stouply do nekonečné 
fronty na štafetu požárních 
dvojic. 

Při pomalém posunu 
ve frontě, se Soptíci vyba-
vili helmami, zkontrolova-
li materiál a zopakovali si 
teorii své závodní pozice. 

Starší žáci podali perfekt-
ní výkon, nebyly jim strže-
ny žádné body a umístili se 
na 6. místě. 

Mladší žáci se bohužel 
museli potýkat s kompli-
kacemi, protože málokdo 
z nich mohl běžet pozici, 
na kterou celou zimu tré-
noval. 

I přesto děti podaly per-
fektní výkon a ty nejmladší 
děti předškolního věku po-
bavily svou bezprostřed-
ností a sklidily velký po-
tlesk. Akce byla úspěšná 
i přes drobné komplika-
ce a Soptíci mohli odjet se 
zdviženou hlavou. 

ZELINKOVÁ I., GINZLOVÁ K. SDH

  Memoriál  Bořivoje Burián -
ka v uzlování – štafeta  
požárních dvoj ic

  Zdravověda  
druhého stupně

Proč zdravověda druhého stupně? V prosinco-
vém čísle jste se mohli dočíst o absolvovaném 
soustředění Soptíků na téma první pomoci. 

A protože tímto naše vzdělávání nekončí, byla 
domluvena návštěva profesionálního záchranáře, 
pana Davida Matouška. 

Sešli jsme se v pondělí odpoledne v 16:00 hod 
v místní zbrojnici. Nejprve pan záchranář Soptí-
kům položil několik základních otázek, aby zjis-
til úroveň znalostí a dovedností. Již po pár odpo-
vědích byl velmi překvapen, že na každou jeho 
otázku dostal plnohodnotnou odpověď. 

Přešel tedy k praktickým otázkám, kde mezery 
také nenalezl. Začal býti bezradný, a proto pře-
šel rovnou k nácviku resuscitace. Zde k jeho lí-
tosti také neměl mnoho práce. 

Velmi překvapený pan záchranář vznesl otázku 
na všechny zúčastněné: „Tak co tedy ještě neu-
míte?“ Dočkal se pouze pokrčení ramen. Rozho-
dl se tedy, že Soptíkům rozšíří znalosti v oblasti 
transportu raněného. Vysvětlil jim zásady mani-
pulace a veškeré techniky si Soptíci také vyzkou-
šeli sami na sobě.

 

Do teorie i praxe byli Soptíci zapálení a každou 
informaci vstřebávali dopodrobna. Najednou by-
la pokládána spousta otázek, na které pan zá-
chranář nestíhal ani odpovídat. 

Po této akci jsme si mohli s klidným srdcem ří-
ci „naši Soptíci dokáží podat první pomoc“. Moc 
děkujeme panu záchranáři za výbornou přednáš-
ku a těšíme se na další spolupráci. 

ZELINKOVÁ I., GINZLOVÁ K. SDH
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Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou
pořádá

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, 
AUTOBATERIÍ, ELEKTROSPOTŘEBIČŮ, STARÉHO PAPÍRU A ELEKTROMOTORŮ

v neděli 14. dubna 2019

Prosíme zájemce o odvoz železného šrotu, autobaterií, elektrospotřebičů, elektromotorů a papíru, 
aby připravili věci určené k odvozu před své domy až v neděli ráno. 

Odvoz bude od 9:00 hodin a bude probíhat postupně po celém území Bakova nad Jizerou, 
Chudoples, Malé Bělé, Podhradí a Zvířetic. 

V případě potřeby můžete zavolat nebo napsat SMS na tel. číslo 724 237 536

Děkujeme: Hasiči Bakov nad Jizerou

  Výjezdy jednotky

Rok 2019 sotva začal, ale 
za poslední dva měsíce má-
me za sebou už 5 výjezdů 
zásahové jednotky. 

Tak tedy pěkně popořadě:
1)  Dne 14. 2. byl proveden 

odchyt zvěře u Čisté. 

2)  eště téhož dne se 
zasahovalo při požáru 
rodinného domu 
v Maníkovicích. Celý 
zásah - hašení domu 

a rozebírání střechy 
- musela jednotka 
absolvovat v dýchací 
technice. 

3)  Dne 8. 3. došlo při 
vichřici k pádu stromu 
na Klokočce přímo 
na elektrické vedení, 
které způsobilo 
následný požár trávy. 
Teprve po odpojení 
el. vedení mohlo dojít 
k hašení hořící trávy. 

4)  Vichřice 11. 3. 
zanechala své stopy 
v Podhradí. Jednotka 
vyjela v nočních 
hodinách na pád 
stromů v Podhradí. 
Po příjezdu byly zjištěny 
spadlé vzrostlé stromy 
přes silnici. Jednotka 
provedla rozřezání 
a úklid z komunikace. 
Celá akce končila 
v ranních hodinách 

a kluky čekal nástup 
do jejich zaměstnání. 

5)  Zatím poslední událostí 
byl 22. 3. požár lesního 
porostu u železniční 
tratě na Klokočce. 

Na místě události byla naše 
jednotka první a hned zača-
la s hašením a s lokalizací. 
Po té byl zásah předán HZS 
MH a HZS SŽDC. Poděko-
vání patří Městské policii 
Bakov n. J., která pomoh-

la s hladkým průjezdem 
k události a se zastavením 
provozu na komunikaci. 

 JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, 

ZA SDH
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•  Sociální poradenství Prostor jako je komunitní centrum slouží, jak 
ke konání nejrůznějších kulturních a vzděláva-
cích aktivit, tak i k poskytování základního soci-
álního poradenství. Pracovník v poradně komu-
nitního centra Vám bezplatně poskytne informace 
k řešení Vaší nepříznivé situace prostřednictvím 
sociální služby. Také Vám poskytne informace 
o možnostech výběru druhu sociálních služeb dle 
Vaší potřeby a pomůže Vám konkrétního posky-
tovatele sociálních služeb zkontaktovat. V této 
poradně Vám informace poskytne kvalifikovaná 
sociální pracovnice Bc. Tereza Kulíková, která má 
několikaletou praxi v oboru sociálních služeb.

Základní sociální poradenství je poskytováno ka-
ždé pondělí od 13:00 do 15:00 na adrese 5. květ-
na 513 v Bakově nad Jizerou nebo prostřednic-
tvím emailu poradnakcbakov@gmail.com.

Mezi aktivity komunitního centra Bakov nad Ji-
zerou budou patřit i různé preventivní přednášky 
a kurzy (např. dopravní výchova pro děti, finanč-
ní gramotnost, protidrogová prevence, apod.), 
které budete moci v brzké době navštívit.

  V Komunitním centru to „vyšlapuje“

Vážení a milí Bakováci,

do uplynulého měsíce vykročilo Komunitní cent-
rum svižným krokem a přivítalo nové návštěvní-
ky s otevřenou náručí. Kromě pravidelných ak-
tivit, jako jsou Pohádky, Dobrovolníci, Posezení 
nad biblí u čaje a kávy, bylo možné navštívit 
i nové akce. 

Komunitní centrum je otevřeno pro všechny, 
kteří mají zájem nejen navštívit, ale i využít je-
ho prostory k provozování různých aktivit, které 
budou sloužit ve prospěch komunitního života 
v Bakově.

•  Úvodní přednáška Hany Mikešové – 
Skvělá rodina, jednoduše pěkné vztahy 
s dětmi

Jednou z nich byla také přednáška koučky Hany 
Mikešové, která byla určena pro všechny, kte-
ré zajímají vztahy s puberťáky. Kromě poutavé-
ho povídání o vztazích v rodině, byla přednáš-
ka koncipována tak, aby byly řešeny konkrétní 
problémy a situace účastníků kurzu, jejichž ře-
šení je zajímalo. Již v březnu startuje workshop, 
kde bude prostor věnovat se jednotlivým téma-
tům podrobněji.

•  Čaj o páté již ve čtyři

Jak již napovídá název, smyslem Komunitního 
centra je především komunitní život. Tudíž jsme 
oslovili zástupce jednotlivých organizací Bako-
va, aby zavítali do centra na setkání, při kterém 
jim bude představeno Komunitní centrum a je-
ho aktivity. Po krátké prezentaci proběhla vel-
mi podnětná diskuze na téma další komunitní 
práce a kooperace s neziskovými organizacemi 
v Bakově.

Byli bychom rádi, aby v Komunitním centru našli 
svoje místo všichni, kdo se chtějí věnovat něja-
ké smysluplné aktivitě, která zapadá do filozofie 
komunitního centra a je zde realizovatelná.
Ze setkání vzešlo mnoho zajímavých nápadů, 
kterým se budeme dále věnovat.
Všem účastníkům děkujeme za příjemné poseze-
ní a těšíme se na další spolupráci.

•  Program květen

6. května 16:00 Kurz šití Gestor: RC Bakovánek

6. května 16:00 Z pohádky do pohádky Gestor:  
Církev československá  
husitská

9. května 9:00 Senioři v pohybu Gestor: Spokojený svět

9. května 14:00 Posezení nad biblí u čaje 
a kávy

Gestor:  
Církev československá  
husitská

14. května 17:00 Jak se žije nevidomým  
- beseda

Gestor: Spokojený svět

20. května 18:00 Filmový večer - Nerodič Gestor: Spokojený svět

22. května 16:30 Skvělá rodina – Jednoduše 
hezké vztahy s dětmi  
- workshop

Gestor: Spokojený svět

23. května 9:00 Senioři v pohybu Gestor: Spokojený svět

23. května 16:00 Posezení nad biblí u čaje 
a kávy

Gestor:  
Církev československá  
husitská

25. května 9:00 Kurz šití Gestor: RC Bakovánek

27. května 17:00 Cestopisná přednáška  
- Slovinsko

Gestor: Spokojený svět

29. května 16:30 Skvělá rodina  
– Jednoduše hezké vztahy 
s dětmi - workshop

Gestor: Spokojený svět

Na všechny akce je možné se hlásit buď telefonicky na čísle 607 776 382 nebo emailem na kcbakov@
spokojeny-svet.cz . Více informací o probíhajících akcích naleznete na https://www.facebook.com/
kcspokojenysvet a https://www.spokojeny-svet.cz/komunitni-centrum. 

JANA ŠTĚPÁNOVÁ
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 SPORTOVNÍ ČINNOST

 Chybička se vloudila 

Moc se omlouváme Matějovi za to, že nedopatřením „vypadl“ z Galerie nominovaných v anketě „Sportovec roku 2017-2018 měs-
ta Bakov nad Jizerou“.

Abychom chybu napravili, dostává Matěj Voborník prostor v tomto čísle Bakovska a Vy máte možnost se s ním blíže seznámit a dát 
mu případně svůj hlas na hlasovacím lístku.

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, JITKA BRYCHOVÁ

Matěj Voborník (2006)
fotbal

Další bakovskou fotbalovou nadějí je Matěj Voborník - fotbalista tělem i duší. Také proto ho 
jeho oddíl nominoval do naší sportovní ankety. A co o něm jeho „šéfové“ napsali?

Tohoto hráče nominujeme za jeho kladný přístup k tréninkům a zápasům. Je velkým 
dříčem, nic nevypustí a do všeho jde po hlavě. Matěj je jednou z hlavních postav mladších 
žáků. Tvrdý obránce a úspěšný střelec gólů z větší vzdálenosti. Hraje v základní sestavě 
i za starší žáky.

Je kamarádský a pomoc druhým mu není cizí. Ve volném čase se kromě fotbalu věnuje bojo-
vému sebeobrannému systému Krav Maga. Účastní se také terénních překážkových závodů 
Gladiátor a Spartan Race.

A co ho ještě baví? Jezdí rád na kole a je velký fanda fotbalových klubů FK Mladá Boleslav 
a SK Slavia Praha.

Moc hezké hodnocení, že?
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  Bakovské házenkářky jsou MISTRYNĚ ČR

Dlouhých 99 let od zalo-
žení házenkářského oddílu 
TJ Sokol Bakov nad Jizerou 
se čekalo na mistrovský ti-
tul v dívčí kategorii. V té-
to dlouhé historii dosáhli 
na nejvyšší umístění pou-
ze dorostenci v r. 1968 ješ-
tě jako Lokomotiva Bakov 
a starší žáci v r. 1999. Nyní 
se k nim připojují i doros-
tenky o 20 let později. Toto 
družstvo si v červnu na let-
ním mistrovství vybojovalo 
3. místo a v téměř nezmě-
něné sestavě si sérií mis-
trovských turnajů zvaných 
Zimní Liga Mládeže dokrá-
čela pro titul. 

Prvním turnajem bylo čtvrt-
finále v hale Praha – Spo-
je 17. 2., kde bylo cílem 
být do 4. místa a tedy po-
stoupit, což byl v konku-
renci pouze Středočeského 
a Východočeského kraje 
(1 družstvo) vcelku lehký 
úkol, vzhledem k suverén-
ní pozici v oblasti. 

Postup znamenal semifiná-
le ve Staré Vsi nad Ondřej-
nicí 9. 3., kde jsme se spo-
jili ještě s postupujícími ze 
severní a jižní Moravy. Zde 
již byly zápasy vyrovnaněj-

ší, neboť účastníci byli pře-
vážně lídři daných oblastí. 
I zde, pouze s jedním men-
ším zaváháním, se podaři-
lo uhájit postup z prvního 
místa a tím si zabezpečit 
postup do finále, a tedy 
i v boji o titul mistrů ČR. 

Finálový turnaj se konal 
hned následující víkend 
16. – 17. 3. v Žatecké hale 
Sever jako dvoudenní tur-
naj za účasti 6 družstev – 
Přeštice a Tymákov (ZČ), 
Žatec (SČ), Bakov (St. Č), 
Brno (JM), Chropyně (SM) 
ve formě každý s každým. 

Prvním soupeřem byl Ba-
kovu domácí Žatec a tento 
ranní zápas pro nás neza-
čal velmi dobře. Pravdě-
podobně ještě rozespalostí 
po velmi brzkém vstávání 
byl výkon našich děvčat 
velmi rozpačitý v první půli 
a dostávali jsme laciné gó-
ly a na druhé straně kon-
čila většina střel na domácí 
gólmance. V poločase byl 
tak stav až děsivý 5:9 z na-
šeho pohledu. Dívky však 
nic nevzdaly a do druhé-
ho poločasu se skvěle pro-
braly a vyhecovaly a návrat 
do zápasu byl zde. 7 minut 

před koncem se podařilo 
soupeře dohnat a následně 
se i ujmout vedení. Na to 
se však vrátila smůla v po-
době tyčí a výsledek byl 
opět na vážkách. Naštěstí 
se podařilo udržet na ko-
nečnou remízu 15:15, která 
zajistila první bod. 

Dále nás čekal Tymá-
kov a jako by se opako-
val předchozí zápas. Opět 
velké problémy v prvním 
poločase, který jsme pro-
hrály 5:8, avšak i zde se 
konal neskutečný come-
back do zápasu a po ner-
vózní koncovce jsme si 2 
minuty před konečným 
hvizdem urvali výhru 13:12 
a následně velmi zkušeně 
zbylý čas podrželi. 

K poslednímu sobotní-
mu zápasu jsme nastoupili 
proti Chropyni. Toto druž-
stvo bylo složeno převážně 
ze starších žaček a byl to 
tedy papírově slabší sou-
peř. Přesto šlo o pěkný zá-
pas, ve kterém jsme zvítě-
zili 12:7.
 
V neděli ráno nás čekal do-
posud neporažený Draken 
Brno, a šlo tedy o jakési 

pomyslné finále ve finále. 
Zápas byl vyrovnaný a pře-
devším naší obraně chvíli 
trvalo, než se přizpůsobila 
hernímu stylu moravského 
celku, který byl velmi roz-
dílný od všech ostatních. 
Hru a především střelbu 
z dálky se zpočátku nedaři-
lo eliminovat, naštěstí i na-
šim děvčatům se vpředu 
střelecky dařilo, a tak jsme 
po vyhraném poločasu 9:7 
dotáhli zápas do vítězného 
konce za stavu 16:13 a již 
jen jediný zápas nás dělil 
od titulu. 

Posledním soupeřem byly 
favorizované Přeštice a cí-
lem, který by nám zajistil 
prvenství, byla alespoň re-
míza. 

Nešlo přehlédnout, že 
Přeštice hrají ve větší po-
hodě, neboť pozitivní ani 
negativní výsledek by pro 
ně nic nezměnil, zato na-
šim děvčatům šlo o hodně. 
Stejně tak se na kvalitě hry 
promítla již značná únava 
po 2 dnech hraní. Poločas 
skončil těsným vedením 
soupeře 5:4. A nezbývalo 
než sebrat veškeré zbylé 
síly a vydolovat z druhého 

poločasu maximum. A zde 
se projevilo obrovské srd-
ce, touha a následně i zku-
šenost bakovských hráček. 
V čase 15:24 se podařilo 
dorovnat na 9:9, a přesně 
v tom momentě naše obra-
na zamknula bránu a zaho-
dila klíč dostatečně daleko. 
Soupeřovy útoky dopadaly 
na tvrdou zeď a po něko-
lika pokusech, se podaři-
lo vybojovat obraně balón 
a s ledovým klidem si vzá-
jemnými nahrávkami po-
čkat na závěrečný hvizd 
bez větších rizik. Remíza 
byla na světě a Bakov se 
tak mohl poprvé v historii 
radovat z mistryň ČR. 

Za tímto úspěchem stojí 
hodně dřiny a obětí ze stra-
ny hráček i trenérů za což 
si zaslouží nezměrné díky. 
Velkou roli v tomto hra-
je i fakt, že téměř celá zá-
kladní sestava nastupuje 
i v II. lize žen, kde získá-
vají mnoho zkušeností. 

Nyní nezbývá než neus-
nout na vavřínech, nepo-
levit ani v jarní části pří-
pravy a zopakovat tento 
obrovský úspěch i v let-
ním Mistrovství ČR, které 
se bude konat na domácí 
půdě v Bakově nad Jizerou 
ve dnech 21. - 23. 6, kde 
pevně věříme, že nás ku-
předu požene nejen vlastní 
motivace, ale i hojné zástu-
py z řad fanoušků. 

Finálová sestava:
E. Pilbauerová – A. Ková-
řová, B. Vančurová, M. Bar-
toňová, S. Mikolášková, M. 
Houdková – T. Nitschová 
(K 28), A. Balounová (26), 
V. Burianová (10), V. Syro-
vá (1), B. Petřivá – L. Pá-
nek, V. Maršík, G. Ďurač-
ková, O. Bartoň

Národní házené a bakov-
ským dorostenkám ob-
zvlášť
ZDAR!!!

L. PÁNEK
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  Házenkářští  starší  žáci  třet í  
v halovém mistrovství  ČR,  
mladší  žáci  pátí

STARŠÍ ŽÁCI:
Družstvo starších žáků se 
23. 3. v Pustějově (Ostrav-
sko) zúčastnilo finále halo-
vého mistrovství ČR, kam 
se probojovalo přes oblast-
ní předkola 6 nejúspěšněj-
ších družstev této zimy. 

V prvním utkání jsme bo-
jovali s loňským mistrem 
ČR ze Studénky. Od po-
čátku jsme v průběhu celé-
ho zápasu vedli o jednu až 
tři branky, bohužel několik 
technických chyb v posled-
ní pětiminutovce nás stálo 
vítězství, ale i tak jsme za-
znamenali remízu s pozděj-
ším vítězem celého mistrov-
ství. 

Překvapivý výsledek z prv-
ního utkání se odrazil 
na naší hře a do druhého 
utkání proti Sokolu Podhor-
ní Újezd jsme vlétli na vý-
borné střelecké vlně a již 
od počátku bylo na hřišti 
znát, které družstvo je sil-
nější. Bylo z toho první ví-
tězství a potvrzení formy 
z prvního utkání.
 
Třetí tým, na který jsme na-
razili, byl TJ Žatec. Před 
utkáním jsme v šatně pro-
brali závažnost zápasu 
a taktiku, která by mohla 
znamenat medailové ambi-
ce. V utkání jsme soupeři 
nedovolili žádný větší tlak 
a díky skvělé týmové hře 
jsme zaznamenali druhé ví-
tězství. 

K čtvrtému utkání jsme i dí-
ky výsledkům ostatních 
družstev šli s vědomím, že 
minimálně třetí místo již 
máme jisté a remíza s Bož-
kovem by znamenala dru-
hé místo a vítězství dokon-
ce možnost stát se mistry 
ČR. Tento fakt nám však ru-
ce a nohy nesvázal a v prů-
běhu první půle byl stav 
vyrovnaný, o čemž svědčí 
i poločasový nerozhodný 
výsledek. Bohužel na začát-
ku druhé půle naše obrana 
i útok vytvořili řadu nevy-
nucených chyb v rozehráv-
ce a posledních 5 minut ne-
zbývalo, než hrát na riziko, 
soupeře míň bránit s cílem 
získat balón, což se neved-
lo a tak se zrodila první po-
rážka v turnaji, která velmi 
mrzela. 

K poslednímu utkání jsme 
již nastoupili bez nervů 
s pozměněnou sestavou, 
tak aby si více zahráli i mé-
ně využívaní hráči. Před za-
čátkem utkání jsme vědě-
li, že do té doby výborně 
hrajícímu Dominiku Proke-
šovi stačí vstřelit 10 branek 
a stane se králem střelců 
tohoto turnaje, spoluhráči 
mu tak kolektivně vytvářeli 
nadmíru střeleckých poku-
sů, kdy Dominik vstřelil 17 
branek a stal se tak nejlep-

ším střelcem mistrovství ČR.
Velký dík patří všem hrá-
čům za přístup k zápasům 
a za velkou obětavost. 

Konečné pořadí: 1. SK Stu-
dénka 9b, 2. TJ Božkov 8b, 
3. TJ Sokol Bakov 7b, 4. TJ 
Žatec 3b, 5. Podhorní Újezd 
2b, 6. SK Autonot Jihlava 
1b.

Bakov: SK Studénka 14:14 
(9:7) branky: Prokeš 9, Čuč-
ka Z. 4, Palounek 1

Bakov: Podhorní Újezd 
17:11 (11:5) branky: Prokeš 
7, Čučka Z. 6, Palounek 4

Bakov: TJ Žatec 24:18 
(13:6) branky: Prokeš 14, 
Čučka Z. 5, Palounek 5

Bakov: TJ Božkov 16:21 
(8:8) branky: Prokeš 13, 
Čučka Z. 3

Bakov: SK Autonot Jihlava 
17:9 (8:4) branky: Prokeš 17

Sestava: Grégr – Bárta, 
Holda, Švarc, Bentsa, Te-
sařík - Čučka Z. (K), Pro-
keš, Palounek

Trenéři: Hemzal, Beran

MLADŠÍ ŽÁCI:
Nejmladší bakovští házen-

káři se 16. 3. účastnili v Ro-
kycanech taktéž finále halo-
vého mistrovství ČR. 

Družstvo mladších žáků, 
aktuálně druhé družstvo 
středočeského přeboru, 
v předkolech překvapilo 
a cenným vítězstvím nad 
Řevnicemi si vybojovalo 
právo účasti ve finále halo-
vého mistrovství ČR. 

První utkání jsme sehrá-
li vyrovnanou partii s Pod-
horním Újezdem, kde o po-
rážce rozhodla poslední 
pětiminutovka, kdy soupeř 
hrál osobní obranu na na-
šeho nejlepšího střelce Mi-
chaela Čučku. 

Hned v druhém utkání jsme 
narazili na pozdějšího mis-
tra ČR ze Studénky a bohu-
žel jsme herně na jeho hru 
nestačili a odnesli si debakl. 

Třetí utkání s Žatcem bylo 
opět vyrovnané, bohužel 
opět bez bodového zápisu. 
Nejvíce nás mrzelo nucené 
střídání brankáře Jachka, 
který se v průběhu první 
půle zranil a utkání obětavě 
dochytal Domácí. 

Ke čtvrtému utkání jsme 
přistoupili tak, aby-
chom pošetřili síly hlav-

ních opor Čučky a Černé-
ho a víceméně jsme toto 
utkání věnovali papírové-
mu favoritovi z Litohlav.
 
Cíl pošetřit síly vyšel 
a k poslednímu utkání 
jsme nastoupili s motiva-
cí zápas vyhrát. Soupeř 
se v počátku zalekl naše-
ho náporu a bez většího 
boje jsme nakonec jedno-
značně vyhráli a posunuli 
se na páté místo v koneč-
né tabulce. Michael Čuč-
ka byl navíc vyhlášen ja-
ko třetí nejlepší střelec 
turnaje. 

Konečné pořadí: 1. SK 
Studénka 10b, 2. TJ Lito-
hlavy 8b, 3. TJ Žatec 6b, 
4. Podhorní Újezd 4b, 5. 
TJ Sokol Bakov 2b, 6. 
Ostopovice 0b

Bakov: Podhorní Újezd 7:9 
(5:5) branky: Čučka M. 7

Bakov: SK Studénka 3:13 
(1:7) branky: Čučka M. 1, 
Raichl 1, Valkoun 1

Bakov: TJ Žatec 11:14 (5:8) 
branky: Čučka M. 7, Domá-
cí 3, Valkoun 1

Bakov: Litohlavy 1:17 (0:7) 
branky: Raichl 1

Bakov: Ostopovice 12:5 
(7:1) branky: Čučka M. 7, 
Domácí 3, Tesařík T. 1, Val-
koun 1

Sestava: Jachek – Brunč, 
Černý, Huňka – Čučka 
M. (K), Valkoun, Domácí, 
Hradiský, Raichl, Horák, 
Tesařík T. 

Trenér: Beran M. Vedoucí 
družstva: Domácí J. 

L. PÁNEK
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  Od bakovských kurtů k Davis Cupu

První vzpomínku na te-
nistu Jiřího Lehečku (8. 
11. 2001) mám z léta ro-
ku 2009, kdy jako sedmile-
tý kluk z Kněžmosta přijel 
na bakovský turnaj babyte-
nistů, hráčů do devíti let. 
Turnaj vyhrál a ukázal, že 
s ním i starší soupeři muse-
jí počítat. Za dva roky na to 
se zrodila Jirkova spolu-
práce s naším tenisovým 
oddílem. V letech 2011–12 
dvě sozóny hostoval jako 
posila v bakovském druž-
stvu starších žáků. Každou 
středu jezdil do Bakova 
trénovat s chlapci čtyřhru, 
tenis ho bavil a ani v tré-
ninku nedal míč zadarmo. 

STŘIH:
Je sobota 2. února 2019 
a kapitán daviscupové-
ho reprezentačního týmu 
Jaroslav Navrátil posílá 
v utkání proti Nizozemsku 
za nerozhodnutého stavu 
na dvorec juniora Jiřího Le-
hečku. V 17 letech a ne-
celých 3 měsících je Jirka 
nejmladším českým hrá-
čem v této soutěži všech 
dob. Bez bázně vzdoruje 
58. hráči světa Robinu Ha-
asemu. Nakonec těsně pro-
hrává 4:6, 6:2, 3:6, i když 

ve druhém setu dostal sou-
peře pod silný tlak. Kdo ví, 
jak by to dopadlo, kdyby 
ve třetím setu Jirka promě-
nil brejkbol na 2:0. 

•  Jirko, vzpomeneš si 
občas na dobu, kdy 
jsi hostoval v Bakově 
a potkávali jsme 
se na mistrácích 
a turnajích? Utkvěla ti 
nějaká vzpomínka? 

Samozřejmě, že si hraní 
v Bakově pamatuji. Bylo 
to několik let, které jsou 
součástí mého tenisového 
pokroku. Nejvíce vzpomí-
nám na hraní středečních 
čtyřher, na které jsem s dě-
dečkem pravidelně dojíž-
děl. 

•  Kdo tě přivedl k tenisu 
a zvažoval jsi aktivně 
i jiný sport?

Od mala jsem dělal plno 
sportů od plavání, brus-
lení až po fotbal a cyklis-
tiku. Tenis jsem si vybral 
sám. Samozřejmě tím, že 
moje babička je bývalá 
profesionální tenistka, tak 
jsem k tenisu nějaké menší 
předpoklady měl. 

•  Jako talentovaný 
hráč jsi dále prošel 
známými kluby. 
S kterými trenéry jsi 
spolupracoval a jak 
ovlivnili tvou hru? 
Kdo jsou nyní tví 
tréninkoví partneři? 

Na začátku jsem trénoval 
s rodiči a dědečkem, poz-
ději se mě ujal Jaroslav 
Frei, který mě naučil per-
fektně tenisové základy. 
Od deseti let jsem začal 
jezdit k Dušanovi Hajátko-
vi do Jablonce, který moji 
hru rozvíjel dál. Ve čtrnácti 
přišel zlom, když jsem za-
čal trénovat v Prostějově. 
V Jablonci bohužel nebyla 
taková tenisová konkuren-
ce, jakou jsem potřeboval 
do další kariéry. Naštěs-
tí to v klubu v čele s Mi-
loslavem Hajátkem pocho-
pili a umožnili mi přestup, 
za což jsem jim velice 
vděčný. Aktuálně trénu-
ji s Jaroslavem Navrátilem 
a jeho synem Michalem. 
Kondiční přípravu mi řídí 
Radek Štěpánek. 

•  Kolik hodin denně 
trénuješ a jak moc se 
kromě tenisu věnuješ 

fyzické přípravě? 
Provozuješ i nějakou 
mentální přípravu? 
Tenis je na psychiku 
dost náročný. A jak 
k tomu zvládáš školní 
povinnosti?

Trénuji přibližně 3–4 hodi-
ny denně, do toho kondič-
ní příprava další 1, 5 ho-
diny. Fyzické přípravě se 
věnuji velice důkladně. Je 
to velmi důležité, jak z hle-
diska prevence zranění, 
tak z důvodu zlepšování 
fyzické kondice. Mentálně 
se připravuji také s Janem 
Muhlfeitem. Tenis je jeden 
z psychicky nejnáročněj-
ších sportů, psychika hra-
je v zápasech velikou roli. 
Školní povinnosti se sna-
žím zvládat, mám individu-
ální studijní plán, ale i tak 
je to velice náročné. 

•  Poslední dvě sezóny 
hraješ prakticky 
jen na zahraničních 
turnajích. Pohybuješ 
se kolem 10. místa 
na juniorském 
světovém žebříčku. 
Na Australian Open jsi 
byl letos ve čtvrtfinále 
dvouhry. K tomu velká 

gratulace. Jaký byl 
přechod z českého 
turnajového okruhu 
a čím se ti podařilo 
prorazit?

Děkuji. Přechod určitě ne-
byl jednoduchý. Bylo po-
třeba pečlivě vybírat turna-
je a přejít na mezinárodní 
okruh postupnou cestou. 
To se nám povedlo. Mys-
lím, že jsem postupně sbí-
ral důležité zkušenosti, 
které se mi dále podařilo 
zúročit. 

•  Co ti pomáhá k tomu, 
abys zvládl náročné 
zápasy při častém 
dalekém cestování 
mezi turnaji, 
navíc v různých 
klimatických 
podmínkách 
a na různých 
površích? Který 
povrch máš nejraději?

Dá se asi říci, že už jsem 
si na časté cestování zvykl. 
Nějaký extra recept na to 
nemám. Nejraději hraji asi 
na betonu, ale mám rád 
všechny povrchy. Nemám 
neoblíbený. 

•  Loni jsi byl přihlášen 
na juniorku 
ve Wimbledonu. 
Nakonec z tvé účasti 
na poslední chvíli 
sešlo. Co se stalo?

Na přípravném turna-
ji v Roehamptonu jsem se 
zranil. Malá ruptura mezi-
žeberního svalu. Bohužel 
to byl větší problém a ne-
dovolil mi další týden na-
stoupit do hlavní soutěže 
Wimbledonu. 

•  To je škoda. Snad to 
letos vyjde. Vylepšila 
ti náladu následná 
výhra na tradiční 
Pardubické juniorce, 
kde jsi v posledních 
kolech porazil své 
kolegy z juniorské 
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reprezentace Dalibora 
Svrčinu a Jonáše 
Forejtka?

Samozřejmě ano, protože 
kvůli zranění jsem měsíc 
nemohl trénovat. Po měsí-
ci a půl jsem najednou hrál 
v Pardubicích. Skvěle jsem 
se se svým týmem připravil 

a o to sladší to byl úspěch. 
Je vždy těžké hrát proti 
klukům, se kterými cestu-
ji po turnajích. Ale zvládl 
jsem ten tlak ustát, a o to 
větší jsem měl radost z vý-
hry. 

•  Kdy ses dozvěděl 
od Jaroslava 

Navrátila nominaci 
na daviscupové utkání 
do Ostravy a na co jsi 
v tu chvíli pomyslel? 
Měl jsi spíš trému 
nebo ses těšil?

Nominaci jsem se dozvěděl 
po vyhraném turnaji v Tra-
ralgonu v Austrálii, který 
předcházel AO. Samozřej-
mě jsem byl v euforii. Ješ-
tě jsem si moc neuvědomo-
val, co to pro mě znamená. 
Snažil jsem se nad tím moc 
nepřemýšlet a neuspokojit 
se. Ale těšil jsem se moc. 

•  Dříve jsi hrával 
s raketami Babolat. 
Nyní jsme tě mohli 
v televizi vidět 
s Wilsonkami. 
Jak těžkou raketu 
používáš a jakou 
tvrdost výpletu?

Ano. Změnil jsem rakety 
v podzimní pauze. Rake-
ta je speciálně dovážená 
na 310 gramů a pletu pod 
napětím 29/28 kg. 

•  Jaký turnajový 
program chystáš 
Jirko v této sezóně, 
kdy se loučíš 
s juniorskou kategorií 
a zároveň sbíráš 
body i v mužích? Jsou 
zápasy proti nim 
o hodně těžší?

Tento rok bych chtěl ješ-
tě do programu zařadit pár 
juniorských turnajů včetně 
grandslamů. Ale prioritou 
této sezóny už bude muž-
ský okruh ITF. Snad bych 
si mohl zahrát i pár turna-
jů challengerové úrovně, 
ale to je ještě daleko. Co 

se týče zápasů, tak když to 
srovnám s vrcholnou juni-
orskou úrovní, ten rozdíl je 
naprosto minimální. Je nut-
né se před mužskými tur-
naji vždy připravit trochu 
odlišným způsobem. Dou-
fám, že se mi to bude dařit 
i v budoucnu. 

Děkuji ti Jirko, že sis 
udělal ve svém nabitém 
programu čas na náš 
rozhovor. 

Budeme ti v Bakově dál dr-
žet palce a přejeme ti hlav-
ně krásné zápasy s vítěz-
ným koncem. Doufám, že 
budeš jako hráč inspirací 
i pro děti, které s tenisem 
začínají nebo se pro něj 
rozhodují. 

PTAL SE KAREL KOUKAL, 

LTC BAKOV NAD JIZEROU
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 INZERCE

Nevíte si rady s originálním dárkem? 
Nabízíme širokou škálu pralinek prvotřídní kvality bez palmového oleje, 

rafinovaného cukru a éček. Chcete si posedět v příjemném prostředí u šálku 
pravé čokolády, výborné kávy či sklenky vína? Pro náročné nabízíme pravé 
šampaňské. Zavítejte do čokobaru U DVOU ANDĚLŮ, Boleslavská ulice 234, 

Bakov nad Jizerou. 
Máme otevřeno ve všední dny od 16:30 do 20:30 hodin, 

o víkendu od 10:00 do 18:00 hodin. 
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu 

typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách 
a slepičky Green Shell-typu Araukana.

Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209,- Kč/ks.
Prodej: 

17. dubna, 20. května a 18. června 2019 Bakov n. Jizerou u vlak. zastávky 
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 



Behěm této akce mohou být pořizovány fotografie z důvodu dokumentace akce.
V případě že nebudete souhlasit s fotografováním Vaší osoby, dejte prosím vědet přímo fotografovi. 

Děkujeme za pochopení.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ VÁS 
SRDEČNĚ ZVE NA KONCERT 

 

 

  
SLÁVEK KLECANDR – zpěvák, kytarista a 

kapelník skupiny Oboroh  
JIŘÍ SMRŽ  - písničkář, básník a 

laureát ceny ANDĚL  
 

NEDĚLE 28. DUBNA V 16 HODIN 
SBOR PROKOPA VELIKÉHO 

HUSOVA 555, BAKOV NAD JIZEROU 
POŘAD JE PODPOŘEN DOTACÍ MĚSTA BAKOV n. JIZ. 

 

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ VÁS U PŘÍLEŽITOSTI DNE MATEK 
SRDEČNĚ ZVE NA 

 

 
 
 
 

KONCERT 
NEJEN  

PRO MAMINKY 
ÚČINKUJE PĚVECKÝ SOUBOR 

CANTORES  
PONTIS PRINCIPIS 

NEDĚLE 13. KVĚTNA 
v 16.30 

 

SBOR PROKOPA VELIKÉHO 
             

  
 
HUSOVA 555                                                             BAKOV NAD JIZEROU 

POŘAD JE PODPOŘEN DOTACÍ MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU 




