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Vážení spoluobčané,

prázdniny a dovolené jsou v plném proudu, nicméně podvědomí se již při-
pravuje na září, na zahájení školního roku 2019–2020. Proto v tomto kontextu 
zmíním dvě aktuální informace. 

První se týká stavebních úprav základní školy, spočívajících zejména ve vý-
stavbě nových šaten a následné nástavbě v podobě tří nových kmenových 
učeben.
Stavební práce v současné době probíhají dle nastaveného harmonogramu 
a při procházce kolem školy je již možné vidět „skelet“ nových šaten. Rekon-
strukce ZŠ je pro město prioritou číslo 1, a proto v této souvislosti probíhá 
denně kontrolní činnost a monitoring města, včetně pravidelných kontrolních 
dnů za účasti všech dotčených subjektů (město + ZŠ + zhotovitel + projek-
tant + TDS a další). 
Vaší prioritou, resp. prioritou rodičů školních dětí, se toto téma stane kon-
cem srpna, kdy začnete připravovat děti do školy. V ten okamžik Vás proto 
budeme prostřednictvím webu města a školy, vedení města a školy, třídních 
učitelů, případně jiných informačních kanálů informovat o aktuálním stavu 
stavebních prací a jejich případném vlivu na zahájení nového školního roku.

Druhá se týká změny dopravního značení v okolí školy, konkrétně ul. Školní 
a Družstevní s dopadem na ul. Palackého a svým způsobem i na ul. Riegrova 
a Pionýrů. Bližší informace k této změně se dočtete uvnitř zpravodaje 
v příspěvku ředitele Městské policie Aleše Konývky, nicméně protože se 

jedná poměrně o výraznou změnu, připojím krátký komentář. Již delší dobu 
se zabýváme možnostmi zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě, 
a to jak v pohybu, tak v klidu. Jsou lokality, kde je provoz bez problémů, ale 
jsou lokality, kde je situace až kritická. Výstupem proběhlých aktivit je „Návrh 
dopravního řešení v rámci území Bakov nad Jizerou“ vypracovaný odbornou 
společností ELTODO, a.s. Jednou z prioritních lokalit, kterou je nutné řešit je 
lokalita u základní školy, neb obzvláště v ranních hodinách v čase mezi 7:30–
8:00 se jedná v některých případech o „dopravní Freestyle“ a děti nebezpeč-
ně kličkují a uskakují před projíždějícími automobily. Samozřejmě navrhnuté 
a jakékoli jiné dopravní značení není samo spásné, hodně záleží na jeho do-
držování řidiči a ostatními účastníky silničního provozu. Podstata zmíněného 
opatření u základní školy spočívá v tom, že příjezd ke škole bude možný 
pouze ulicí Palackého, resp. od závor vlakové zastávky Bakov město do ul. 
Jungmannova a dále do ulice Palackého. Výjezd od školy pak ulicemi Palac-
kého, Školní, Družstevní, přičemž ulice Školní a Družstevní bude v určitém 
úseku jednosměrná. Na změnu tohoto značení budou upozorňovat po určitou 
dobu speciální dopravní značky. Prosím touto cestou o respektování a dodr-
žování nového dopravního značení u ZŠ.

A ještě jedna informace z jiné oblasti. V úterý 11. června 2019 byla za účas-
ti slovinského velvyslance v ČR, zástupce slovinské obce Jezersko, zá-
stupce horského svazu Slovinska, zástupců města a veřejnosti slavnostně 
odhalena v parku u zdravotního střediska pamětní deska na památku 
MUDr. Karla Chodounského – rodáka ze Studénky, zakladatele české 
farmakologie a česko-slovinského skialpinismu. V rámci jednání se slovin-
skou protistranou je řešena také otázka možného partnerství a spolupráce 
s obcí Jezersko.

Pěkné, klidné a slunné dny.
RADIM ŠIMÁNĚ, STAROSTA MĚSTA
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

  Prodej pozemku v k.ú.  Horka

Město Bakov nad Jizerou, vyhlašuje výběrové řízení o nejvýhodnější na-
bídku ke koupi pozemku 225/16, o výměře 3 452 m2 a části pozemku 
parc. č. 225/14, o výměře cca 172 m2 v k. ú. Horka u Bakova nad Jizerou, 
obec Bakov nad Jizerou. 

• Minimální kupní cena činí 1 250 000 Kč. 
• Výše jistoty činí 125 000 Kč. 
Nabídky je možné podat písemně do 30. 08. 2019 do 12:00 hod. 
Více informací na:
www.bakovnj.cz > Dění ve městě a okolí > Městský úřad informuje.

Eliščin příběh
Elišce je 32 let, vystudo-
vala počítačovou grafiku 
a až do odchodu na ma-
teřskou dovolenou byla 
úspěšnou propagační gra-
fičkou. Měla svou práci 
ráda a volný čas věnova-
la sportu – milovala kolo, 
jízdu na koloběžce, in-li-
ne brusle, v zimě snow-
board. 

V roce 2015 se vdala a rok 
nato se narodil vytoužený 
syn Kryštůfek. Eliška pod-
řídila všechno péči o chla-
pečka, téměř se od něho 
nehnula, do dvou let ho 
kojila. Kryštůfek byl velmi 
šťastné dítě a Eliška vel-
mi šťastná maminka. Spo-
lečně s tatínkem Petrem 
se moc těšili na narození 
druhého chlapečka. Chys-
tali se vzít si hypotéku 
a postavit domek. 

Druhý syn Štěpánek se 
narodil 19. března 2019 
v půl šesté ráno. Vše pro-
běhlo hladce a Elišku 
i chlapečka si mohl Pe-
tr odvézt ten samý den 
odpoledne domů, kde se 
na ně těšil dvouletý Kryš-
tůfek. Štěpánek ale strávil 
se svojí maminkou jenom 
několik hodin, ani jeden 
celý den. . . 

Oba kluky společně si 
mohla Eliška užít jen pár 
hodin – toto je fotogra-
fie z jejího mobilu, kterou 
pořídila v den porodu. Jen 
několik hodin před tím, 
než upadla do hlubokého 
kómatu. 

Eliška měla v hlavě ná-
dor – meningeom o veli-
kosti více než 5 cm, o kte-
rém se nevědělo. Zřejmě 
vlivem tlaku při porodu 
došlo ke krvácení z nádo-
ru a velkému otoku moz-
ku. Eliška v noci upad-
la do kómatu. Po půlnoci 
byla záchrankou převeze-
na do liberecké nemocni-
ce a tam urgentně opero-
vána. Nádor byl úspěšně 
odstraněn, otok mozku 
ale stihl napáchat velké 
škody…

Několik týdnů ležela Eliš-
ka v bezvědomí na an-
estet icko-resusci tačním 
oddělení, poté byla převe-
zena na JIP v Liberci. Zde 
prodělala těžkou sepsi ce-

lého těla a lékaři odhalili 
silnou epileptickou aktivi-
tu mozku. Po měsíci by-
la převezena na oddělení 
následné intenzivní péče 
v nemocnici v Tanvaldě. 
V současnosti je dočasně 
opět v liberecké nemoc-
nici, kde podstupuje te-
rapii v hyperbarické ko-
moře a pečuje o ni skvělý 
tým lékařů a sester. Je při 
plném vědomí, intelektu-
ální schopnosti jí zůstaly. 
Eliška dokáže číst a prs-
tem na tabulce s abece-
dou napsat krátký vzkaz. 
Pohybem prstu levé ruky 
dokáže odpovědět ano – 
ne. Její tělo je ale jinak té-
měř nehybné. 

Její obličej přišel o mimi-
ku. Nemůže otevřít ústa, 
mluvit, jíst, polykat, usmát 
se na svoje děti. Je vyži-
vována sondou „PEG“ – 
tedy hadičkou skrz břišní 
stěnu přímo do žaludku. 
Dýchá sama, ale má tra-
cheostomii. Obě „hadič-
ky“ jí vadí. Od začátku má 
trochu pohyblivou levou 
stranu těla, díky čemuž 
může mírně komunikovat. 
Pravá strana byla dlouho 
zcela nehybná, ale Eliška 
ji cítí a nyní se začíná tro-
chu pohybovat. U Elišky 
jsou vidět sice malé, ale 

velmi důležité pokroky. 
Je zřejmé, že bude potře-
bovat intenzivní rehabi-
litaci, která by pomohla 
dál zlepšovat její zdravot-
ní stav. 

Největší starost má ale ro-
dina o její psychiku – zdá 
se, že si teprve teď začí-
ná plně uvědomovat, jak 
je její stav vážný… Nemů-
že být se svými dětmi, pro 
které žila. 

Eliška nemůže vidět, že se 
Štěpánek už směje a za-
číná brebtat. Staršímu 
chlapečkovi Kryštůfkovi 
maminka moc chybí – na-
jednou zmizela z jeho ži-
vota… Na mateřskou do-
volenou nastoupil Petr, 
a i když se ze všech sil 
snaží, maminka jim všem 
doma schází. 

Zdá se, že pro pacienta 
s potřebou takto intenziv-
ní péče neexistuje v na-
šem systému zdravotnictví 
možnost umístění na re-
habilitačním oddělení. 
Rodina proto hledá sou-
kromá zařízení a doufá 
v možnost další intenzivní 
rehabilitace v lázních, až 
se Eliščin stav ještě zlep-
ší. Eliška bude nepochyb-
ně potřebovat i speciální 

pomůcky. Je zřejmé, že 
finanční náročnost se bu-
de pohybovat ve statisíco-
vých částkách. 

Rodina také musí vyřešit 
bydlení, zatím žili u Pet-
rových rodičů, ale to není 
se dvěma dětmi a v Elišči-
ně stavu již možné. Ro-
dinný rozpočet tvoří ny-
ní Eliščina nemocenská 
a Petrova mateřská. Jedni 
prarodiče jsou zaměstnan-
ci s nevysokými příjmy, 
druzí už jsou v důchodu. 

Přemýšlíte, jak pomoct?

Pokud chcete a mů-
žete, podpořte Elišku 
a její rodinu příspěv-
kem na transparentní 
účet u FIO banky číslo 
2101641068/2010. 

Děkujeme!

MAGDALENA BULÍŘOVÁ

ŠÉFREDAKTORKA BAKOVSKA

  Pro El išku,  
syny Kryštůfka a Štěpánka a manžela Petra

Vážení spoluobčané, dovolujeme si v našem zpravodaji zveřejnit tento smutný příběh bakovské rodiny, který bere za srdce a vhání slzy do očí …
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tak jako mnozí z vás do-
vedou u začínající detek-
tivky již označit klíčového 
padoucha, já mám předví-
davost nastavenou k mís-
tům a událostem v krajině. 
Děje se tak zásluhou zku-
šeností. Už z auta vidím 
u silnice pěkné křovíčko, 
a zatímco kdekterý projíž-
dějící by v takovém přípa-
dě sahal spíš po krepovém 
papíře, já tam tuším slavičí 
domov. Zastavím, přehra-
ji z přehrávače pár ptačích 
slok a naslouchám možné 
odezvě. Málokdy se sple-
tu a odchyt pro kroužko-
vání se může rozběhnout. 
A nejen to! I připsání mís-
ta na seznam slavičích lo-
kalit. Když pak chytám jin-
de, třeba u letité doubravy 
a kolem je poctivé léto, 

chodím k síti raději s nůž-
kami. Je totiž čas velkých 
brouků - roháčů a vymotat 
ze síťoviny normálně ne-
jdou. Vlákna je třeba stři-
hnout. A jindy, zdržím-li se 
do večera na rozpálených 
stráních Horky, zažiji „sva-
tojánky“. Ano, svátek Jana 
nadešel a oni žhnou a hle-
dají protějšky k vzplanu-
tí ještě většímu. Jindy zas 
scházím k řece a stržený 
břeh naproti v louce jasně 
napovídá: „Potkáš tu led-
ňáčka, tohle má k hnízdě-
ní rád!“. A sotva pár pla-
vacích temp, kde proud se 
otáčí v tůni, udělám, už ho 
slyším volat. Nese stříbr-
nou rybku k otvoru v bře-
hu potomkům do zobáku. 
A v momentě mizí zas ry-
bařit. Tam ale, kde voda 

se změlčuje a traviny v ní 
vlají, místo je pro nádher-
ně leskle modré motýlice. 
A ony tam opravdu jsou! 
Zelenavé samičky pod hla-
dinu kladou vajíčka na tu 
zeleň a samečkové se 
v slunci trumfují v zábles-
cích. Neodchází se lehce 
z takových míst, kde diva-
dlo sotva je zahájené…

Jednu věc jsem ale před le-
ty neodhadl. Chystal jsem 
pro kolegy, mířící do Afri-
ky, tyčky z hliníku, na sta-
vění ornitologických sí-
tí. Použít jdou krásně ty 
ze starých lyžařských hů-
lek, když všechno zbytné 
se z nich odpáře. Nabar-
vil jsem je v tónech bažiny 
a zarážky, namotané jindy 
z izolační pásky do podo-

by prstenců, jsem vylepšil 
materiálem vskutku luxus-
ním! Z moderní klempíř-
ské pásky pro lepení děr 
i spojů. Vznikly tím prsten-
ce silnější, příhodnější. Ne-
napadlo mne, že ona vy-
chytávka k opravě plechu 
funguje spolehlivě právě 
v součinnosti se sluncem. 
Že tmavý všelepivý „sliz“ 
zahřátím měkne do neuvě-
řitelna, a víc a víc tím le-
penka přilnává. Ve stínu 
dílny jsem byl se zlepšo-
vákem nadmíru spokojen, 
s nápadem protiskluzových 
síťových poutek, a kole-
gům náčiní s plejádou po-
chval předal. Africké slun-
ce prý bez rozmýšlení 
udělalo v momentě z tyčí 
výkonné mucholapky a ru-
ce ornitologů (i jejich po-

mocníků) nešly od potřís-
nění ničím očistit. A tak prý 
kolem rovníku bylo v tom 
čase nejfrekventovanějším 
slovem: „Kverek“. S vykřič-
níky ve všech jazycích. Sám 
jsem si takovou tyčku poz-
ději vyzkoušel v paprscích 
našeho slunce na zahradě 
a pochopil v mžiku, co mo-
je horlivost zrodila. 

V závěru letního „speciálu“ 
si troufnu předvídat i stav 
vaší nálady, pokud jste člá-
nek dočetli až na jeho ko-
nec. Děkuji za odezvy, kte-
rých se mi občas z vašeho 
kraje dostává. Jsou milé. 
Tak, ať vám nálada vydrží. 
A žijte létem, dokud k nám 
hoří. 

Z KNĚŽMOSTU PAVEL KVEREK

  (Vy)pi lovaná předvídavost

 MĚSTSKÁ POLICIE

  Upozornění na změny dopravního značení 
v našem městě

S nárůstem počtu automo-
bilů ve městě se zvyšuje 
dopravní náročnost. Ko-
mise pro bezpečnost a ve-
řejný pořádek projednala 
stávající situaci a rozhod-
la se doporučit radě měs-
ta některá dopravní opatře-
ní, která mimo jiné vychází 
z doporučení studie zklid-
nění dopravy ve městě, vy-
pracované externí odbor-
nou společností Eltodo, a. 
s. v loňském roce. 

Prvním místem, které by-
lo potřeba vyřešit, je oko-
lí základní školy a ma-
teřské školky. Zde bylo 
přistoupeno k vytvoření 
dvou jednosměrných ko-
munikací, a to v části uli-

ce Školní, směrem od školy 
k ulici Družstevní a násled-
ně v ulici Družstevní smě-
rem od školy k pneuser-
visu. Takže příjezdová 
komunikace ke škole bu-
de pouze ulice Palackého 
a výjezdy z této lokality 
budou ulicí Školní a Druž-
stevní. Realizace výše uve-
dených dopravních opatře-
ní již započala a na změnu 
budou upozorňovat speci-
ální dopravní značky. 

Druhou částí, kde bylo 
přistoupeno k vytvoření 
jednosměrných komu-
nikací, jsou ulice Havlíč-
kova a Nerudova, kde do-
cházelo k problémům při 
svozu domácího odpadu. 

Ulice Havlíčkova bude 
jednosměrná ve směru uli-
ce Husova - Žižkova a uli-
ce Nerudova ve směru Žiž-
kova - Husova. 
Před prodejnou potra-
vin (naproti sportov-
nímu centru Galaxie) 
v Boleslavské ulici bu-
de z bezpečnostních dů-
vodů instalováno zábrad-
lí a v nejbližší době bude 
provedena obnova vodo-
rovného dopravního zna-
čení. 

V místní části obce Buda 
bude provedeno snížení 
tonáže vozidel, projíždě-
jících kolem budovy osad-
ního výboru a na výjezdu 
na konci areálu družstva. 

Těžké zemědělské stroje 
a nákladní automobily bu-
dou tak do areálu přijíždět 
a vyjíždět pouze komuni-
kací podle rybníka. 

Realizace výše uvedených 
opatření již začala a měla 
by být dokončena do za-
čátku nového školního ro-
ku. 

Společným jmenovate-
lem všech zmíněných 
opatření jsou zklidně-
ní dopravy a především 
bezpečnostní důvody. 

Přeji všem příjemné prožití 
prázdnin a pěknou, poho-
dovou dovolenou. 

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP
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  MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
A MUZEUM BAKOVSKA

  Co můžete zažít 
v indiánském kmenu 
BAKČTEKŮ

Název „Bakčtekové“ jsme odvodili od spojení slov „bakovští čtenáři“. Ten-
to náš indiánský kmen nabízí během letních prázdnin různé aktivity pro 
děti, kterých se mohou zúčastnit nejen naši čtenáři, ale i ostatní děti. 

O první program se postaral pan Václav Kořínek, muzikoterapeut, diva-
delník a především hudebník hrající na různé rytmické, dechové a strunné 
nástroje, z nichž si většinu sám vyrábí. Pan Kořínek pořádá programy pro 
dospělé i pro děti a právě pro ně byla akce určena. Děti si mohly všech-
ny nástroje vyzkoušet, zabubnovat si a zároveň pro ně byla připravena 
tvůrčí dílnička uvnitř týpí. Zúčastněným děkujeme za příjemnou indián-
skou atmosféru. 

V indiánském stylu budou během letních prázdnin probíhat i další progra-
my pro děti. Průběžně Vás o nich budeme informovat na webových stra-
nách města a knihovny, na facebooku a ve vývěsních skříňkách města. In-
formace Vám také podáme v knihovně. 

Připravili jsme například: 
30. 7. od 15. 00 hod. – čtení indiánských pohádek na zahrádce za knihov-
nou. Součástí tohoto program bude pro děti tvůrčí dílna – výroba náram-
ku. Jsme připraveni i na nepřízeň počasí, pokud bude pršet, bude se čtení 
i tvůrčí dílna konat v týpí.

Těší se na Vás
TÁŇA DVOŘÁKOVÁ A EVA CHLÁDKOVÁ 

  Novinky  
v Městské 
knihovně
Jan Bauer – Král má starosti

Robert Bryndza – Smrtící tajnosti

Jan Cimický – Najdi si mne

Dominik Dán – Venuše ze zátoky

Katarína Gillerová – Dotkni se mě, lásko

Katarína Gillerová – Zvláštní příběh

Václav Girsa, Miloslav Hanzl – Typologie obnovy

Miloš Hoznauer – Stařec na čekané

George R. R. Martin – Střet králů II. 

George R. R. Martin – Bouře mečů III. 

George R. R. Martin – Hostina pro vrány IV. 

George R. R. Martin – Tanec s draky V. 

B. A. Paris – Přiveď mě zpátky

EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

  TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ CENTRUM

  Oblíbené informační  
centrum roku

  Rozbzuč Déčko

TIC Zvířetice se opět zapojuje 
do letní prázdninové soutěže 
s ČT Déčko s názvem „Rozb-
zuč Déčko!“

Soutěž začíná 29. 6. a končí 30. 
8. Připraveni jsou hmyzáci, pra-
covní listy s tématem „Strom“ 
a dárky pro děti. Těšíme se, jak 
to u nás bude bzučet…

TÝM TIC

Milí příznivci TIC Zvířetice, věnujte, prosím, trochu svého času a po-
šlete nám svůj hlas do ankety na webu www.kampocesku.cz/in-
formacni-centrum-roku 

DĚKUJEME. TÝM TIC
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  TIC Zvířetice přeje pohádkové prázdniny

Pohádkový hrad  
zvířetický

Turistické informační cen-
trum Zvířetice připravilo 
na sobotu 8. června prv-
ní ročník akce pro rodiny 
s dětmi s názvem Pohádko-
vý hrad zvířetický. 

Událost startovala ve 14 
hodin a připravena by-
la oblíbená forma stezky 
se zastávkami u pohádko-
vých postaviček. Děti plni-
ly lehčí i těžší úkoly, podle 
svých schopností a získá-
valy od postaviček perly 
nebo diamanty. Na připra-
vených stanovištích čeka-
la například čertice, kte-
rá děti zvážila na pekelné 
váze, víly potřebovaly po-
moc se sázením květin, 
skřítkům se pomíchaly je-
dovaté a jedlé houby atd. 
Ale pozor, loupežník chtěl 
naopak dětem jejich po-
klady sebrat! Po splnění 
všech úkolů a sesbírání ra-
zítek na herní list se moh-
lo vstoupit do cílové věže 
a navštívit sličné princezny 
a královnu matku. Zde če-
kala, samozřejmě, také ma-
lá odměna. 

Program doplnilo vystou-
pení folk-rockové kapely 

S. D. H., která hraje vlast-
ní autorské skladby. Zá-
věr patřil četbě pohádek 
na dobrou noc. Konec byl 
podle plánu v 18 hodin. 

Co se týče návštěvnos-
ti, tak stezku absolvova-
lo přes pět set lidí. Mnoho 
návštěvníků však zavítalo 
na hrad i mimo tuto akci 
a další si přišli zahrát celo-
sezónní hru o Poklad hra-
běnky Eleonory. Celkově 
tak návštěvnost atakovala 

ohromujících tisíc lidí bě-
hem čtyř hodin, což bylo 
nad možnosti a kapacity 
připravovaného programu 
i samotného areálu, okleš-
těného tentokrát o tolik 
oblíbený a atraktivní Sta-
rý palác kvůli probíhající 
rekonstrukci. Jinými slovy 
akce byla natolik úspěšná, 
že tím ublížila sama sobě. 

Poučeni z letošního úspě-
chu-neúspěchu budeme 
pečlivě připravovat Pohád-

kový hrad 2020 a věříme, 
že nám naši milí návštěv-
níci zachovají svou přízeň. 
Za všechny podněty i na-
bídky spolupráce mnoho-

krát děkujeme a přejeme 
všem pohádkové prázdni-
ny. 

TÝM TIC

  Mezinárodní noc 
pro netopýry 
na zřícenině  
zámku Zvířetice

sobota 7. září 2019 od 20:30–24:00

Po třech letech se na zříceninu zámku Zvířetice vrací 
Noc pro netopýry. Přijďte zažít noční atmosféru zříce-
niny společně s jejími nočními obyvateli. 
Začátek je v půl deváté, přijít ale můžete kdykoli. 
Kdo přijde později, o nic nepřijde. Naopak v poz-
dějších hodinách se odchytává více netopýrů. Čeká 
na vás film i přednáška o životě netopýrů a jejich 
ochraně, odchyt netopýrů do sítí a ukázky ochoče-
ných hendikepovaných netopýrů. A možná i něco na-
víc. Nezapomeňte si s sebou vzít baterku nebo če-
lovku. 
Odchytávat bude Dan Horáček, kterého mnozí zná-
te z Noci pro netopýry před třemi lety. Akce se koná 
pod záštitou Dohody o ochraně populací evropských 
netopýrů (EUROBATS).
 

ZA VŠECHNY ORGANIZÁTORY MARTINA VLČKOVÁ,  

ZO ČSOP KLENICE
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Závěrečný měsíc školního 
roku si nejvíce užily nej-
starší děti – budoucí ško-
láci. Zcela jistě jste jejich 
veselé tváře zaznamenali 
na školním tablu v zahrad-
nictví Flora. K veselým tvá-
řičkám přibylo ještě nad-
šení z příprav naší Školní 
akademie. Pilně se na-
cvičovalo, šili se kostý-
my, malovali kulisy. Všich-
ni se těšili na den, kdy 
svá vystoupení předvedou 
na opravdovém divadel-
ním podiu před sálem pl-

ným diváků. Ve středu 12. 
6. 2019 v 16 hodin to nasta-
lo. Pravda, měli jsme Závě-
rečný měsíc školního roku 
si nejvíce užily nejstarší dě-
ti – budoucí školáci. Zcela 
jistě jste jejich veselé tvá-
ře zaznamenali na školním 
tablu v zahradnictví Flora. 
K veselým tvářičkám přiby-
lo ještě nadšení z příprav 
naší Školní akademie. Pil-
ně se nacvičovalo, šili se 
kostýmy, malovali kulisy. 
Všichni se těšili na den, 
kdy svá vystoupení před-

vedou na opravdovém di-
vadelním podiu před sálem 
plným diváků. Ve středu 
12. 6. 2019 v 16 hodin to 
nastalo. Pravda, měli jsme 
trochu trému, ale obrovský 
potlesk hned v úvodu nám 
dodal odvahu. 

Děti z modré třídy se pro-
měnily ve včelí medvídky 
a s radostí si zahrály a za-
zpívaly písničky. Pohád-
ku nám představily i děti 
z duhové třídy, tentokrát 
muzikál Červená Karkul-
ka. Nejzmrzlejší pohádku 
Mrazík si připravila zele-
ná třída a děti byly rády, 
že diváci při představení 
nezmrzli a tleskali jim. Ne-
chybělo ani pohybové vy-
stoupení, které si připra-
vily Berušky a Sluníčka. 
Vykvetla i Poupata z čer-
vené třídy. A na závěr, jak 
jinak skončit než zase po-
hádkou – Šíleně smutná 
princezna, kterou zatanči-
ly děti ze žluté třídy, neby-

la vůbec smutná, naopak, 
taneček byl radostný, plný 
elánu a pohybu.  Věříme, 
že ani naši „školáci“ nebu-
dou nikdy smutní a přeje-

me jim hodně štěstí, radosti 
a krásných chvilek ve vel-
ké škole. 

DĚTI A ZAMĚSTNANCI 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

  Jaký byl  poslední měsíc před prázdninami 
v mateřince?

 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

  Cesta do pravěku

Tak už je to konečně tady!
Je čtvrtek 23. 5. a my, žáci 1. tříd, je-
deme do Dino parku v Německu, 
do Kleinwelky. Cesta autobusem nám 
utekla rychle. Už z dálky nás vítal ob-
ří dinosaurus a my se nemohli dočkat, 
až si ho pořádně prohlédneme. Nezkla-
malo nás to, dinosaurů tam bylo oprav-
du mnoho a k tomu ještě obří pračlo-
věk, mamut, medvěd a další. Velkou 
radost nám udělalo i obří lanové cent-
rum. Vyřádili jsme se na něm opravdu 
dost, přežili jsme i malé šrámy. Strávili 
jsme tam celý den. Na závěr jsme si ne-
zapomněli koupit drobné suvenýry pro 
sebe i pro rodiče. Myslím, že se tam 
všichni ještě rádi vrátíme. 

BLANKA ČERNÁ - 1. TŘÍDY
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Přestože vysvědčení se rozdávalo už 14. června, my cho-
dili do školy až do konce června. Čekaly nás dva týdny 
pestrého programu povětšinou venku. 

V prvním týdnu jsme sportovali na hřišti, zajeli si vlakem 
na skály do Březiny a pak na Mlýnky u rybníka Oběšenec. 
Stihli jsme i zmrzlinu u letadla. Zajeli jsme si i do knihov-
ny v MH, kde pro nás paní knihovnice připravily pestrý 
program: pohádkový test, pexeso známých dvojic z po-
hádek, hledali jsme knihy dle abecedy, vyrobili si zá-
ložku, no prostě jsme si to užili. Poslední den jsme je-
li do Kosmonos do léčebny na stezku kočky Lipky. Zde 
jsme nakrmili ovečku a kozy, zkusili si zvířátkové ven-
kovní pexeso, zahráli si na dendrofon a dokonce jezdili 
na koních. To byl opravdový zážitek. 

Druhý týden jsme si pohráli na stadionu a na koupališti 
a zajeli si do Březiny na borůvky. Měli jsme i borůvko-
braní, kdy nám maminky a babičky napekly a připravily 
dobroty z borůvek. Poslední den nás čekala šipkovaná 
s opravdovým pokladem. Oba týdny jsme si užili a nau-
čili se spoustu nových věcí, protože my se učíme všude.
 

ŽÁCI 1. A

  Poslední beruščí  akce … 
a pak hurá na 2.  stupeň

Konec života na 1. stupni 
je po pěti společně stráve-
ných letech kritický. Paní 
učitelka je emočně na nule, 
spíš pod ní, a nám je také 
do breku. Jen si to zkuste 
spočítat: 5x 40 týdnů roč-
ně, x mraky hodin týdně, 
minus nějaké prázdniny 
(letní vynechány) + společ-
né víkendy = hodně na to, 
abychom se měli dost rádi. 
A teď to najednou skon-
čí… Tak jsme si chtěli těch 
posledních 14 dní pořádně 
užít. A taky že jo!

Předposlední týden ško-
ly jsme si sjeli na raftech 
úsek Malá Skála - Dolán-
ky u Turnova – bezva ak-
ce, třikrát jsme se „pozvali“ 
do bazénu ke spolužákům 
nebo k paní učitelce, 
v rámci cyklovýletu jsme se 
smočili v Jizeře u Mn. Hra-
diště, mlsali zmrzku u leta-
dla. Ale to hlavní mělo te-
prve přijít. 

Vyjeli jsme na osmidenní 
pobyt do Jizerských hor. 
Nejdříve jsme na 3 dny za-
brali chalupu rodičům Krá-
lovým. Odtud jsme podni-
kali výpady do Příchovic 
do areálu U Čápa, do Pla-
vů za sběrem potravy a je-

den den se nám věnoval 
strážce přírody (náš kama-
rád Radek), se kterým jsme 
se mohli vykoupat ve vo-
dopádu Jedlového poto-
ka i propadat se v rašeli-
ništi (jinak je to zakázané) 
u Protržené přehrady. Bylo 
to bezva.

Pak jsme se přesunuli 
do opravdové přírody ně-
kde v Ještědském hřebeni. 
Paní učitelka slibovala sa-
motu u lesa. Pravdou bylo, 
že to byla samota v lese. 
V kopci, který měl sklon 
jako slušná černá sjezdov-
ka. Představte si chalu-
pu z předminulého století, 
kde teče voda jen občas - 
a ještě k tomu studená, spí 
se v prostoru místo seníku 

nebo pod širákem u ohně, 
jí se, co si kdo uloví nebo 
uvaří na kachlových kam-
nech nebo na ohni. Ale 
pravda, byla tu elektřina. 
Moc jsme si to užívali, cho-
dili po výletech (nedale-
ko byl Nový prales, Ještěd, 
Pláně p. J.) a hlavně jsme 
se starali, abychom neum-
řeli hlady. Večer za odmě-
nu letní kino (když už by-
la ta elektřina). Tady nám 
taky rozdala paní učitelka 
vysvědčení a předala tý-
mová trička, na kterých je 
nápis, který nás naprosto 
vystihuje „Happy jak dva 
grepy. “ 

 Z POSLEDNÍ SPOLEČNÉ 

AKCE SE HLÁSÍ 

BERUŠKY Z 5. B

  Sportovně-turist ické 
dny v 1.  A
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  Výlet do LEGOLANDU

Páťáci se na rozloučení s 1. stupněm vydali na výlet do německého Legolandu. Spali 
jsme ve škole a po půlnoci si přelehli do autobusu, kde jsme pokračovali ve spánku. 
Zatímco my spali, pan řidič nás dopravil až k Legolandu. Po otevření parku jsme se 
rozdělili do skupin a vydali se užívat atrakce a zábavu. Nejlepší byly adrenalinové 
horské dráhy a vodní radovánky. Ale zkusili jsme i let balonem, vyhlídkovou věž, 
vláček zábavním parkem, hry lego NINJAGO, navštívili jsme i továrnu na výrobu le-
gokostiček, mořský svět či svět miniatur. Stihli jsme se i občerstvit, zakoupit suvenýry 
a naše fotky z atrakcí. Ani jsme se nenadáli a byl tu večer a park se zavíral. Čekala 
nás dlouhá cesta domů, kterou jsme ale celou prospali. Byl to super výlet se spous-
tou zážitků a my si ho moc užili. 

ŽÁCI 5. A A 5. C 

  Sportovní  závěr roku

I když jsme si vysvědčení 
rozdali už 14. 6. 2019, tak 
to pro většinu dětí z naší 
třídy žádný konec školní-
ho roku nebyl. Řada rodi-
čů nemá možnost mít do-
ma děti ještě o 14 dní déle, 
a tak jsme se rozhodli si je 
hezky sportovně užít. Za-
čali jsme pozvolna u le-
tadla na zmrzlině. Druhý 
den jsme se vydali vlakem 
do Březiny ke Studenému 

průchodu a hlavně k mlýn-
kům na potoce u rybníka 
Oběšenec. Ani jsme netuši-
li, z čeho všeho se dá tako-
vý mlýnek vyrobit. Napří-
klad ze lžiček, víček od pet 
lahví nebo taky z formiček 
na vánoční cukroví. Ta-
ké jsme zjistili, že už jsou 
zralé borůvky. Další dny 
jsme strávili na Mukařově, 
kde jsme hráli mnoho růz-
ných her, hlavně vodních, 

protože bylo opravdu vel-
ké vedro. Týden utekl ja-
ko voda a na ten další jsme 
měli připravený taky moc 
pěkný program. V pondělí 
jsme se vyřádili na stadio-
nu, v úterý si to děti užily 
na bowlingu, na který nás 
pozvala naše spolužačka 
Ája. To bylo hodně super. 
Další den jsme odjeli opět 
do Březiny na borůvky, 
z kterých maminky dětem 
určitě upekly sladké dob-
roty. No a na závěr týdne 
jsme si byli pohrát u spo-
lužáka Kryštofa na zahra-
dě. Moc se nám tam všem 
líbilo a bylo o nás hezky 
postaráno. Bylo to takové 
hezké zakončení sportov-
ních dní. Pak už jsme se 
všichni rozutekli na prázd-
niny. Myslím, že všichni ti, 
kteří chodili do „školy“ si 
to určitě užili. 

 BLANKA ČERNÁ A 1. B 

 OSADNÍ VÝBORY INFORMUJÍ

  Dětský den na Budách

Aniž jsme stačili zregenerovat a řádně se vzpamatovat z loň-
ského úspěšného dětského dne, čas se s časem sešel a již bylo 
potřeba organizovat ten letošní. Odehrál se na hřišti stále po-
pulárnější osady Buda, a to 22. června. Tématem byla zvířátka 
ze zoo. A tak si nejen děti mohly vyzkoušet krmit žirafu, chy-
tat stále hladové rybičky, skákat v pytli a přiblížit se tak údělu 
klokanů, chodit na chůdách a vyzkoušet si tak ladnou chůzi 
plameňáků, házet hladovému medvědu jídlo přímo do chřtá-
nu či v neposlední řadě šplhat po laně a žebříku jako cvičená, 
ale klidně i necvičená opice. A jelikož bylo i přívětivé počasí, 
hřiště na Budách se velmi brzy hemžilo malými i většími ná-
vštěvníky. Děti se úkolů zhostily opravdu odvážně a nebojác-
ně, a přistupovaly ke všem úkolům maximálně odpovědně. 
Odměnou jim pak byly různé pamlsky, či praktické předměty, 
jako kupříkladu reflexní pásek či tetovačka. Po splnění úkolů 
si pak děti vyzvedly hlavní dárek v podobě puzzle, které si sa-
my mohly vymalovat. Samozřejmostí byla malinovka a párek 
v rohlíku. Největší úspěch však již tradičně slavila jízda na ko-
nících. Ti se vraceli do stáje zcela vyčerpaní. Včetně vodičů. 
Dále mohli návštěvníci obdivovat dravé ptactvo, které přivez-
li na ukázku sokolníci. Dravci si mohli děti i dospělí pohladit, 
či podržet na ruce. Také vystoupila taneční skupina TJ sokol 
Impuls Mnichovo Hradiště, která zapojila do svého vystoupení 
i přihlížející. A tak si mohli ti méně ostýchaví jedinci zatančit 
se skutečnými esy ve svém oboru. Po celou dobu neúnavně 
zahlcoval naše sluchové vjemy DJ Míla. Nechybělo ani dětmi 
tak milované malování na obličej. A jelikož po tak namáha-
vém odpoledni a některým i během, značně vyhládlo, byla 
připravená kýta na grilu a klobásky z udírny. Jinak nechybělo 
samozřejmě pivo. A kdo ještě stále neměl dost, mohl vydržet 
až do ranního kuropění, neboť od večera se starala o muziku 
a zábavu skupina Víkend.
 
Na závěr musíme ještě poděkovat všem, kteří se jakkoli na pří-
pravě a samotném průběhu dětského dne angažovali a již teď 
se těšíme na příští rok a další dětský den. 

BUĎÁCI
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 OD ČTENÁŘŮ

   Vzpomínky

Dne 27. července uplyne 10 let, 
kdy nás navždy opustila, paní 

VĚNCESLAVA STRÁNSKÁ.  

Vzpomíná celá rodina. 

Promítání se bude konat na Mírovém náměstí v Bakově nad Jizerou

•  3. srpna od cca 21.30 hod. – Po čem muži touží 
Česká komedie v režii Rudolfa Havlíka hrají:  
Jiří Langmajer, Táňa Pauhoufová, Matěj Hádek, Pavla Tomicová a Anna Polívková. 
 
•  7. září od cca 20.00 hod. – Jak vycvičit draka 
Americký animovaný film

  Zveme Vás do  letního kina

  J iž  podeváté roztanči l  náměstí  folklór

Bakov nad Jizerou – parné 
počasí, více jak 300 návštěv-
níků, kteří se měnili v průbě-
hu festivalu, 150 účinkujících 
a krásný staročeský jarmark, 
plný dobrot a ukázek lec-
kdy už zapomenutých lido-
vých řemesel. Tak to vypa-
dalo v Bakově nad Jizerou 
na Mírovém náměstí 29. 6. 
2019, kde se konal již devátý 
ročník Pojizerského folklor-
ního festivalu, uspořádaný 
Spolkem POJIZERSKÝ FOL-
KLOR, městem Bakov nad 
Jizerou a Muzeem Mladobo-
leslavska za podpory měst 
Mnichova Hradiště a Dolní-
ho Bousova. 
Ve 12 hodin proběhlo slav-
nostní přijetí na místním 
městském úřadě starostou 
města Radimem Šimáně a ře-
ditelem festivalu Petrem Hu-
rtem. Sešli se zde zástup-

ci všech účinkujících a byli 
oficiálně přivítáni v Bakově 
nad Jizerou. Ve 13 hodin ce-
lý program zahájil pietní akt 
v Komenského sadech, kde 
všichni účinkující společ-
ně s členy Československé 
obce legionářské vzpomně-
li na padlé vojáky z obou 
světových válek. Slavnost-
ním průvodem vyzdobenou 
Žižkovou ulicí, do něhož se 
zapojili všichni členové vy-
stupujících souborů v čele 
s členy Československé obce 
legionářské a místních hasi-
čů v dobových uniformách, 
došli až na Mírové náměstí, 
kde byl slavnostně zahájen 
celý 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 Pozdní 
sběr a Dětského folklorního 
souboru Kominíček zde vy-
stoupil Národopisný soubor 
Formani ze Slatiňan, folklor-
ní soubor Šafrán z Jablonce 
nad Nisou, dětský Folklorní 
soubor Kytice z Prahy, Dět-
ská lidová Muzika Pastelka 
z Mladé Boleslavi a taneční 
skupina historického tance 
Villanella z Liberce.

Během festivalu mohli ná-
vštěvníci i účinkující navští-
vit místní Bakovské muze-
um se stálými expozicemi. 
Na staročeském jarmarku by-
lo k vidění několik řemesel 
a rukodělných výrobků. Dá-
le bylo možné obdržet dárek 
v podobě festivalových pro-

pagačních předmětů za dob-
rovolné vstupné či poslat 
festivalový pohled. Tradič-
ně byl připraven dětský stá-
nek, kde děti malovaly ob-
rázky, z nichž 3 nejlepší byly 
odměněny na podiu. Druhý 
stánek byl s legem Brick by 
Brick. A v neposlední řadě 
zde byl připraven fotokou-
tek s různými vtipnými do-
plňky k fotografii. Byl zde 
i stánek charitativní organi-
zace DEBRA ČR, kde se na-
konec vybrala částka 7 500,- 
Kč, která pomůže pacientům 
s nemocí Motýlích křídel. 

V rámci programu proběhla 
soutěž pro zástupce účinku-
jících, kteří soutěžili ve zdo-
bení perníčků. Tématem 
letos bylo, namalovat 2 holu-
bice a název souboru. Vítěz-
ně z této soutěže vzešly děti 
z Kytice.

Těsně před závěrem celé ak-
ce, byli na pódium přizváni 

všichni zástupci účinkujících 
a dostalo se jim osobního 
poděkování od ředitele fes-
tivalu Petra Hurta v podobě 
Pamětního listu a květiny, 
který poté poděkoval a od-
měnil i některé členy z řad 
organizátorů.
 
Festival finančně podpo-
řil Středočeský kraj, VaK 
Mladá Boleslav, Škoda Au-
to a. s., a mnoho dalších 
sponzorů, kteří byli uvedeni 
v propagačních materiálech 
a na světelné obrazovce ve-
dle podia po celou dobu tr-
vání festivalu. Hlavními me-
diálními partnery byly Signál 
rádio a regionální televize 1. 
Boleslavská. Děkujeme všem 
za pomoc a podporu a již 
nyní se těšíme na další, ju-
bilejní desátý ročník Pojizer-
ského folklorního festivalu, 
který se uskuteční 4. červen-
ce 2020. 

PETR HURT

 KULTURA VE MĚSTĚ
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     7. ZÁŘÍ  
        20:30 – 24:00 

MEZINÁRODNÍ 

NOC PRO NETOPÝRY 

Čeká na vás film i přednáška o životě 
netopýrů a jejich ochraně, odchyt 

netopýrů do sítí a ukázky ochočených 
hendikepovaných netopýrů. A možná i 
něco navíc. Nezapomeňte na baterku.  

Ve spolupráci s TIC Zvířetice. 

 ZŘÍCENINA ZÁMKU ZVÍŘETICE 
   Přijít můžete kdykoli od 20:30 do 24:00.  
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  Oslava 100 let  od založení bakovských rybářů

V sobotu 8. června oslavi-
la naše organizace 100le-
té výročí. V areálu naší ry-
bárny u Podzemanovy tůně 
probíhala od 14 hodin vý-

stava historických foto-
grafií, promítání premié-
ry filmu o našich revírech 
s názvem “Bakovské revíry 
z ptačí perspektivy”, který 

byl celý natočen dronem. 
V akváriích byly k vidění 
některé druhy ryb vyskytu-
jící se v našich revírech ja-
ko například pstruzi, okou-
ni, štika, kapr, líni, perlíni, 
úhoři, vranky a ježdík. Ná-
vštěvníci mohli zdarma 
ochutnat mnoho druhů ry-
bích specialit, které si vel-
mi pochvalovali. Děti na-
šly vyžití také na skákacím 
hradu a bavily se stejně ja-
ko dospělí. Po celou do-
bu konání oslavy hrála ži-
vá hudba, občerstvení byla 
hojnost a veselí pokračo-
valo až do nočních hodin. 
Řada z vás si zakoupila i li-
mitovanou edici upomín-

kových předmětů, vyro-
bených speciálně k výročí 
organizace. Celkem akci 
navštívilo přes 500 hostů 
a tímto vám všem děkuje-

me za hojnou účast a dů-
stojnou oslavu úctyhodné-
ho výročí. 

TOMÁŠ MASARYK

 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

  Výstava drobného 
zvířectva 2019

Vážení přátelé, příznivci chovatelství a zvířat,
 
chtěli bychom Vás i v letošním roce pozvat na naši „Místní výstavu králíků, holu-
bů a drůbeže“. Výstavu uspořádáme opět v tradičním termínu bakovského posvíce-
ní. Letos to tedy bude 24.–25. srpna a znovu to bude v zahradě restaurace NA ZA-
STÁVCE. Naší snahou bude i v tomto roce připravit zajímavou expozici chovaných 
plemen králíků, holubů i drůbeže. Pro koupěchtivé návštěvníky bude velká část zví-
řat nabídnuta k prodeji. K prodeji budou rovněž snáškové slepičky. Při minulých vý-
stavách byla vždy velkým lákadlem naše bohatá tombola. I v tomto roce bude možné 
vyhrát zajímavé a hodnotné ceny a samozřejmě také nějaká živá zvířátka.

 Jsme si dobře vědomi, že chovatelství je velmi náročný koníček. O to více nás těší 
poměrně vysoká návštěvnost výstavy a také, že se každý rok najde nějaký ten nový 
zájemce o členství v naší ZO. Rádi bychom mezi námi také přivítali mladé chovatele, 
kteří by chtěli s chovem nějakých zvířat začít. Naší snahou je také zlepšení estetické-
ho dojmu výstavy a podmínek pro vystavovaná zvířata. Opět máme v plánu obměnu 
části výstavních klecí. Pro velkou vytíženost výrobce, však nevíme, zda budou klece 
k dispozici již na letošní výstavě. 

I tak věříme, že se nám podaří dobrá propagace práce našich členů a také chovatelů 
z okolních obcí. V chovatelství stále platí jedno staré heslo: 
PRO KRÁSU, RADOST I UŽITEK. 

Předem děkujeme všem sponzorům a institucím za podporu. 

Ještě jednou všechny srdečně zveme.

VÝSTAVNÍ VÝBOR A ČLENOVÉ ČSCH BAKOV NAD JIZEROU 

  Furiant v Chorvatsku 

Je neuvěřitelné, jak rychle uplyne 5 let. Ano, je to již 5 let 
co jsme byli v chorvatském Daruvaru a Dolanech, kde žije 
mnoho Čechů, respektive Chorvatů, hlásících se k české 
národnosti a předkům. Proto také každá jejich slavnost je 
doprovázena nejen jimi prezentovaných českých písniček, 
divadelních her a tanců, ale i oslavami. Nejinak tomu by-
lo o víkendu 5.–7. července, kdy jsme na pozvání jeli opět 
vystupovat a pobavit do Chorvatska. Dolanská Česká Be-
seda slavila 100 let a česká škola 75 let. My známe Českou 
besedu jako tanec, v Chorvatsku je to však název spolku, 
který udržuje české tradice. 

V pátek brzy ráno jsme třemi auty vyrazili za přáteli, mu-
síme říci přáteli, neb jsme tam už jako doma. Odpoledne 
nás ve své autodílně v Daruvaru přivítal velký podporo-
vatel těchto setkání Vlado Bahnjik, upekl nám výborné 
maso s bramborami a nechyběla zelenina. Po ubytování 
jsme se vypravili večer do Dolan, kde jsme obdrželi di-
plom za dlouholetou spolupráci, jakož i bývalý senátor Ja-
romír Jermář, díky jehož práci ve výboru pro české men-
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šiny jsme se před mnoha lety se všemi v okolí Daruvaru 
seznámili. Následovalo zahájení výstavy u příležitosti sté-
ho výročí a divadelní představení hostů z Krupky u Tep-
lic, kteří sehráli Maryšu. Po večeři se pak už hrálo a zpí-
valo až přes půlnoc. 

V sobotu nás Vlado Bahnjik vyvezl na dožínkovou slav-
nost do 40 km vzdálené Nove Subotice. Vzal svého vete-
rána, brouka z roku 1972 a provezl nás nádhernými ves-
nicemi. V jedné nám chtěl ukázat České centrum. Bylo 
zamčeno, tak zašel do domu naproti a zjistil, že tam žijí 
také Češi. A už to bylo, už jsme u nich seděli pod pergo-
lou a popíjeli pivo a limo a kořalku, prostě jakoby přije-
li dlouholetí známí jen tak na návštěvu. Jako poděková-
ní jsme jim zatančili alespoň něco málo z našeho pásma. 
Občerstveni v horoucím dni jsme pokračovali na tu slávu 
dožínkovou. Přijeli jsme a opět - jako bychom tam byli 
snad odjakživa známými - milé přijetí, pohostili nás vším 
možným, pivo a víno teklo proudem. Následoval dvouho-
dinový průvod, respektive průjezd staré techniky, převáž-
ně traktorů, ale i právě starých aut, přes tři vesnice. My 
se vezli na žebřiňáku, vyklepaní jsme byli parádně, ale ta-
ké zažili neuvěřitelnou atmosféru, kdy na dalším voze je-
la hudba a při malé zastávce jsme i tančili, mávali všem, 
kteří postávali u svých domů a zdravili průvod. Po jeho 
skončení jsme měli vystoupení, které se všem moc líbi-
lo. Následovalo opět občerstvení. Poté jsme viděli, jak se 
mlátí obilí a byla to hezká podívaná, neb místní se této 
činnosti ujali v krojích. Ani nás nechtěli pustit odjet a jistě 
by to tam bylo moc hezké, ale my měli povinnosti právě 
ještě v Dolanech při večerní oslavě, na které jsme se po-
tkali na jednom pódiu s dalšími soubory. V prvé řadě jsme 
si ale s místními ženami zazpívali oblíbenou chorvatskou 
píseň Zviezdice danice, poté jsme předvedli naše pásmo 
svižných tanců. A pak už unavení sledovali zbytek progra-
mu, kde vystupovala např. kapela Třehusk z Berounska, 
hanácký soubor z Přerova, místní soubory a daruvarská 
Holubička, dále zpěvačky ze spřáteleného partnerského 
města z Německa a závěrem hrála rumunská kapela slože-
ná z Čechů tam žijících. Do rána se to táhlo!

A v neděli ráno jsme se se všemi moc neradi rozloučili, 
chtěli, abychom zůstali ještě na dny České kultury v Da-
ruvaru, ale to už jsme nestíhali a odjeli zase k našim do-
movům. Ovšem se slibem, že se nejpozději za pět let zase 
potkáme. Všichni doufáme, že to bude dřív!

MONIKA ČAPKOVÁ

  Hasiči  se nenudí!

Koncem května to už vypadalo, že hasiči 
nebudou mít tento měsíc “do čeho pích-
nout“. Ale chyba lávky! 
V pondělí 20. května je z klidu vyburcovalo 
oznámení, že na sběrném středisku u nás 
v Bakově hoří kontejner. A hned druhý den 
na to, v úterý 21. května zasahovali u do-
pravní nehody na dálnici D 10, kde hořel 
automobil. 

Přišel červen a opět se hasiči „nenudili“. 
Plné ruce práce měli ve středu 5. června, 
když se městem prohnal poryv pořádné-
ho větru, spíš vichřice. Jejich první výjezd 
byl k likvidaci spadlého stromu v Podhra-
dí, protože ten zcela zablokoval hlavní prů-
jezdní komunikaci přes obec. 

O nic lepší to nebylo ani na Horkách, kde 
byly na komunikaci spadlé stromy dokon-
ce tři.  Aby toho nebylo ten den málo, mu-
seli vyjet i do Volnočasového areálu, kde 
byl spadlý strom také. Toho dne se motoro-
vé pily ani hasiči opravdu nezastavili. Ještě 
štěstí, že se při tom nečase a při likvidaci 
nikomu nic nestalo. 

Dva dny na to - 7. června jednotka vyjela 
na řeku Jizeru k Nové Vsi u Bakova. Po pří-
jezdu na místo se nestačila divit tomu, co 
všechno jsou schopni lidi provést. 
Jizera by znečištěna poházeným sklem 

a všemi možnými plasty z osobního auto-
mobilu. Jednotka pomocí motorového člu-
nu vše z toku vylovila a nechala zlikvidovat 
pomocí městské čety. 

Ve středu 19. června vyjela jednotka na po-
žár haly firmy Linkap v Mnichově Hradišti. 
Na štěstí po příjezdu zjistila, že jde o cviče-
ní HZS Mnichovo Hradiště. 
 
Přiblížil se konec měsíce června a v sobo-
tu 27. byli hasiči pozváni na společné cvi-
čení k plnění letadla v Hoškovicích. Naše 
jednotka je pak na jeho plnění přímo před-
určena.
 
Jenže hned na začátku cvičení byla odvo-
lána na požár lesa u Nové Vsi u Bakova - 
Lovotín. Pro rozsah požáru bylo povoláno 
i druhé zásahové vozidlo Tatra. Jednotka 
až do večerních hodin hasila les a dová-
žela vodu. 

Ale tím to neskončilo, téhož dne v nočních 
hodinách byla jednotka znovu povolána 
na stejné místo, protože byla zjištěna žha-
vá ohniska. 

Doufejme, že letošní prázdniny se obejdou 
bez větších incidentů, kalamit a požárů. 
Moc bych to hasičům přála. 

JAROSLAVA ČERMÁKOVÁ, ZA SDH

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou přeje všem občanům krásné 
léto, pohodovou dovolenou strávenou přesně podle jejich představ, dětem 

úžasně prožité prázdniny, a těší se na další setkávání s Vámi.
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Vážení a milí Bakováci, 
prázdniny jsou v plném 
proudu, stejně jako re-
konstrukce Komunitní-
ho centra. Stavební práce 
započaly k naší velké ra-
dosti včas, tudíž jsme pl-
ni optimismu a věříme, že 
začátkem září bude vše 
připraveno a Vy si bude-
te návštěvy centra užívat, 
v ještě příjemnějším pro-
středí než doposud. Ale 
ani tak nezahálíme a kro-
mě prázdninových akcí, 
chystáme pestrý program 
pro následující měsíce. 
Kromě pravidelného pro-
gramu se můžete těšit 
na spoustu jednorázových 
akcí, které budou jistě pří-
jemným zpestřením kultur-
ního života v Bakově. 

•  Restaurant day  
Bakov nad Jizerou

Jednou ze zmiňovaných 
akcí je festival dobrého 
jídla a pití Restaurant day, 
který se uskuteční 28. zá-
ří u skateparku v oko-
lí fotbalového stadionu 
v Bakově nad Jizerou. 
Tento festival je celosvě-
tový karneval jídla, kdy 
si každý může vytvořit 
restauraci, kavárnu ne-
bo bar na jeden den. Jde 
o svobodnou komunitní 
akci, připravovanou lidmi 
pro lidi a zapojit se mů-

že kdokoliv. Myšlenkou 
dne je se pobavit, sdílet 
nové zkušenosti ohled-
ně jídla a vaření a užít 
si spolu v prostranstvích 
města, kde žijeme. Re-
staurant day bude spojený 
s Dnem otevřených dve-
ří v Komunitním cent-
ru Spokojený svět, který 
bychom Vám rádi ukázali 
v plné porekonstrukční 
parádě a současně před-
stavili jeho aktivity. Pro 
naše nejmenší bude při-
pravena Stezka pro dě-
ti s úkoly, která povede 
od komunitního centra 
kolem stadionu a zpět, 
během níž si užijí spoustu 
legrace při plnění úkolů 
a sbírání razítek. Za kaž-
dou vyplněnou kartičku, 
bude čekat na malé šikul-
ky v cíli odměna. 

A teď to nejdůležitější, aby-
chom měli našim návštěvní-
kům co nabídnout! Zveme 
všechny milovníky dobré-
ho jídla a pití, nadšené ku-
lináře a všechny, kteří se 
chtějí pochlubit svými gas-
tronomickými dovednost-
mi. Své stánky přihlašujte 
do 31. 7. 2019 na emailu 
kcbakov@spokojeny-svet.
cz nebo telefonicky na tel. 
čísle 607 776 382. Nezapo-
meňte uvést stručnou cha-
rakteristiku Vaší jednoden-
ní restaurace.

•  Malé ohlédnutí  
za měsícem červnem

Začátkem června proběh-
la přednáška na téma Ze-
rowaste, uspořádaná tý-
mem našich Dobrovolníků, 
pod vedením Heleny Ho-
línkové. Klára Buriánko-
vá a Alžběta Vocelová ne-
chaly nahlédnout účastníky 
do bezobalového způsobu 
života, kterým žijí. Beseda 
byla pojatá formou diskuze 
a sdílením vlastních zkuše-
ností. 

V polovině června jsme se 
vydali se Seniory v pohybu 
na procházku na nejvyš-
ší bod Bakovska na pra-
vém břehu Jizery. Tak tro-
chu nám sluníčko přitopilo 
a my hledali náhradní tra-
su ve stínu stromů. Ale stá-
lo to za to. Z Bakova jsme 
se dostali do Podhradí přes 
železniční most, pod vi-
aduktem směrem nahoru 
na Zvířetice. Tam jsme se 
napili, vyzvedli Petra Čás-
lavského a pokračovali dál 
na nejvyšší bod Bakovska 
krásnou svatomartinskou 
alejí. Pár slov nám Petr řekl 
o staré hrušce, která je no-
minována na strom roku. 
A nedivíme se, má oprav-
du svůj půvab. Svatomar-
tinská alej se skládá ze 111 
kusů stromů, každý strom 
má svého patrona – z rodin 

ze Zvířetic a z Bítouchova. 
Krásný počin, který doká-
že spojit lidi. Svatomartin-
ské aleji držíme moc palce, 
ať je alespoň tak dlouho-
věká, jako je stará hrušeň. 
Na nejvyšším bodě u vo-
dárny nám Petr ukázal, co 
vše můžeme vidět, povyp-
rávěl něco málo z historie 
cest i lidí. Bylo to velmi za-
jímavé vyprávění, při kte-
rém si člověk musel uvě-
domit, že nic není náhoda. 
Petře, děkujeme mnoho-
krát a těšíme se zase na ně-
jaké další střípky z minu-
losti i současnosti. Cesta 
domů vedla přes občers-
tvení v Hrnčířském dvo-
ře, Zvířetice, Hynkovačku 
a Rybní důl. Byla to moc 
příjemná procházka a my 
už vymýšlíme další desti-
naci. Nabízí se Baba nebo 
Klokočka, dejte nám vědět, 
kam byste rádi zamířili ne-
bo navrhněte sami, kam jít. 
My najdeme průvodce, kte-
rý nám k dané lokalitě řek-
ne zajímavosti. 

Všechno krásné jed-
nou končí a stejně tak 
jsme se museli rozloučit 
s Workshopem Skvělá 
rodina jednoduše hez-
ké vztahy s dětmi, je-
hož čas se naplnil. Všichni 
skvělí rodiče, kteří se kur-
zu zúčastnili, ušli pořádný 
kus cesty k sebepoznání 
a porozumění svým blíz-
kým. Za to jim patří velký 
obdiv. Vzhledem k zájmu 
o pokračování, připravuje-
me na podzim další cyklus 
přednášek v podání Hany 
Mikešové, které bychom 
chtěli touto cestou poděko-
vat za obohacující zážitek. 

K příjemným letním veče-
rům zcela neodmyslitelně 
patří oheň, špekáčky a ky-
tara. A kdo jiný by se jí měl 
chopit, než vynikající kyta-
rista a zpěvák Patrik Dvo-
řák. Další Kytarový večer 
s Patrikem byl doplněn 
zvuky praskajícího dřeva 

a vůní ohně, v překrásném 
prostředí zahrady fary. 

První prázdninový týden 
jsme využili příjemného 
výletového počasí a na-
vštívili Dolánky, kam jsme 
dojeli vláčkem. 

První zastávkou byl Dům 
přírody, ve kterém jsme si 
prohlédli krásnou expozi-
ci přírodnin, obohacenou 
interaktivními prvky, kte-
ré ocenila především dět-
ská část výletníků. Poté 
jsme pokračovali do Dlas-
kova statku, jehož návště-
va na každého dýchne at-
mosféru dob minulých. 
Následoval dobrodružný 
přechod přes jez, vyžití 
na dětském hřišti a brouz-
dání v řece. Poobědvali 
jsme v kempovém kiosku 
a poté ještě využili dětské-
ho hřiště. 

Pak už nadešel čas odjez-
du vlakem zpět do Bakova.

Troufnu si říct, že atmo-
sféra byla velmi příjemná 
a všichni jsme si výlet užili. 
Těšíme se na další destina-
ce, které společně a třeba 
i s novými příznivci těchto 
aktivit navštívíme. 

A teď už nám nezbývá než 
popřát všem malým Bako-
váčkům krásné a slunné 
prázdniny. Všem dospělým 
příjemné prožití léta, ať už 
v pracovním nasazení, tak 
na dovolených. A budeme 
se na Vás těšit na prázdni-
nových i podzimních ak-
cích. 

REALIZAČNÍ TÝM  

KOMUNITNÍHO CENTRA  

SPOKOJENÝ SVĚT, Z. Ú. 

Všechny akce můžete  
sledovat na Facebooku:  
https://www.facebook.
com/pg/kcspokojenysvet/
events/?ref=page_internal 
a na webových stránkách: 
www.spokojeny-svet.cz. 

  Komunitní  centrum ži je i  o prázdninách
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 SPORTOVNÍ ČINNOST

  Bezpečně na prázdniny

A to se, myslím, nám po-
řadatelům akce „ Bezpeč-
ně na prázdniny“ podaři-
lo alespoň trochu dětem 
ukázat. 

Bylo to hned první den 
prázdnin (které mají le-
tos školní děti díky sta-
vebním úpravám ve ško-
le o dva týdny delší), 
v pondělí 17. června 
ve Volnočasovém areá-
lu. Tam byly totiž zvány 
všechny děti - předškolní 
i školní i se svými blízký-
mi, aby si prožily příjem-
né sportovně zábavné 
i poučné odpoledne. 

Areál se začal kolem 16. 
hodiny zaplňovat a pro dě-
ti už bylo vše připravené. 

A opravdu toho nebylo má-
lo! Po zapsání do startovní-
ho listu každé dítě obdrželo 
na posilnění nanuka a lá-
hev s pitíčkem a mohlo se 
pustit do plnění připrave-
ných úkolů.

Starosta města akci odstar-
toval, k tomu jim vyhráva-
la hudba a moderátor je 
po celou dobu akce per-
fektně “navigoval“.

Ale nejen že děti plnily 
úkoly na jednotlivých sta-
novištích, mohly se povo-
zit po vodě s hasiči na mo-
torovém člunu, do libosti 
vyskotačit na nafukovacím 
hradu, vyblbnout v zorbin-
gových koulích, ale hlav-
ním nosným tématem ce-

lého odpoledne bylo přece 
heslo „bezpečně na prázd-
niny“.

Tohoto úkolu se zhostily 
přítomné složky integrova-
ného záchranného systému 
na jedničku.

Děti si u vozu Záchran-
né služby Mladá Boleslav 
mohly vyzkoušet resuscitaci 
člověka na figuríně, dozvě-
děly se vše potřebné k po-
skytnutí první pomoci a dá 
se říci, že to nebylo poučné 
jen pro děti, ale zajímalo to 
mnohé dospělé.

A když hasiči předvedli 
na člunu záchranu tonoucí-
ho z písníku a jeho předání 
záchrance k oživování (což 
se podařilo), přítomní oce-
nili práci hasičů i záchraná-
řů potleskem. Ta podívaná 
rozhodně stála za to!

U stánku bezpečnosti sil-
ničního provozu - BESI-
Pu si děti mohly vyzkoušet 
své znalosti v testech z do-
pravních značek i předpisů 
a na každé pak čekala ma-
lá „bezpečnostní“ odměna.

Policie ČR předvedla svo-

ji rychlou techniku – spe-
ciálně upraveného super-
ba i silniční motocykl, který 
dosahuje rychlosti kolem 
230 km/hod. A pak policii 
ujeďte!

Děti také moc zajímala prá-
ce policejního technika, 
který jim pořizoval otisky 
prstů a kartičku s jejich otis-
ky jim pak předal.

Malí i velcí milovníci pejs-
ků se mohli pomazlit s poli-
cejními psy z Milovic, které 
odpoledne se svými psovo-
dy také doplnili. O výcviku 

psů jsme se pak dozvědě-
li hodně zajímavého a pso-
vodi předvedli to, co už se 
přítomná štěňata naučila.

Ukázku jak jezdit bezpeč-
ně na kole na pumptracko-
vé dráze ve volnočasu zase 
dětem bravurně předvedl 
mladý československý re-
prezentant David Šulc a pro 
děti to byla výzva! Fakt se 
pak moc snažily to také tak 
dobře dokázat. No, ale mu-
sí ještě dlouho trénovat!

Aby ta bezpečnost byla ješ-
tě vylepšená, děti navštívi-
ly i stanoviště Českého čer-
veného kříže, kde jim byla 
poskytnuta „první pomoc“, 
ovázány rány a děti by-
ly tak umně pomalovány, 
že vypadaly, jako by jejich 

zranění byla reálná. My vě-
říme, že se ale o prázdni-
nách nezraní!

Největší zábavou pro děti 
byla jako vždy bublinková 
show - pěna, která k hasič-
skému autu přilákala větši-
nu dětí z areálu.

Pěny vytvořili hasiči tento-
kráte tolik, že se v ní začaly 
ztrácet. Ale nebojte, nikdo 
se v ní ve finále neztra-
til a všichni tu melu přežili 
bez úhony.

Nesmíme také zapomenout 

zmínit stanoviště rybářů, to 
se těšilo také velké oblibě. 
Děti si zkusily chytit rybu 
a nutno říci, že téměř kaž-
dé si tu svou rybku chytilo, 
po vytažení ji však za po-
moci přítomných rybářů ho-
dilo zpátky do vody. Zlaté 
rybky to sice nebyly a přání 
dětem neplnily, ale dovo-
lím si tvrdit, že pro většinu 
dětí to byla jejich první chy-
cená rybka v životě!

Odpoledne ubíhalo v po-
hodě, dětem zbývala ještě 
i jiná stanoviště: fotbalistů, 
tenistů, základní i mateř-
ské školy i hasičů. Děti ale 
lehce vše zvládaly a pak si 
chodily pro odměnu.

Hodily si kostkou, padlo 
číslo a každé z nich před-
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Ve Volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou proběhl 19. 6., stejně jako v mnoha dalších 
městech České republiky, Olympijský běh. Po celý den panovalo horké slunečné počasí, 
a jak začaly závody, strhl se prudký déšť a do toho bouřka. V cíli jsme registrovali 49 dětí 
a 73 dospělých závodníků. 
Předávání cen, medailí a diplomů proběhlo už za pěkného počasí a doprovázela ho vel-
ká duha. 

Tabulka výsledků

LUBOŠ BRODSKÝ

stavovalo nějakou věc - od-
měnu. Ceny byly pěkné, 
sportovního rázu a určitě se 
dětem na prázdniny hodí: 
batůžky, švihadla, cyklo-
láhve, míče, síťky na ryby, 
brýle do vody, nafukovací 
rukávky, trička a další.

Dvě a půl hodiny utekly ja-
ko voda, děti a snad i ro-
diče se pobavili a seznámili 
se s tím, jak prožít bezpeč-
něji prázdniny a trochu se 
zorientovat v první pomoci. 
To byl náš cíl a doufám, že 
se nám podařilo ho splnit 
tak, jak je uvedeno v úvo-
du článku.

Poděkování za to patří 
všem, kteří se na zajištění 
akce podíleli, složkám poli-
cie, ČČK, záchranné službě, 
místním spolkům, městu 
a sponzorům za financová-
ní akce – prostě díky.

Teď jen popřejeme všem 
krásné prázdniny a dovo-
lené, prosluněné léto a bu-
deme se těšit na setkávání 
s vámi příští rok!

 KOMISE  

PRO VZDĚLÁNÍ  

A SPORT RADY MĚSTA

 Olympijský běh

St. číslo Příjmení Jméno Rok nar. Čas

ŽENY 5000 m

1. 9 Chumlenová Barbora 1989 20:58

2. 51 Vaňoučková Romana 1994 21:30

3. 73 Trpišovská Iveta 1975 23:03

MUŽI 5000 m

1. 70 Zejbrdlich Jakub 2002 16:32

2. 53 Videcký Jan 1985 16:48

3. 68 Klauz Jiří 1972 19:12

DÍVKY 500 m

1. 24 Petrová Barbora 2010 1:44

2. 2 Dobrovičová Aneta 2010 1:51

3. 20 Marešová Nikola 2012 1:54

CHLAPCI 500 m

1. 54 Petr Kühnel 2010 1:53

2. 7 Jan Havlík 2011 1:54

3. 35 Jakub Tomášek 2011 1:54

DÍVKY 1000 m

1. 23 Renée Paulová 2006 3:38

2. 26 Eliška Šléglová 2005 3:44

3. 51 Ellen Šléglová 2008 3:54

CHLAPCI 1000 m

1. 30 Filip Šulc 2007 3:26

2. 25 Vít Šlégl 2005 3:27

3. 64 Radim Zeman 2004 3:29
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 Prefa Cup 2019

Domácí Bejci nastoupili do zápasů v této sestavě:

•  Lehký-Malina, Šimáně, Šavrda, Svatuška, Brodský, Va-
něk-Chromý, Bláha, Kuhnel, Bejda-Majzlan, Smutný

Bohužel výkony domácích borců zůstaly za očekáváním, 
v zápasech si dokázali hráči vytvořit územní převahu, ale 
v útočné fázi nepřišla buď finální přihrávka, a když už, tak 
přišlo trestuhodné zakončení do brankáře či mimo 3 tyče. 
V defenzívě se bakovští nevyvarovali triviálních chyb, kte-
ré dokázal soupeř snad pokaždé potrestat. 

Výsledkem tak bylo 4. místo. 

Celkovým vítězem turnaje se stala suverénním způsobem 
SG Mnichovo Hradiště, která vyhrála všech pět svých du-
elů a zaslouženě si odvezla zlaté placky. Na druhém místě 
se umístila SG Strašnov a třetí skončil překvapivě (nikoliv 
však nezaslouženě) tradiční účastník Amíci. 

Titul nejlepšího střelce turnaje si rozdělili Bláha z domá-
cího týmu a Peterka ze SG MH, oba rozvlnili síť soupeřů 
hned čtyřikrát. 

Výsledky domácích Bejků:

•  Bejci – SG Strašnov 2:1,  
za domácí Kuhnel, Chromý

•  Bejci – Hertha 1:2p, Šavrda 
(za domácí proměnil Malina, neproměnil Bejda, 
hosté nezaváhali ani jednou)

• Bejci – Amíci 1:2, Bláha

• Bejci – Nová Ves 5:2 – 3x Bláha, Majzlan, Smutný

• Bejci – SG Mnichovo Hradiště 0:2

VIKTOR MALINA

Dne 22. června se uskutečnil sedmý ročník tradičního tur-
naje Prefa Cup. Oproti minulým ročníkům doznal letošní 
turnaj úbytek týmů, z různých důvodů (nejčastěji rozluč-
ka se sezónou, oslavy) se omluvilo hned 5 mančaftů. Tur-
naj se hrál systémem každý s každým, 6+1, každý zápas 
2x10 minut. 
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 INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky 

typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, 
Green Shell-typu Araukana.  

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

Prodej: 17. 8., 21. 9., 19. 10. a 16. 11. 2019 

Bakov n. J. 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 84

www.drubezcervenyhradek.cz 

PONIKLÁ

exkurze do výroby 
perličkových vánočních ozdob 

a do Muzea krkonošských řemesel
Cena: 270,- Kč (bez vstupného)

Zájemci hlaste se prosím
na tel. č. 605 711 249 nebo na adrese Kosmonosy, Opolského 59

 Klub turistů kosmonosy  Výsledky tenistů

Na konci června skončilo dvoumě-
síční období soutěží smíšených teni-
sových družstev. Letos se dařilo ba-
kovským dospělým. Ve II. třídě B 
obsadili 4. místo z osmi týmů. Zdolali 
Starý Kolín 5:4, Lysou n. L. 8:1, Sokol 
Týnec 9:0 a LTC Kolín B 5:4. Podleh-
li jen ve třech mistrácích, a to Žíželi-
cím 2:7, celkově vítězným Benátkám 
n. J. 1:8 a TK Mnichovu Hradišti 1:8. 
Bakovské družstvo hrálo ve slože-
ní Jakub Křováček, Lukáš Vojkovský, 
Adam Kredba, Tomáš Brožek, Robert 
Bohm, Jaroslav Honc, Jiří Uhlíř, Na-
tálie Czepielová a Anna Matoušková. 

Omlazené družstvo dorostenců, 
ve kterém hráli i starší žáci, letos ví-
ceméně sbíralo zkušenosti a ve III. 
třídě B skončilo osmé. V jeho sesta-
vě byli Lukáš Dolejš, Viktor Pospíšil, 
Jakub Baloun, Tomáš Bogdanoski, 
Adam Dobrovič, Adam Pospíšil, Na-

tálie Czepielová, Diana Vitmajerová 
a Markéta Matějková. 

Okresní tenisový svaz letos vypsal 
turnaje jednotlivců pro děti, začína-
jící s tenisem. Nazval ho Tour Mlado-
boleslavska a bakovští hráči a hráč-
ky o sobě dali vědět. Hned v prvním 
podniku, konaném 19. května se Ště-
pán Kulich probojoval k turnajovému 
vítězství. Porazil postupně Marka Za-
vadila 6:3, Šimona Klára 6:0 a Tomáše 
Skřivana 6:3. V kategorii dívek zabo-
dovala Tereza Šimonová. Porazila Ka-
teřinu Paďourkovou 6:2, Nikolu Štaj-
nerovou 6:4 a až ve finále nestačila 
na Lucii Vitmajerovou 1:6. 

K dosaženým výsledkům všem našim 
tenistům a tenistkám blahopřejeme 
a držíme palce do dalších bojů. 

ZA LTC BAKOV N. J. KAREL KOUKAL

pořádá dne 
26. října 2019 (sobota) 
ZÁJEZD – autobusem
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