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Z p r a v o d a j  m ě s t a  B a k o v a  n a d  j i z e r o u

Prvním dnem měsíce května letošního roku jsme si připomněli roční působení ba-
kovské Městské policie. Ano, právě uplynul první rok činnosti strážníků, kteří nám 
přišli pomoci řešit pořádek a klid spoluobčanů Bakova nad Jizerou. 
Všichni si dobře vzpomínáme na začátek, kdy se zastupitelstvo města rozhodlo, zří-
dit v našem městě městskou policii. Také je mnoho pamětníků, jak z řad občanů, 
tak i zastupitelů, kteří nezapomenou na velice emotivní jednání a slovní diskuse. 
Několikrát jsme si pozvali odborníky na tuto tématiku z řad ministerstva i přímo 
velitele příslušných složek. Už v počátku bylo jasné, že policie v našem městě má své 
opodstatnění a je pouze otázkou peněz a konkrétního počtu strážníků, kdy se spustí 
její činnost. Nakonec byla zvolena kompromisní varianta, která sice nepokryje ce-
lodenní službu, ale je schopna řešit mnoho problémových situací. Je věcí názoru, 
zda se tento nový prvek v našem dnešním životě přiblížil představám předkladatelů 

i občanů. Podle mého názoru je již práce čtyř strážníků ve městě vidět. Začala se 
řešit dopravní situace v celém městě i v okolních příměstských částech, protidrogo-
vá opatření se začala pomalu projevovat v inkriminovaných místech a i spolupráce 
s občany začíná sklízet první ovoce. Netvrdím, že se vše podařilo na první pokus, 
ale jsem přesvědčen o stále se zlepšující situaci v našem městě, které chceme určitě 
všichni stále více bezpečnější a klidnější. Stále je co zlepšovat a názory na práci 
městské policie se budou určitě různit, přesto věřím, že to bylo správné rozhodnutí 
zastupitelstva i za cenu nemalé částky na její činnost, která se nikdy nemůže vrátit 
ve formě peněz, ale pouze jako dobře vykonaná práce pro spokojenost našich ob-
čanů…

Jiří Hieke
 starosta města

sloVo starosty

V nedávné době byl dobudován chodníček,  který má umožnit  procházku za 
opravenou hřbitovní zdí v areálu kaple sv. Barbory. Tato „cestička“ byla vy-
budována technickou četou města. Domnívám se, že se jim podařilo dokončit 
velice slušné dílo za režijní náklady a v dobré kvalitě. Občanům přeji, aby se 
jim po tomto chodníku dobře procházelo a mohli se kochat příjemným pohle-
dem do parku, ve kterém by mohla v blízké době vzniknout další odpočinková 
lokalita s příjemným zázemím. 

Jiří Hieke

Chodníček

V pátek večer se ve schránkách většiny občanů objevila tiskovina prezentující 
se velmi podobným názvem a zejména podobou jako oficiální informační peri-
odikum města „Bakovsko“. Upozorňujeme občany, že tiskovina s datem vydá-
ní  4. 5. 2007, kterou jste obdrželi, není periodikem města Bakov nad Jizerou 
a redakční rada Bakovska se od ní distancuje. Jedná se pouze o zneužití podoby 
skutečného Bakovska k vlastní prezentaci jedním politickým uskupením. Od-
pověd na otázku proč tomu tak je, komu to prospívá a zejména z čí dlouholeté 
práce se snaží těžit, necháváme na zdravé úvaze občanů. Měso se dlouhodobě 
snaží zachovávat nepolitický ráz Bakovska a bude tak činit i nadále. 

Magdalena Bulířová
šéfredaktor zpravodaje Bakovsko

BakoVsko ???
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koMentÁř k hosPodaření Města 

PříjMy:
celkové plnění k 31. 3. 2007 je 17,68%.
U daní je v souladu s rozpočtem daň ze závislé činnosti FO, daň z příjmů FO z ka-
pitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob, DPH. Nižší plnění je u daně 
z příjmů FO ze SVČ a velmi nízké (7,42%) je u daně z nemovitostí, ta je splatná 
na FÚ až 31.5.
Poplatky za znečišťování ovzduší budou vyměřeny až ve 2. pololetí.
Správní poplatky – jsou mínusové proto, že správní poplatky za povolení k pro-
vozování VHP na 1. pololetí 2007 byly zaplaceny v prosinci 2006, tudíž byly pří-
jmem roku 2006, ale odvod poměrné části byl na FÚ proveden až v lednu 2007.
Některé příjmové položky jsou již téměř naplněny, v některých k žádnému plnění 

ještě nedošlo. V 1. čtvrtletí se hospodařilo podle rozpočtového provizoria, rozpo-
čet na rok 2007 byl schválen na březnovém zasedání zastupitelstva města.

Výdaje:
jsou čerpány k 31.3.2007 ve výši 14,53%.
Čerpání  je  nízké. Byly provedeny  stavební práce na  rozšíření  chodníků v obci 
Buda, byla dokončena výstavba chodníku na Malé Bělé, vypracována projektová 
dokumentace studie stavebních úprav MŠ včetně statického posouzení nástaveb 
a PO. Město hospodařilo v 1. čtvrtletí podle  rozpočtového provizoria, proto se 
jedná o běžné výdaje nutné k zabezpečení chodu města.

Alena Brožová

huManitÁrní sBírka

Město Bakov nad Jizerou pravidelně pořádalo humanitární sbírky na pomoc 
potřebným. Po prodeji městského kina nastal problém, kde ji uspořádat. Řeše-
ní se naskytlo nyní, kdy byl přestěhován sběrný dvůr do lokality Pod Vápníko-
vými. Po dohodě s Diakonií Broumov jsme se rozhodli, že sbírku uspořádáme, 
a to na bývalém sběrném dvoře v ulici 5. května. 
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městem Bakov nad Ji-
zerou vyhlašuje 

huManitÁrní sBírku

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/.
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek.
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční.
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek.

VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky - ty se transportem zne-
hodnotí. 

sbírka se uskuteční ve dnech 14. – 15. června 2007 od 9:00 do 17:00 hod. 

Věci  prosíme  zabalené  do  igelitových  pytlů  či  krabic,  aby  se  nepoškodily 
transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. 

 Magdalena Bulířová

PoPlatek Za PoPelniCe

Městský úřad Bakov nad Jizerou upozorňuje, že poplatek za svoz komunální-
ho odpadu na II. pololetí 2007 je možno uhradit na pokladně MěÚ v přízemí 
budovy, a to do 29. 6. 2007, vždy v pondělí a ve středu od 7:30 do 12:00 a od 
13:00 do 16:30 hod

Iveta Čermáková

VedouCí oVŽP

Na  základě  výběrového  řízení  nastoupil  2.  května  na  MěÚ  jako  vedoucí 
odboru výstavby a životního prostředí Bc. Pavel Jareš. Vystudoval Pražský 
technologický institut, obor inženýrská ekologie. Práce na bakovském MěÚ 
je jeho prvním zaměstnáním. Přejeme mu hodně úspěchů a držíme palce. 

Jaroslava Čermáková

V  polovině  měsíce  dubna  jsme  měli 
k dispozici radarové zařízení na měře-
ní rychlosti ve městě. Městská policie 
vyřešila v průběhu jednoho týdne přes 
50  událostí  týkajících  se  nejen  nedo-
držování rychlosti v obci, ale i zákazu 
stání, zastavení a špatného parkování. 
Strážníci udělili blokové pokuty přesa-
hující 40 000, - Kč. 

Hlídka městské policie zadržela v Ba-
kově  nad  Jizerou  osobu,  celostátně 
hledanou  Policií  ČR  pro  spáchaný 
trestný čin. Hlídka MP muže zajistila 
na  vlakovém  kolejišti,  kde  ležel  na 
trati.    Jevil  známky  požití  alkoholic-
kých  nápojů  a  nebyl  schopen  hlídce 
MP předložit průkaz  totožnosti. Hlíd-
ka  MP  muže  prověřila  na  obvodním 

oddělení PČR Mnichovo Hradiště, kde 
došlo k výše uvedenému zjištění. 

K  práci  MP  zajisté  patří  i  prevence. 
Proto  se  můžete  setkat  se  strážníky 
u základní školy a na přechodech, kde 
dohlížejí  na  bezpečnost  dětí  při  cestě 
do  školy.  S  přibývajícími  slunečnými 
dny přibývá i stále více „dětských“ ko-
lařů. Ještě stále se najdou jedinci, kteří 
vyjedou na kole bez helmy, i když mu-
sím říci, že za roční působení městské 
policie v Bakově se právě díky preven-
ci i toto zlepšilo. 

Přeji Vám krásné a slunné jarní obdo-
bí. 

Daniel Šulc
velitel MP

ZPrÁVa Městské PoliCie



5

MiniBaZÁrek

Milé maminky, děkujeme za Váš zájem 
o Mimibazárek, jenž proběhl v prosto-
rech  farního  úřadu  Církve  českoslo-
venské husitské v týdnu od 16. do 20. 
dubna.  Také  chceme  poděkovat  všem 
maminkám, které ochotně nabídly dět-
ské oblečení do prodeje. A nesmíme za-
pomenout s poděkováním také na  paní 
farářku  Kateřinu  Pechancovou,  která 
nám  poskytla  tyto  prostory  a  s  bazár-
kem pomáhala.  Protože  byl  o  bazárek 

zájem,  chtěly  bychom  v  něm  pokra-
čovat  i  na  podzim  a  případně  rozšířit 
sortiment  o  dětské  značkové  oblečení 
z  dovozu.  Bližší  informace Vám  rády 
sdělíme každou středu dopoledne od 9 
do 11 hod. v sokolovně na cvičení pro 
děti  a  rodiče,  pořádaném  maminkami 
z občanského sdružení Bakovánek.

Za občanské sdružení Bakovánek 
Šárka Zeligrová a Eva Říhová

Výlet s BarÁčníky

Srdečně Vás zveme na výlet bakovských baráčníků za památkami okresu Ústí 
nad Labem. 

Trasa: 
1. Hrbovice - výšina na běhání - pomník vítězství husitů nad křižáky.
2. Přestanov – Chlumec - ruské muzeum - pomníky rakouský 
    a pruský - vítězství nad Napoleonem.
3. Tiské stěny - 80 skalních útvarů - kratší i delší stezka. 
4. Děčínský sněžník - autobusem až k rozhledně. 
5. Návrat přes Děčín. 

Kdy: 19. 5. v sobotu, odjezd v 7:00 hod. od kadeřnictví pí. Vitmajerové. 
Kontakt: pí. Raisová, Jabloňová ul. 
Cena: 150, - Kč. 

Srdečně zveme všechny zájemce.
 Jiřina Kůlová

seZnaMte se

Kdo je to baráčník? Není to ten, kdo má 
barák, ani ho nepotřebuje mít. Baráčník 
je ten, kdo má lásku k rodnému jazyku, 
rodině,  vlasti,  dovede  si  vážit  tradic, 
zvyků,  krojů  a  zachovávat  je.  Podle 
tradic  našimi  činovníky  jsou:  rychtář, 
vzdělavatel,  syndik,  jednatel,  švandy-
mistr,  šafář, berní,  slídilové účtu, dráb 
a ponocný. A samozřejmě tetičky a sou-
sedé,  tak  se  oslovujeme.  První  vlaste-
necký  baráčnický  spolek  byl  založen 
v Kolíně  v  r.  1873  v  hostinci  zvaném 
lidově  „Baráček“.  Byl  pojmenován 
z toho důvodu Baráčník a nejen proto, 
ale  i  proto,  že  z  obyčejných  baráčků 

vzešli největší obrozenci našeho náro-
da.  Proto  si  baráčníci  vytkli  za  náplň 
své práce ideu o vlasti a národu. Obno-
vili staré zapomenuté zvyky a obyčeje, 
písně, tance a pomoc druhým, tak jak se 
zpívá v naší písni. Baráčník ten má jen 
jeden cíl, pomoci druhým ze všech sil. 
Největší radostí je pro nás, když se roz-
rosteme o nové  lidi  a proto, kdo máte 
rádi staré zvyky a tradice našeho náro-
da  přijďte  k  nám,  budete  u  nás  vítáni, 
srdečně Vás zveme. 

Za bakovské baráčníky Jiřina Kůlová

BlahoPřÁní

Soubory Furiant a Kominíček spolu s obcí baráčníků Malá Bělá z celého srdce 
děkují tetičce 

Haně Peroutkové 
za  její  obětavost  a  k  jejím  kulatým  narozeninám,  které  oslaví  27.  května  jí 
přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí. 

dětský den

TJ Sokol Bakov nad  Jizerou  srdečně zve všechny děti na dětský den. Letos 
si můžete  hezké  ceny  vysoutěžit  v  neděli  3.  června  2007  od  9  do  11  hodin 
v areálu za sokolovnou. 
S sebou si vezměte dobrou náladu a chuť si zasoutěžit, na sebe sportovní oble-
čení. Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na vás. 

 za TJ Sokol Bakov n. J. J. Brychová

Ačkoliv  Muzeum  Bakovska  otevře-
lo  svoje  dveře  už  v  neděli  1.  dubna, 
hlavní otevření bylo připraveno na so-
botu 7. dubna, kdy se ve výstavní síni 
muzea  konala  vernisáž  výstavy  paní 
Hany  Peroutkové  České  a  moravské 
kroje v miniatuře a výstavy pánů Petra 
Čáslavského  a Michala  Kořínka  Zví-
řetická keramika. Na přítomnost před-
stavitelů města si již návštěvníci zvyk-

li.  I  tentokrát  se dostavil pan  starosta 
Jiří  Hieke  a  přítomna  byla  též  jeho 
zástupkyně paní Mgr. Jana Štěpánová. 
Přítomné potěšila účast i pana senáto-
ra PhDr. Jaromíra Jermáře, který zdej-
ší muzeum navštívil  po deseti  letech. 
Dr. V. Bednář, který program uváděl, 
uvítal  i  některé  stávající  zastupitele 
a bývalé starosty. 
Ve  výstavní  síni  vládla milá  sváteční 

jarní nálada. Více než  stovka přítom-
ných  se  těšila  pohledem  na  krásné 
kroje  malobělských  baráčníků,  kteří 
svou velkou účastí přišli podpořit paní 
Peroutkovou a oba přátele ze zvířetic-
ké keramické dílny. Jejich boleslavské 
kroje, ale i kyjovský, zářily v sluncem 
zalité místnosti a vyrážely  libé úsmě-
vy na tvářích návštěvníků. Hned bylo 
poznat,  že  všem  je  tu  dobře.  Zvláště 

mile  zapůsobilo  vystoupení  dětské-
ho  baráčnického  souboru  Kominíček 
z Malé  Bělé.  Děti  pod  vedením  paní 
Moniky  Čapkové  předvedly  úspěšně 
pásmo svých lidových tanců na nápěvy 
národních  písniček.  Bylo  věru  radost 
pohledět  na  zanícené  tanečníky,  kteří 
všem dokázali, že i staré české národ-
ní  tance mají svůj půvab. Kéž by  jim 
nadšení  vydrželo  do  věku  dospělosti 

VítÁní jara V MuZeu BakoVska
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svých matek  a  otců  ze  souboru  Furi-
ant,  již  tentokrát  jen  přihlíželi!  Však 
měli v kole slibnou náhradu. V progra-
mu  vystoupil  i  senátor  PhDr.  Jermář, 
který  zdůraznil  souvislost  mezi  folk-
lórem  a  velikonočními  zvyklostmi. 
Paní Peroutková  si  ve  svém proslovu 
získala svou bezprostřední upřímností 
a  bytostně  vžitým  optimismem  srdce 

všech  přítomných.  Seznámila  hosty 
vernisáže se svou prací. Zaníceně ho-
vořila o českých a moravských krojích, 
které  představovala,  a  jak  jí  čas  dal, 
i  stručně  popsala.  Pochválila  výšivky 
paní  Činkové  z Dolánek,  které  zdobí 
jeden z boleslavských krojů, a rovněž 
jednu krojovanou figurínu zhotovenou 
paní Janou Raisovou z Bakova. Za oba 

keramiky  vystoupil  pan  Petr  Čáslav-
ský.  Nemusel  dlouho  mluvit,  neboť 
profesionální  práci  obou  představují 
jejich vystavené exponáty. Dílo hovo-
ří  samo.  Srdečné  prostředí  vernisáže 
korunovalo  pohoštění,  které  připravi-
la paní Peroutková a členové souboru 
Furiant, kteří rozdávali koláčky, a pan 
Čáslavský, jenž rozlil do připravených 

sklenic bílé a červené víno. Všem ná-
leží  srdečné  poděkování  od  pracov-
níků Muzea  Bakovska.  Rádi  uvítáme 
v muzeu  i Vás o  sobotách a nedělích 
v  dopoledních  a  odpoledních  hodi-
nách. Současná výstava potrvá do ne-
děle 13. května.

-ář

Ze ZÁkladní a Mateřské školy

Že  čarodějnice  neexistují?  To  byste 
se  velmi  divili.  V  pátek  27.  4.  2007 
jich byla plná škola. Proháněli se tam 
malí i velcí čarodějové a malé i velké 
čarodějnice. Všichni  byli  rozcuchaní, 
umolousaní,  s  bradavicí  i  bez,  v  šát-
ku  i  v  kloboucích  a  někteří  dokonce 

s košťaty. Skoro z nich šla hrůza. Ale 
jakmile zazvonilo, všichni se proměni-
li v čarodějnické žáky a žákyně. A jak 
by ne, když začínala čarodějnická ško-
la. V čarodějné češtině žáci vymýšleli 
zaklínadla  a  kouzelné  básničky,  četli 
o malé čarodějnici a havranu Abraxa-

sovi, psali čarodiktáty a kouzelné do-
plňovačky. V matematice zas počítali, 
kolik kterých přísad patří do čaroděj-
ných lektvarů, kolik čarodějnic tančilo 
na Skalnaté hoře a kolik čaropředmětů 
a  košťat  bylo  potřeba. Ale  nejlepším 
předmětem byl  jistě čarocvik, čili zá-

vody  čarodějnických  družstev. A  kdo 
zvítězil? No přece všechny čarodějni-
ce, které si  tento den užily netradiční 
čarodějné vyučování.  

Helena Kaluhová

čarodějniCe Ve škole

Po více než  stu  letech  se  splnil dávný 
sen bakovských vlastivědných pracov-
níků založit v našem městě muzeum. Už 
při výstavbě spořitelny (dnešní radnice) 
se hovořilo o  jednom sálu, kde budou 
umístěny zdejší historické dokumenty. 
Ale opět, jako už po několikáté, ze vše-
ho sešlo. Teprve na počátku nového ti-
síciletí zásluhou vstřícného rozhodnutí 
rady a městského zastupitelstva v čele 
se  starostkou  paní  ing.  Marií  Štěpá-
novou  se  dávné  přání  naplnilo.  Rada 
města přijala pro novou instituci název 
Muzeum Bakovska. Pak už vše záleže-
lo  na  členech  Místního  vlastivědného 
kroužku Ludmile Brodské, Haně Frid-
richové,  Janu Turkovi,  ing. Vladimíru 
Černém  a  dr.  Vladimíru  Bednářovi, 
kteří  muzejní  sbírky  uspořádali  do  tří 
tříd bývalé dívčí školy. K slavnostnímu 
otevření došlo o bakovském posvícení 
v roce 2001. 
Muzejní sbírky se nacházejí v 1. patře 
budovy,  postavené  v  roce  1881,  re-
spektive  v  jejím  průčelí  pocházejícím 
už  z  roku  1824.  Návštěvník  si  může 
prohlédnout v prostorné chodbě dávné 
památky bakovského hrnčířství, velkou 
malovanou oponu z roku 1899 i vyba-
vení selské usedlosti z Bakovska. 
Vstupní  část  samotného muzea  je  vě-
nována zdejším hasičům. Tato prostora 
byla letos inovována. Odtud se otvíra-

jí  dveře  do Linkovy  síně,  která  udává 
představu, jak by mělo zdejší muzeum 
vypadat  do  tří  let.  Za  doprovodu  au-
torovy  hudby  si  návštěvník  prohlédne 
exponáty ze života této nejvýznamnější 
osobnosti Bakovska v jeho historii. Na-
cházejí se zde i exponáty, které sklada-
tel mohl držet ve svých rukou nebo se 
na ně aspoň dívat. 
Jinými dveřmi vstoupíme do památko-
vé síně, kde na nás dýchnou exponáty 
staré  tři  tisíce  let  (urny  z  Malé  Bělé, 
objevené  v  roce  1936)  i  historické 
předměty pocházející z 16. století a let 
následujících.  Návštěvníky  upoutávají 
Jelínkovy řezy z 18. století, které byly 
naposledy  vystavovány  na  celostátní 
výstavě ve Valdštejnské jízdárně v Pra-
ze, cechovní prapor místních krejčích, 
ale  i  jiné  cechovní  předměty.  Do  očí 
přímo  vrazí  boleslavský  tylový  kroj, 
stará skříň i velké oltářní obrazy. 
Z památkové místnosti vstupujeme do 
pamětní  síně  zdejších  literátů,  malířů 
a nejvýznamnějších pedagogů. Ve vitrí-
nách zhlédneme i jejich básnická a pro-
zaická díla včetně odborných učebnic. 
Jeden panel je věnován Máchovu puto-
vání po Bakovsku, další náleží přírodě, 
hudbě, zpěvu, divadlu, fotbalu a Soko-
lu.  Stojí  tu  i  prosklená  skříň  s  přírod-
ními exponáty. Na stěnách jsou umíst-
něny  též  fotografie  starého  Trenčína, 

Malé  Bělé,  Horek,  Chudoples  a  Bud. 
Děti tady obdivují i sto let staré loutky. 
Poslední síň  je věnována kdysi  tradič-
nímu bakovskému průmyslu – orobin-
covým výrobkům a jejich pletení. Tato 
expozice je cizími návštěvníky nejvíce 
obdivována. Bohužel bývají zklamáni, 
že výroba  z orobince vešla už do his-
torie. (I když staré pletařky ještě nevy-
mřely  a  z mladých  se pletením z oro-
bince  zabývá  snad  už  jen  paní  Iveta 
Dandová, rozená Karmazínová se svou 
dcerou, které budou také na podzim své 
dnes už umělecké předměty vystavovat 
ve  zdejším  muzeu.  )  Děti  zde  potěší 
i Paříkovi pajduláci, výrobky lidového 
novoveského řezbáře z 60. let minulého 
století. 
Poslední  síň,  samostatně  přístupná 
z  chodby  hned  při  vstupu  do  muzea, 
plní  výstavní  účely.  Každoročně  v  ní 
uvádějí  pracovníci  muzea  průměrně 
čtyři výstavy. V současnosti v ní probí-
há výstava Českých a moravských kro-
jů  paní  Hany  Peroutkové,  instalovaná 
k  jejímu  životnímu  jubileu,  a  výstava 
Zvířetické keramiky Petra Čáslavského 
a Michala Kořínka. Část jejich expozi-
ce bude  trvale umístěna v muzeu  jako 
výraz  současné  hrnčířské  tvorby  ko-
runující  starou  historickou  bakovskou 
tradici. 
Práce  v Muzeu  Bakovska  je  založena 

na dobrovolných pracovnících, kteří po 
léta  navazují  na  své  předchůdce,  jako 
byli  pánové  Lhoták,  Kafka,  Brzobo-
hatý,  Havel,  Hastík,  Jos.  Brzybohatý, 
Vosála,  Kočí,  Jež  a  další,  bez  jejichž 
obětavé a nezištné práce by nebyly ba-
kovské  sbírky  shromážděny.  Správce 
muzea obzvláště děkuje panu ing. Emi-
lu  Šmejkalovi,  který  letos  už  čtvrtým 
rokem  s  největší  obětavostí  každou 
sobotu a neděli provádí průvodcovskou 
službu. 
Výzva spoluobčanům nakonec. Zvažte, 
prosím, zda při důkladné prohlídce Va-
šich půd a komor, kde se jistě nacházejí 
předměty muzejní povahy, nelze někte-
ré z nich věnovat našemu muzeu. Rádi 
bychom je zpřístupnili naší veřejnosti.  

Muzeum Bakovska je otevřeno každou 
sobotu a neděli v době od 10, 00 – do 
12, 00 hod. a odpoledne od 14. 00 – do 
16.  00  hod.  Pro  hromadné  návštěvy, 
zvláště zájezdy i ve všední den na ob-
jednávku (tel. 326781133). 
Bakováci  a  obyvatelé  přilehlých  obcí, 
přijďte  si  prohlédnout  staré  památky 
naší minulosti! Rádi uvítáme i hosty ve 
Vašich rodinách. 

-ář

MuZeuM BakoVska VstuPuje do 6. seZóny
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ZÁPis V Mateřské škole

Měsíc  duben  bývá  v  naší  mateřské 
škole ve znamení zápisu nových dětí.
V  letošním  roce  byl  zápis  rozdělen 
do dvou fází. Nejprve si rodiče měli 
možnost v průběhu stanovených dnů 
vyzvednout  „Žádost  o  přijetí  dítěte 
do mateřské školy“. Tento tiskopis si 
doma v klidu vyplnili a 12. dubna při-
šli do mateřské školy i se svými dět-
mi. Barevné stopy na podlaze uvnitř 
školičky dovedly naše nové „žáčky“-
do  jednotlivých  tříd.  Bez  problémů 
každý našel žlutou třídu, po schodech 
vyběhl do „zelenky“, červené a mod-
ré  stopy  ve  spojovací  chodbě  spo-
lehlivě všechny zájemce dovedly do 
„červenky a modřenky“. Kdo se chtěl 

ještě  zastavit  ve  fialové  třídě,  tomu 
stačilo  jen  pár  kroků  po  chodníčku 
podél  zahrady  naší  školky.V  každé 
třídě  na  děti  a  jejich  rodiče  čekaly 
paní učitelky a spousta hraček.
Na školní  rok 2007 - 2008 bylo při-
jato  45  žádostí.  Několika  žádostem 
z důvodu nedostatečné kapacity ško-
ly nemůže být vyhověno.Věříme,  že 
v  budoucnu  bude  již  situace  přízni-
vější. Jestliže půjde vše podle plánu, 
v  příštím  kalendářním  roce  by měla 
být zahájena přístavba naší mateřské 
školy.

Dagmar Vlastová,
 ředitelka školy

Ve  čtvrtek  26.  4.  2007  jsme  ve  škole 
přivítali naše malé kamarády ze škol-
ky  - předškoláky. Přišli  se podívat na 
divadelní  představení  a  čarodějnické 
pásmo.  Nejdříve  děti  z  divadelního 
souboru Drak zahrály pohádku Jak sta-
řeček měnil.  Pak  následoval  čaroděj-
nický  tanec  Saxána  a  básnička  Jiřího 
Žáčka O ježibabě, jak krade děti a lítá 
na koštěti. To si připravili Ferdové ze 
3. A. I děti ze školky nám zarecitovaly 

básničky,  které  se  ve  školce  naučily. 
Museli  jsme  jim  zatleskat,  protože  je 
uměly moc pěkně recitovat i ukazovat. 
Nakonec jsme si všichni společně za-
tančili  náš  oblíbený  tanec  Hey  baby. 
V  tělocvičně  to  vypadalo  skoro  jako 
na plese. Předškoláci byli moc šikov-
ní. Snad se jim naše pásmo líbilo a my 
všichni už se na ně v září těšíme.    

Helena Kaluhová

PředškolÁCi Ve škole

Měsíc duben byl pro všechny naše žáč-
ky hodně pestrý. Nejdříve se připravo-

vali na Velikonoce a po nich na ně če-
kal barevný týden, který se v naší škole 

duBen u PrVňÁků

už stal tradicí. Každý den byl vyladěn 
do jiné barvy, pomůcky a oblečení dětí 
a učitelů také. V pondělí jsme putovali 
s Červenou Karkulkou a  zhlédli  jsme 
na  radnici  krásnou  pohádku O  čerto-
vi  a Káče. V úterý  jsme  se projížděli 
modrým  vláčkem,  který  jezdí  do  po-
hádek, ve středu jsme s oranžovou ve-
verkou počítali  a  cvičili,  žabáci Skok 
a  Žbluňk  s  námi  četli,  poskakovali 
a vyráběli ve čtvrtek a celý pátek jsme 
měli žlutý, slunečný. A přeletěl  týden 
a  na  nás  čekal  čarodějnický  den.  Po 

škole  se  proháněly  houfy malých  ča-
rodějů a čarodějnic a všichni čarovali, 
vymýšleli  čarodějnické  recepty,  počí-
tali nalétané kilometry a další důležité 
věci. Ale  úplně  nejlíp  jim  šlo  umění 
vyčarovat  úsměv  na  tváři  nás  dospě-
lých, a to někdy i tehdy, kdy to oprav-
du nečekáme. A to je to pravé kouzlo, 
které naše děti umí.   

Čarodějové z prvních tříd 
a V. Bartošová



8

Dne  24.  4.  2007  se  vydalo  osm  "prv-
ňáčků  a  druháčků"  reprezentovat  naši 
základní školu na atletických závodech 
v Mladé Boleslavi. Ráno  se  prvňáčci: 
Anetka  Kakasová,  Kačka  Sieberová, 
Honzík  Resl,  Románek  Hašek  a  dru-

háčci:  Zuzka  Bajerová,  Radka  Žďán-
ská,  Matouš  Čapek  a  Kuba  Koláček 
vydali autobusem na své první závody. 
Startovalo se ve skoku dalekém, hodu 
míčkem, běhu na 50 m a ve štafetovém 
běhu. V silné konkurenci dalších devíti 

základních  škol  skončili  "bakovští  zá-
vodníci" na krásném šestém místě. Do 
školy  si  všichni  kromě nových  zkuše-
ností a zážitků přivezli diplom, medaile 
a "něco na zub". Už teď se připravujeme 
na další závody a moc se na ně těšíme. 

Všem dětem za jejich snažení a výbor-
né výkony moc děkuji.

Michaela Vrabcová

Malí atleti

kultura

diVadelní PředstaVení

O jedné z možností, jak rychle zbohatnout vypráví anglická detektivní komedie 

„čistá kořist“

V podání Ladislava Mrkvičky, Filipa Sychry, Hany Sršňové, Viléma Udatného, 
Václava Postráneckého, Josefa Kotěšovského a Sandry Kovacz uvidíte představe-
ní plné zápletek, napětí a satiricky laděného anglického humoru. 
Představení se koná v pátek 18. 5. 2007 od 19. 00 hod. v sále Radnice. 
Vstupenky v hodnotě 100, - a 120, - Kč si můžete zakoupit v prodejně Flora. 
Pořádá Město Bakov nad Jizerou

Taťána Dvořáková

divadelní sdružení tyl si vás dovo-
luje pozvat na 6. Večer v divadelním 
klubu, který se uskuteční v sobotu 
26. května 2007 v 19. 30 hodin v di-
vadelním sále radnice. 

Při stolovém posezení účinkují členové 
bakovských ochotníků, kteří zazpívají 
několik  vojenských  skladeb,  uvedou 
oblíbenou soutěž o ceny, představí  se 
ve scénce „Škola 2“, s jubilantkou di-
vadelního  sdružení  uskuteční  „válen-
du pro hosta“ a v neposlední  řadě  již 
tradičně přivítají v „křesle pro hosta“ 
velmi známou osobnost z oblasti kul-

tury, která  již přislíbila účast v  tomto 
pořadu.  Věříme,  že  si  nenecháte  ujít 
setkání  s  velmi  oblíbeným  umělcem 
známým z mnoha filmů, televize, Ná-
rodního  divadla  a  přijdete  se  pobavit 
do příjemného prostředí. 
Předprodej místenek  v  ceně  35,  - Kč 
bude  zahájen  v  sobotu  19.  5.  2007 
v  květinářství  Flora  u  paní  Maškové 
a před tímto termínem je možné zamlu-
vit místenky na telefonu 326 781 655 
nebo mobilu 732 923 235. 
   

Luboš Brodský st. 

6. Večer V diVadelníM kluBu

Velikonoce na vsi, to je asi něco jiného 
než ve městě. Ale i tak si myslím, že by 
je „měšťáci“ nemuseli považovat za ko-

merční záležitost. A mohli by se pokusit 
dát tomuto svátku větší rozměr nejen ve 
svých domovech, ale i srdcích. 

VelikonoCe 2007



9

A tak jsme moc rádi, že Velikonoce mů-
žeme  slavit  na  vesnici  v  kruhu  svých 
přátel  a  známých,  na  které  netrpělivě 
čekáme celé dopoledne a pro něž už dva 
dny předem připravujeme různé dobroty, 
abychom je mohli řádně pohostit. K to-
mu, aby Velikonoce byly krásné se vším 
všudy, zdobíme byty zelením a osením. 
Ke  sváteční  atmosféře  patří  i  sváteční 
oblečení. V našem případě tedy kroj. 
Letos jsme oslavu Velikonoc zahájili již 
na Bílou sobotu, kdy jsme spolu s naší 
tetičkou  Hanou  Peroutkovou  otevírali 
její výstavu krojovaných panenek v ba-
kovském  muzeu.  Všem  se  moc  líbily 
nejen její výrobky, ale i umění, které zde 
vystavují kluci ze Zvířetic, Michal Koří-
nek a Petr Čáslavský, představující svou 
krásnou keramiku. 
Ještě  než  děti  z  Kominíčku  předvedly 
své vystoupení na úvod vernisáže, nafo-
tili  jsme několik obrázků s velikonoční 
tématikou a také různé kroje, které jsme 
v rámci vernisáže předváděli v originál-
ním provedení  a  životních  velikostech. 
To pro porovnání  s  kopiemi na panen-
kách.  K  tomuto  účelu  nám  bezvadně 
posloužil  park  na  náměstí,  kde  už  vše 
pěkně  kvetlo.  Rádi  bychom  zde  podě-
kovali  všem,  kdo  nám  kroje  za  menší 
úplatu  prodává  a  nebo  daruje  za  sym-

bolickou  pozornost.  Obzvláště  pak  dě-
kujeme učitelům Pioreckým, kteří nám 
darovali velmi zachovalý kroj kyjovský 
a paní Sojkové z Mnichova Hradiště za 
kroj boleslavský. Jeden z předváděných 
krojů ale stál také 6000, - Kč.
Na  pondělní  koledu  vyrazili  tradičně 
kluci  z  Furiantu  v  krojích.  Navštívili 
mnoho domácností, kde  je všichni  rádi 
viděli.  Velká  pomlázka  na  sebe  naba-
lovala  nejen  barevné  pentle,  ale  i  jiné 
rozličné „suvenýry“. Děvčata čekala na 
koledníky také v krojích a s barevnými 
kraslicemi  a  čokoládovými  figurkami 
dělala  radost malým koledníkům. S  tě-
mi  většími  si  ráda  štrngla  kořaličkou. 
O poledni se koledníci a některá děvčata 
sešla u vedoucí souboru a společně poo-
bědvala a poseděla. To už je také taková 
tradice. Pak se všichni přesunuli k rych-
tářovi  na  odpolední  siestu  a  do podve-
čera poseděli zase pro změnu ve druhé 
vesnici. Cestou  jsme  obdarovali místní 
restauraci pečeným beránkem a veliko-
nočním pozdravením. 
Počasí nám hodně přálo, a tak si můžeme 
všichni říct: byly to krásné Velikonoce. 

Monika Čapková

Obec baráčníků Malá Bělá  a Furianti 
pořádali tradiční pálení čarodějnic. 
Snad  ještě  nikdy  jsme neměli  s  čaro-
dějnicemi  takové  starosti  jako  s  těmi 
letošními. Není  to žádná „sranda“ ni-
kdy, ale  tentokrát  to bylo  ještě nároč-
nější. 
Obávám  se,  že  je  naprosto  zbytečné 
na těchto stránkách kritizovat občany, 
kteří  si  dělají  doma pořádek a napro-
sto  bezostyšně  ho  převezou  na  jiné 
místo, do přírody, a myslí si, že to asi 
pořadatelé  nechají  shořet.  Tak  to  jste 
milí,  nebo  spíš  nemilí,  občané  hodně 
na  omylu.  Veškerý  „bordel“,  který 
nemá  v  přírodě  co  dělat  jsme  za Vás 
odvezli  do  sběrného  dvora. A  nebylo 
toho  zrovna málo.  Co  kdybyste  si  to 
příště  udělali  sami?!  Řekla  jsem,  že 
nebudu  kritizovat.  Není  totiž  přesně 
koho  a  dokud  nikoho  nechytíme  při 
činu, jsou všichni bez viny.

Letos  se  nám  sešlo  i  hodně  otopu. 
Ovšem, kdo by se s tím přeci házel na 
nějakou hromadu?
Takže spousta větví byla skoro na ces-
tě  a  opět  to  nikomu  nevadilo  a  další 
směle přihazovali... Bylo tedy potřeba 
pozvat  těžkou  techniku,  hodně  těž-
kou  techniku,  a  upravit  nejen  terén, 
ale  i  vatru,  aby  vypadala  jako  vat-
ra  a mohla  na  ní  být  umístěna  pěkná 
čarodějnice.  Letos  to  byla  skutečně 
štramanda v růžových šatech. Ani ty ji 
však nezachránily před odletem. 
Soutěžilo  se  o  nejhezčí  čarodějnici. 

A že se nám jich sešlo rovnou 15 a by-
li tam i nějací čarodějové. Všichni do-
stali sladkosti a vítězové pak hodnotné 
ceny.  Objevily  se  i  nějaké  dospělejší 
čarodějnice, z kterých se ve finále vy-
klubala  docela  pěkná  děvčata.  Takže 
na jejich „upálení“ nedošlo. 
Vatru  se  nám  podařilo  zapálit  bez 
problémů. A to i bez podpůrných pro-
středků  jako  bývá  nafta. To  proto,  že 
jsme  dbali  pokynů  hasičů  a  nechtěli 
jsme způsobit rozsáhlejší požár. Dobře 
jsme oheň hlídali,  a  tak vše proběhlo 
jak  mělo.  Na  rozdíl  od  našich  rom-
ských spoluobčanů, kteří si udělali na 
zahradě svou soukromou párty a pálili 
gumy. Což jim po půl hodině překazili 
bakovští hasiči a městská policie.  
U ohýnku, kde se opékaly buřty, nám 
k  dobré  náladě  pomáhalo  Klášter-
ské  pivo  a muzikant Martin Šimůnek 
s harmonikou a kytarou, na kterou ho 

doprovázela  dcera  Martina.  Škoda, 
že  valná  většina  návštěvníků  musela 
kvůli malým dětem brzy domů. Takže 
kolem  půlnoci  se  nás  rozcházelo  jen 
pár. Jeden z Furiantů zůstal až do rána 
a dával pozor na dohořívající oheň. 
Jak vidíte, nic jsme neponechali náho-
dě,  a  tak  můžeme  směle  říci:  „Čaro-
dějnice  se vydařily.“  Jen prosím Vás, 
příště méně  toho  nepálitelného  odpa-
du. Děkujeme Vám. A díky všem, kdo 
přiložil ruku k dílu.     

Monika Čapková

čarodějniCe
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Ve  středu  25.  4.  2007  zahájili  sezónu 
nohejbalisté  bakovského  NK  prvním 
zápasem. Na domácím hřišti v Podstrá-
ních hostili ve II. třídě okresního přebo-
ru mužstvo Drhlen. Zápas se odehrával 
za slunečného počasí a to lépe svědčilo 
domácím hráčům, kteří jako papíroví fa-
vorité,  nenechali  nikoho  na  pochybách 
a zápas dotáhli do vítězného konce. 
Zápas skončil poměrem 6:1 pro domá-
cí, kteří ztratili  jediné utkání ze 7, a  to 
dvojici. V ostatních utkáních  (  tři  dvo-
jice, křížová dvojice, singl a trojice ) již 
nepoznali hořkost porážky. Další domá-
cí zápasy v první polovině nohejbalové 
sezóny sehrají naši nohejbalisté se sou-
peři: 16. 5. Libáň, 30. 5. Semčice B, 20. 
6. Hrdlořezy.

Systém a pravidla nohejbalu v OP II. tří-
dy Mladoboleslavska:

Družstva hrají dvoukolově každý s kaž-
dým, první v  termínové  listině  je vždy 
pořadatelem.  Hraje  se  na  dva  vítězné 
sety,  sety  končí  dosažením  desátého 
bodu jedním ze soupeřů. 

Pořadí zápasů: 
1) 1. dvojice – 1. dvojice   
2) 2. dvojice – 2. dvojice    
3) 1. trojice - 1. trojice
4) singl – singl
5) 3. dvojice – 3. dvojice
6) 1. dvojice – 2. dvojice
7) 2. dvojice – 1. dvojice

Singl  se  hraje  na  dva  údery  a  dva  do-
pady,  klasická  dvojice  a  trojice  na  tři 

údery  a  tři  dopady,  křížová  dvojice  na 
tři údery a dva dopady. Rozměry hřiště 
jsou 9x18 m, pro singl a křížovou dvojici 
9x13 m. 
Podání  je  křížem  pro  singl  a  křížovou 
dvojici,  střídání  stran  je  dle  získaných 
bodů sudé zprava, liché zleva. 
Účastníci  II.  třídy  jsou:  TJ  Hrdlořezy 
–  Důl;  NK  Sokol  Bakov  nad  Jizerou; 
Drhleny;  Libáň;  NK  Benátky  B;  SKP 
Mladá Boleslav; Sokol Semčice B. 

NK Sokol Bakov nad Jizerou 

Prezident oddílu:  Josef Janoušek

Trenér:   Oldřich Kysela

Asistent trenéra:  Michal Hráský

Soupiska mužstva:  Milan Hanuš

  Michal Hráský

  Oldřich Kysela

  Pavel Konopásek

  Josef Janoušek

  Vladimír Sedláček

  Josef Beran

  Lukáš Bláha

  Petr Žďárský

   Pavel Veselý

Rok založení oddílu: rok 2003, 
web: www.nohejbalclubbakov.wz.cz

Josef Janoušek,  Lukáš Bláha
 

staročeské MÁje

Obec baráčníků Malá Bělá Vás srdečně zve na 

staročeské máje,
 které se konají v sobotu 19. 5. od 14 hodin v nedaleké Nové Vsi. Průvod pů-
jde vesnicí a budeme vyvádět svobodné dívky za doprovodu hudby a malého 
občerstvení. 

Přijďte se pobavit, zatančit, zazpívat. 

Na závěr - kácení a dražba májky, předtančení České besedy.

Monika Čapková

Benefiční konCert

Farnost v Bakově nad Jizerou a v Kosmonosech ve  spolupráci  s Nemocnicí 
milosrdných sester sv. Karla Boromejského pořádá benefiční koncert v kostele 
v Kosmonosech, a to v sobotu 12. května 2007 od 18 hodin. Mottem koncer-
tu  je  „Láska  činí malé  věci  velkými“. Účinkují: Andrea Kalivodová, Zdena 
Belas, Kateřina Brožová, Petr Muk, Jakub Smolík, Standa Hložek, Tanja, An-
drea Kolmanová, Petr Přibyl, Zuzana Němečková, Renata Drösler, Gabi Gold 
a p. Jiří Veith. Vstupné 190,-- Kč, v předprodeji v prodejně Quelle v Bakově 
nad Jizerou. Mediálním partnerem koncertu je Radio Jizera. 

P. Jiří Veith

Mše sVatÁ

Římskokatolická farnost v Bakově nad Jizerou Vás srdečně zve v neděli 20. 
května L.P. 2007 v 16 hodin do kostela sv. Bartoloměje na 

slavnou mši svatou.
Hlavní celebrant je p. Jiří Veith; zpěv Peter Dvorský a Jiřina Marková, sólistka 
ND v Praze. 

Na varhany hraje Vladimír Roubal a na  trubku Jan Verner a Mirek Smrček. 
Mediálními partnery jsou Radio Jizera, Radio Proglas a TV NOE.

P. Jiří Veith

nk sokol BakoV nad jiZerou noVoVeští Mladí hasiči

Jednou z organizací, která žádala příspěvek od města Bakova nad Jizerou byli 
i mladí hasiči z Nové Vsi. Důvod byl celkem prostý. Vedoucím této skupiny je 
Jirka Volák z Malé Bělé a do tohoto kroužku chodí i několik dětí ze zmiňované 
obce, která spadá pod Bakov. Bylo jim přiděleno 1000, - Kč. Není to moc, ale 
jsou za ně rádi. V neděli 29. 4. se mladí hasiči vydali na soutěž do Luštěnic. 
Zde  se  závodilo  ve  štafetách  a  zastoupení  bylo  bohaté.  Běhalo  nejen  druž-
stvo starších, mladších, ale i takzvaná přípravka. Tedy děti předškolního věku. 
Všichni si s kladinou, bariérou, v případě děvčat břevnem, minimaxem a roz-
dělovačem s hadicemi poradili výborně. A protože se soutěže právě rozjíždějí, 
každý týden se tito mladí hasiči budou zdokonalovat a jejich snažení nezůstane 
dlouho bez odměny. Děkuji jim za jejich chuť do další činnosti. 

Monika Čapková

školní sPortoVní kluB

děVčata se VytÁhla
17.  dubna  proběhlo  v  tělocvičnách  8. 
ZŠ v Mladé Boleslavi okresní kolo ve 
volejbale  starších  žákyň.  Dívky,  které 
v  minulých  letech  navštěvovaly  vo-
lejbalový  kroužek  při  základní  škole 
dokázaly s přehledem vyhrát svoji sku-
pinu  a  postoupily  do finálové  skupiny 
o 1. - 3. místo. Zde už na své soupeřky 
z Mladé Boleslavi a Benátek nestačily, 
ale přesto skončily na velmi pěkném 3. 
místě z devíti škol. 
Školu  reprezentovaly:  Simona  Vaníč-
ková, Veronika Doležalová, Iva Paulu-
sová, Denisa Doležalová, Jana Kroupo-
vá a Veronika Tymichová. 

ChlaPCůM se nedařilo
  12.  dubna  se  starší  žáci  zúčastnili 
okresního kola v košíkové, které se ko-
nalo na 7. ZŠ v Mladé Boleslavi. Vy-

rovnanou  partii  dokázali  sehrát  pouze 
v prvním utkání, kdy nakonec podlehli 
ZŠ Dobrovice 4 : 8. V dalších dvou zá-
pasech  podlehli  boleslavským  školám 
v poměru 8 : 18 a 0 : 24 a do další fáze 
turnaje nepostoupili. 
 Školu  reprezentovali: Michal Melich, 
Pavel Láska, Lukáš Odložil, Patrik Ho-
molka, Michal  Rulec,  Petr Matohlina, 
Ondřej Vích a Ondřej Bartoň. 

kVěten Plný atletiky a fot-
Balu
10.  května  proběhne  na  stadionu  Jana 
Železného  okresní  kolo  v  atletickém 
čtyřboji a 24. a 25. května pak na stej-
ném stadionu okresní kolo Poháru roz-
hlasu v atletice. 
14. května Vás zveme na umělou trávu 
u  školy,  kde  proběhne  okrskové  kolo 
Mc Donalds v minikopané za účasti cel-
kem 8 družstev základních škol z Bělé 
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Šachisté Sokola Bakov se po skončení soutěží družstev zúčastnili dvou turnajů 
jednotlivců. V  tradičním,  silně  obsazeném,  bleskovém  turnaji  v Hostinném, 
který se koná na velikonoční neděli se v počtu tří umístili: 6. Záhorbenský, 7. 
Mudra a 28. Lochman. Těsně zvítězil velmistr Vološin (Slávia Turnov) o půl 
bodu před Hostičkou (Tos Žebrák) a Fialou (AD Jičín). Týden nato, 14. 4. se 
loňský vítěz Záhorbenský s Lochmanem poprali o Pohár o  lhoteckého krále 
v Šárovcově Lhotě u Lázní Bělohrad, kde se prvně jmenovanému nepodařilo 
obhájit  titul,  když  skončil  na 3. místě  za  Jirušem ze Slávie Hradec Králové 
a Souralem ze Struhařova, Lochman skončil dvacátý třetí.

Šachový oddíl Sokol Bakov

pod  Bezdězem,  Dolního  Bousova,  1. 
a 2. ZŠ Mnichovo Hradiště a domácí-
ho Bakova. Jedná se o žáky a žákyně 1. 
stupně. Začátek turnaje je v 8 hodin. 
Hrát se bude i Pohár Coca - cola v ko-
pané starších žáků, kdy nám byla v 1. 
kole vylosována skupina č. 102

Bakov n. J., Kosmonosy, 2. ZŠ Mladá 
Boleslav a vítěz kvalifikace 2. ZŠ Mni-
chovo  Hradiště  (v  kvalifikaci  porazil 
osmileté  gymnázium  Mnichovo  Hra-
diště).  Vítězné  družstvo  postoupí  do 
další fáze turnaje. 

Mgr. Luboš Brodský

tenisoVé ZÁPolení V BakoVě nad jiZerou

Okresními přebory byly rozehrány soutěže tenistů. Na bakovské antuce se sešla 
velice dobrá konkurence v kategorii dorostenek. Jména jako Lenka Brůchová, 
Klára Vtelenská,  ale  i  ostatní  hráčky  byly  zárukou  kvalitního  tenisu. Celkem 
se  sešlo 12 hráček  z  různých klubů našeho okresu. Nasazená  jednička Lenka 
Brůchová z TK LTC Mladá Boleslav potvrdila  roli  favoritky,  i když ve finále 
měla hodně práce s nasazenou dvojkou Klárou Vtelenskou ze stejného klubu. 
O urputném boji svědčí i výsledek z finálového klání. Obě hráčky pak potvrdily 
roli nasazených jedniček i v deblu který suverénně vyhrály. 

Výsledky dvouhra semifinále:
Brůchová - Lehečková TK Mn. Hradiště 6/0, 6/0
Vtelenská - Lechnerová TK Benátky n. Jizerou 6/0, 7/5

Finále:
Brůchová – Vtelenská 6/7, 6/0, 7/5

Výsledky čtyřhra semifinále:
Brůchová, Vtelenská – Bílková TK LTC Mladá Boleslav, Lechnerová 6/1, 6/2
Dostálová TC Kosmonosy, Jarošová TK Mnichovo Hradiště – Lehečková TK 
Mn. Hradiště, Bažantová TC Kosmonosy 4/6, 6/4, 6/4

Finále 
Brůchová, Vtelenská – Dostálová, Jarošová 6/3, 6/2

Na  fotografii  jsou finalistky dvouhry  a  čtyřhry,  zleva Klára Vtelenská, Lenka 
Brůchová 

Karel Bubák

ŽÁkoVský Běh BakoVeM

BAKOV n. J. 14. 4. 2007                                                              
•  teplé slunečné počasí 24°C                                                         
•  52 závodníků                                                                               
•  překonány 2 traťové rekordy (starší žáci 1500 m a štafeta 4x1 kolo)

PŘEDŽÁKYŇKY  200 metrů  TR  39,3
             
1.  Kejmarová Soňa  MŠ Veselá  40,0   
2.  Holdová Kareřina  Bakov n.J.  42,9   
3.  Podruhová Štěpánka  Nymburk  43,3   
4.  Vichová Veronika  HSK Benecko  51,2   
5.  Habeotová Adéla  Mladá Boleslav  1:56,8   
             
PŘEDŽÁČCI  300 metrů  TR  1:00,7
             
1.  Lehečka Jiří  MŠ Kněžmost  1:09,3   
2.  Vich Tomáš  HSK Benecko  1:16,6   
3.  Pelikovský David  MŠ Bakov n.J.  1:18,1   
4.  Šulc David  MŠ Bakov n.J.  1:37,6   
5.  Čermák Jiří  MŠ Koberovy  1:42,4   
6.  Šesták Jan  Maratonstav Úpice  1:43,9   
7.  Turek Jan  MŠ Bakov n.J.  1:44,3   
8.  Brykner Jan  Jičín  1:53,5   
9.  Bednář Michal  Čachovice  3:00,5 
  (nejmladší účastník 2 roky)
   Vich David  Maratonstav Úpice  DNF   
             
ŽÁKYŇKY  600 metrů  TR  2:18,4
             
1.  Bajerová Zuzana  ZŠ Bakov n.J.  2:29,4   
2.  Palatiusová Irena  ZŠ Bakov n.J.  2:29,9   
3.  Prokůpková Kristýna  ZŠ Bakov n.J.  2:30,4   
4.  Žďánská Radka  ZŠ Bakov n.J.  2:32,9   
5.  Pelikovská Lucie  ZŠ Bakov n.J.  2:34,4   
6.  Dvořáková Lucie  ZŠ Bakov n.J.  2:34,6   
7.  Hronovská Pavlína  ZŠ Bakov n.J.  2:35,4   
             
ŽÁČCI  800 metrů  TR  3:01,1
             
1.  Chládek Michal  Praha 4  3:10,0   
2.  Brykner Vít  ZŠ Jičín  3:16,4   
3.  Cgiňa Michal  ZŠ Bakov n.J.  3:19,2   
4.  Brzobohatý Václav  ZŠ Bakov n.J.  3:19,6   
5.  Kolumpek Martin  ZŠ Bakov n.J.  3:21,9   
6.  Vích Zdeněk  ZŠ Bakov n.J.  3:36,9   
7.  Slobodzian Vladimír  ZŠ Bakov n.J.  3:47,3   
8.  Koukal Petr  ZŠ Bakov n.J.  3:48,0   
9.  Fiala Miloš  Mladá Boleslav  4:05,3   
             
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ  600 metrů  TR  2:00,8
             
1.  Čermáková Kateřina  HC Syner Turnov  2:02,4   
2.  Zakonovová Barbora  AC Mladá Boleslav  2:09,3   
3.  Penzkoferová Alexandra  Benátky  2:14,3   
4.  Honcová Michaela  ZŠ Bakov n.J.  2:16,7   
5.  Dvořáková Nelly  ZŠ Bakov n.J.  2:26,8   
6.  Tykvová Tereza  SKN NS  2:32,7   
7.  Koukalová Tereza  ZŠ Bakov n.J.  3:03,3   
             
MLADŠÍ ŽÁCI  1000 metrů  TR  3:21,4
             
1.  Vošvrda Sebastian  AC Mladá Boleslav  3:37,0   
2.  Bartůněk Lukáš  SEBA Tanvald  3:41,2   
3.  Mattis Michal  ZŠ Bakov n.J.  3:52,5   
4.  Řeřica Petr  ZŠ Bakov n.J.  4:00,4   
5.  Kováč Patrik  ZŠ Bakov n.J.  4:04,7   
6.  Žďánský Jaroslav  ZŠ Bakov n.J.  4:19,5   
7.  Eichler Tomáš  Slaný  4:20,9   
8.  Beran Jaroslav  ZŠ Bakov n.J.  4:44,0   
9.  Vitmajer Jan  2.ZŠ Mladá Boleslav  4:54,0   
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STARŠÍ ŽÁKYNĚ  1500 metrů        
             
1.  Škodová Šárka  AC Mladá Boleslav  6:01,4   
             
STARŠÍ ŽÁCI  1500 metrů  TR  4:54,9
             
1.  Titera Jan  Ski klub Jablonec n.N. 4:35,0 
  traťový rekord
2.  Kučera David  ABK Liberec  4:38,1   
3.  Bartůněk Michal  SEBA Tanvald  4:48,6   
4.  Prinz Luboš  Atletika Ml. Boleslav  4:58,3   
             
ŠTAFETA 4 x 1 KOLO  TR  3:41,2
      kat. B  4.-6.ročník      
1.  Bartůněk Michal  mix.  3:40,1 
  traťový rekord
   Čermáková Kateřina         
   Zakonovová Barbora         
   Vošvrda Sebastian         

2.  Veselý Ondřej  SKP Nymburk  3:42,1   
   Müller Vít         
   Pabyšková Andrea         
   Hladíková Bára         
 3.  Ihnátová Karolína  ZŠ Bakov n.J  4:18,9   
   Dandová Kristýna         
   Řeřicha Petr         
   Žďánský Jaroslav         
             
      kat. A  1.-3.ročník      
1.  Dvořáková Lucie  ZŠ Bakov n.J  4:44,1  kat. A
   Prokůpková Kristýna         
   Kolumpek Martin         
   Bajerová Zuzana         
             
2.  Palatiusová Irena  ZŠ Bakov n.J  4:48,6  kat. A
   Pelikovská Lucie         
   Slobozian Vladimír         
   Brzobohatý Václav   

TJ Sokol Bakov nad Jizerou nabízí k okamžitému užívání služební byt 2+kk (53 m2)
 v budově sokolovny, Boleslavská 450, Bakov n. J. 

Bližší informace na tel. 728 609 262.  


