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sLoVo starostkY

Vážení občané, 

léto je v plném proudu a většina z nás se už těší 
na prázdniny a dovolené, na trochu oddychu a po-
hody. 

To ovšem neplatí pro práce, které pro nás zastu-
pitelé přichystali na letošní rok. Ačkoliv pomalu 
vstupujeme do období dovolených, v plném proudu 
probíhají výběrová řízení na schválené akce letoš-
ního roku a ihned po skončení výběrových řízení 
následují samotné realizace. To se týká nejen akcí 
financovaných z rozpočtu města, ale i dalších akcí, 
které jsou dotované. 

Z těch nejdůležitějších akcí, na kterých právě in-
tenzivně pracujeme, musím zmínit v prvé řadě akci 
průtahu, kde je naše město jedním z investorů. 
Práce probíhají v souladu s harmonogramem pra-
cí a v polovině července by mělo dojít  ke  změně 
uzavírky  z  ulice  Husovy  na  ulici  Boleslavskou 
směrem  k  Mírovému  náměstí. Stejně jako Vás 
i nás trápí problémy s dopravní obslužností a čas-
to i s neukázněností řidičů, kteří nerespektují do-
pravní značení. Navíc se o změnách v dopravním 
značení dozvídáme na poslední chvíli či v okamži-
ku, kdy je dopravní značení instalováno. Urgujeme 
zhotovitele o bližší a aktuální informace k doprav-
nímu značení tak, abychom Vám tyto informace 
mohli včas předat, ale bohužel ne vždy se je dozví-
me včas. Proto Vás prosím o trpělivost, pochopení 
a ohleduplnost vůči ostatním řidičům a chodcům. 

Další investiční akcí, u které v těchto dnech začala 
fyzická realizace, je projekt „Rozvoj infrastruktury 
pro CR Zvířetice“. Stavba byla zahájena a disku-
tujeme o bližších termínech realizace částí stavby 
přímo na hradě Zvířetice, kde je nutná spolupráce 
s památkáři. Jakmile bude zřejmý časový a věcný 
rozsah omezení návštěvnosti této kulturní památky, 
budete o něm informováni na webových stránkách 
města. 

V těchto dnech probíhá veřejná soutěž na do-
davatele stavebních prací v rámci projektu „Re-
konstrukce místních komunikací v Bakově nad 
Jizerou“, o kterém jsme informovali v minulých 
vydáních Bakovska. Samotné práce budou zaháje-
ny okamžitě po skončení výběrového řízení, které 
se předpokládá počátkem července. 

Závěrem  mi  dovolte,  abych  Vás  pozvala  na  IV. 
ročník  Pojizerského  folklorního  festivalu,  který 
se v letošním roce uskuteční dne 5. července 2014 
v areálu Sokolovny. 

S přáním slunečných dnů

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

Upozorňujeme občany, že 
v době od 20. 6. do 15. 8. 2014 
bude uzavřena lávka pro pěší 
na železničních mostech z Ba-
kova nad Jizerou do Podhradí. 
Železniční mosty budou zcela 
uzavřeny pro veškerou veřej-
nost (tzn. i pro pěší, cyklisty) 
z důvodu rekonstrukce.

Lubomír Peroutka, 
vedoucí OVŽP

uZaVřenÍ ŽeLeZniČnÍCH MostŮ
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Beletrie
Evžen Boček: Aristokratka ve varu
Evžen Boček: Poslední aristokratka
Jessica Brockmole: Dopisy z ostrova Skye
Katarína Gillerová: Záhada zadního pokoje
Daphne Du Maurier: Juliův vzestup
Amani El Nasif: Mami, slituj se 
El Checo: Bombarda Joe
Alena Jakoubková: Manžel v domě není pro mě
Anne Laureen: Měsíc nad horami
Halina Pawlowská: Až se mě dcera zeptá
Kateřina Petrusová: Nepřítel mého nepřítele

detektivky
Lydia Adamson: Kočka, která ničeho nelitovala
Jussi Adler-Olsen: Složka 64
Jussi Adler-Olsen: Vzkaz v láhvi
M. C. Beaton: Agatha Raisinová a vražedná setba
Milan Dušek: Dáma na telefon
P. D. Jamesová: Plány a touhy
P. D. Jamesová: Přicházím tě zabít

oPraVY koMunikaCÍ V BakoVě

komunikace ii/276 Bakov nad ji-
zerou - průtah
Stavba probíhá dle předem plánova-
ného harmonogramu, v úseku Husovy 
ulice byla dokončena stavba plynovo-
du a bylo provedeno propojení v ulici 
Boleslavská. Vodovod je dokončený 
pouze částečně, propojení vodovo-
du v ulici Boleslavská proběhne cca 
v polovině července 2014. Stavba ve-
řejného osvětlení je limitována roze-
bíráním chodníku a usazováním ob-
rubníků. Veřejné osvětlení postupuje 

spolu se stavbou komunikace v ulici 
Husova a část ulice Žižkovy. 

V současné době probíhá příprava 
konstrukčních vrstev komunika-
ce, po 15. červnu bude prováděna 
v první části ulice Husova a části 
Žižkova pokládka živičné podkladní 
vrstvy a konečné finální vrstvy. Re-
konstrukce křižovatky ulic Husova 
a Boleslavská podle dostupných in-
formací bude prováděna za provozu. 
Část ulice Boleslavská od železniční 

zastávky k náměstí bude pro veškerý 
provoz uzavřena v termínu cca od 15. 
července do 15. září 2014. Rekon-
strukce vozovky vedoucí přes Mírové 
náměstí se předpokládá cca od 15 září 
do 15. října 2014, nedojde zde k cel-
kové uzávěře náměstí, ale provoz 
bude dle sdělení zhotovitelské firmy 
řízen semafory. 

komunikace Bakov – kněžmost 
Rekonstrukce komunikace vedoucí 
přes místní část Buda byla k 10. červ-
nu 2014 zakončena položením finální 
vrstvy. Komunikace zůstává zatím 
uzavřena pro veškerou dopravu, po-
užívat ji mohou pouze občané, kteří 
zde bydlí.

Jménem města děkuji všem občanům, 
kteří mají trpělivost s komplikacemi, 
které vyplývají z dopravních omeze-
ní.

Václav Grűnwald
místostarosta města

Vážení občané, 

v souladu s usnesením zastupitelstva je plánována změna „Zásad pro po-
skytování dotací z rozpočtu Města Bakov nad Jizerou“. Pokud by měl ně-
kdo ze zástupců sportovních a zájmových organizací působících v Bakově 
nad Jizerou, nebo z občanů města zájem zúčastnit se jednání, na kterém 
budou zásady revidovány, či má pouze konkrétní nápad na změnu, ať kon-
taktuje Ing. Václava Veselého na emailu vesely@bakovnj.cz nebo na tele-
fonním čísle 326 214 033. 

Současnou verzi „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Města Bakov 
nad Jizerou“ naleznete na webových stránkách města www.bakovnj.cz 
v sekci Městský úřad -> Dokumenty a formuláře. 

Ing. Václav Veselý
vedoucí finančního odboru

ZMěna V PoskYtoVÁnÍ dotaCÍ 
Z roZPoČtu Města

Z denÍku MěstskÉ PoLiCie

PoMoC sPoLuoBČanŮM

Nejen represivní činnost, ale i pomoc 
spoluobčanům, je náplní práce stráž-
níků městské policie. 

Počátkem měsíce dubna vyjížděli 
strážníci na základě telefonického 
oznámení do obce Chudoplesy,  kde 
se údajně pohybuje po vozovce zma-
tený muž. Při kontrole místa strážní-
ci skutečně nalezli muže, který měl 
odřená kolena a obě ruce. Na dotazy 
strážníků odpovídal zmateně a cha-
oticky. Postupně se podařilo zjistit, 
že je pacientem PL Kosmonosy a že 
se ztratil na vycházce. Hlídka se te-
lefonicky spojila s ošetřujícím léka-
řem a po dohodě muže převezla zpět 
do PL v Kosmonosích.  

Další událostí ve spolupráci se slož-
kami IZS byl výjezd na základě 
oznámení občana na tísňovou linku 
RZS, který si stěžoval na zdravotní 

potíže s tím, že uvedl, že je v Bako-
vě na nádraží, aniž specifikoval, zda 
na hlavním či městském. Na žádost 
operačního střediska police ČR stráž-
níci vyjeli na kontrolu hlavního vla-
kového nádraží, kde skutečně nalezli 
muže, ležícího na perónu na lavičce. 
Při rozhovoru s mužem hlídka zjisti-
la, že muž volal RZS s potížemi dý-
chání a celkové slabosti a strážníkům 
sdělil, že je s tímto onemocněním lé-
čen a že požil i alkoholické nápoje. 
Strážníci ihned zpětně kontaktovali 
operační středisko policie ČR, že 
muž se nalézá na hlavním nádraží, 
a po kontrole životních funkcí vyčka-
li do příjezdu RZS, která si následně 
muže převzala a převezla k dalšímu 
ošetření do Klaudiánovy nemocnice. 

Aleš Konývka
ředitel MP

Z MěstskÉ kniHoVnY

kniŽnÍ noVinkY V MěstskÉ kniHoVně

PraCoVnÍ naBÍdka

Veřejná výzva č. 1/2014 
Město Bakov nad Jizerou vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní 

pozice:
Pracovník technické čety města Bakov nad jizerou

Místo výkonu práce: Bakov nad Jizerou a jeho místní části

Pracovněprávní vztah: Pracovní poměr – plný úvazek (8 hod. denně) 

Předpokládaný termín nástupu: ihned 
Charakteristiky vykonávané práce: činnosti v rámci plnění úkolů technické 

čety města 
doba trvání pracovního poměru: doba neurčitá

Bližší informace k veřejné výzvě, požadavkům na uchazeče a povinné náleži-
tosti přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.bakovnj.cz. Případné 
dotazy zodpoví vedoucí technické čety Václav Janda na tel. č. 607 986 494. 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

stadion Č. P. 158 – 
– oPraVa střeCHY

V současné době je již dokončena 
oprava střechy na stadionu, kterou 
realizovala společnost Hydroizol 
izolace staveb s. r. o., Hradec 
Králové. Jedná se o opravu celé 
střechy objektu Stadion č. p. 158 
natavením pásů střešní krytiny čer-
venohnědé barvy, zhotovení izola-
ce detailů, montáž klempířských 
prvků barveným hnědým plechem 
a montáž makrolonové stříšky 
včetně kovové nosné konstrukce 
nad vchodem. 
Společnost Hydroizol izolace sta-
veb s. r. o., Hradec Králové již pro-
vedla v Bakově nad Jizerou opravy 
střech několika objektů a to vždy 
ve vzorné kvalitě. 

Václav Grűnwald, 
místostarosta města
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ŽiVotnÍ ProstředÍ

dotaCe – tŮně Pod ZBÁBou

Protože se stále snažíme vylepšovat prostředí a okolí našeho města, podali jsme 
v loňském roce žádost o dotaci, která řeší oživení příměstské plochy „Pod Zbá-
bou“, kde před několika lety řádila vichřice a poničila většinu porostu. 

Jsem velmi rád, že jsme v dotačním řízení byli úspěšní a z Operačního pro-
gramu životní prostředí jsme získali dotaci na vytvoření nových mokřadních 
ploch, které budou sloužit jako nový cenný biotop. Zde budou vytvořeny dvě 
neprůtočné tůně, které budou syceny podzemní vodou a kolem tůní budou vy-
sázeny nové dřeviny, které budou zvyšovat biodiverzitu území. Počítá se s vý-
sadbou dubů, lípy, jeřábů, javorů, dále také hrušně, třešeň ptačí, trnky a dalších 
dřevin. 

Celková hodnota projektu je odhadována na 2,2 mil. Kč před soutěží, přičemž 
spoluúčast města je 5% z celkové hodnoty projektu. Jsme si vědomi, že toto je 
zatím jen začátek a ta větší část práce nás teprve čeká. 

Dovolte mi, abych zde vyjádřil uznání a poděkování panu Zbyňku Hýzlerovi, 
referentovi MěÚ za práci, kterou v přípravě tohoto projektu odvedl. 

Václav Grűnwald
místostarosta města

Jo Nesbo: Červenka
Zuzana Rampichová: Příliš vysoké podpatky
Inna Rottová: Případ nechtěného milionu

Historické romány
Hana Marie Körnerová: Třetí přístav
Alexander Stainforth: Karolínina volba
Vlastimil Vondruška: Ještě že nejsem kat
Hana Whitton: Kdo chce zabít Jane Eyrovou?

o přírodě
Jaroslav Červený: Myslivost
Hana a Vladimír Motyčkovi: To nejzajímavější z české přírody

knihy o dějinách
Václav Junek: 11 důvodů proč Adolf Hitler nevyhrál válku
Vlastimil Vondruška: Život ve staletích. 16. století
Stanislava Jarolímková: Na co v učebnicích dějepisu nezbylo místo 1, 2
Jiří Jilík: Záhadná jízda králů

dětské knihy
Thomas C. Brezina: Klub tygrů. Půlnoční setkání
Ivona Březinová: Adélka a Zlobidýlko
Ivona Březinová: Bleděmodrá kafkárna
Ivona Březinová: Okno do komína
Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 8. Fakt smůla
Knížka pro kulihráška
Alan MacDonald: Rošťák Bertík
Sue Mongredien: Našlo se koťátko
Jill Murphyová: Čarodějnice školou povinné. Díly 4, 5 a 6
Marie Kšajtová: Matýsek a Majdalenka. Pohádkové čtení
Peyo: Šmoulové. 120 vtípků
Ludvík Středa: Kosí bratři
Zdenka a Pavel Teisingerovi: Človíček a človíčka, Človíčkova dobrodruž-
ství, Človíčkova dobrodružství a nové objevy

Magnesia Litera 2014 - oceněné knihy
David Böhm, Ondřej Buddeus: Hlava v hlavě
Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou
Jan Trachta: Tichý dech

turističtí průvodci
Benátky
Chorvatsko
Kam na Vysočině
Londýn
Paříž
Praha
Řím
Vídeň

Mgr. Karel Novák

PasoVÁnÍ PrVŇÁČkŮ 
na rYtÍře řÁdu ČtenÁřskÉHo

Ve čtvrtek 5. června proběhlo 
v knihovně pasování prvňáčků do po-
hádkového řádu čtenářů, které bylo 
slavnostním zakončením programů, 
které jsme v knihovně pro žáky prv-
ních ročníků připravovali v průběhu 
celého roku. Každé takové setkání 
s dětmi neslo téma vybrané knížky 
a rozvinulo se v činnost, do které byly 
děti zapojené jak formou vlastní fan-
tazie a slovní interpretace, tak formou 
rukodělné činnosti. Při první návštěvě 
jsme přečetli knížku Jennifer Berneo-
vé Kamil neumí létat. Poté si každé 
dítě vyrobilo loutku špačka, kterému 
vymyslelo jméno. Při návštěvě druhé 
jsme četli z knížky Ivanky Melou-
nové Strašidýlko Josífek a z knížky 
Vítězslavy Klimtové Lexikon ohro-
žených druhů strašidel. Úkolem bylo 
vyrobit si z papíru vlastní strašidýl-
ko, vymyslet mu příběh a zahrát jej 
formou stínového divadla. Při po-
slední květnové návštěvě v knihovně 
nám prvňáčci ukázali, jak se naučily 
za uplynulý školní rok číst. 

Naše knihovna se v letošním školním 
roce také zapojila do již 6. ročníku 
projektu Už jsem čtenář – knížka pro 
prvňáčka, který vyhlašuje Sdružení 
knihovníků a informačních pracov-
níků ČR. Cílovou skupinou projektu 
jsou žáci prvních tříd, neboť autoři 
myšlenky si uvědomují, jak důleži-
té je podchytit zájem o čtení právě 
u nejmenších dětí. Podmínkou účas-

ti knihoven je pořádání takových 
programů, které vedou u dětí k roz-
voji zájmu o četbu. Publikace, která 
v rámci tohoto programu vyšla v le-
tošním roce, má název Od A do Zet, 
napsala ji Magdalena Wagnerová 
a ilustroval Pavel Sivko. Jsme rádi, 
že jsme mohli tuto půvabnou knížku 
s veselými obrázky předat také dětem 
v bakovské knihovně. 

Pasování prvňáčků zahajujeme vždy 
příchodem rytíře s doprovodem, kte-
rým jsou knihovníci a zástupci města. 
Než dojde k samotnému obřadu pa-
sování, děti rytíři předvedou, že číst 
již umí, poznávají písmena a zábav-
nou formou k nim vymýšlejí slova. 
Poté postupně pokleknou před rytíře, 
složí slib a rytíř je přiložením meče 
pasuje a předává jim slavnostní listi-
nu. Šerpování prvňáčků se ujala paní 
místostarostka Mgr. Jaroslava Černá 
a pan místostarosta Václav Grün-
wald, kteří také pronesli závěrečnou 
řeč. Děti od nás kromě knížky obdr-
žely také průkazky do knihovny. Jako 
památku ještě dostane každý „malý 
rytíř“ fotografii této události. 

Věříme, že se dětem naše malá 
slavnost líbila a budou se k nám 
do knihovny rády v příštích letech 
vracet. 

Taťána Dvořáková 
vedoucí MěK
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V parku na Mírovém náměstí, v plo-
še s nově zasetým trávníkem, se 
v měsíci květnu „objevila“ borovič-
ka, dá se říci přes noc. Byla prav-
děpodobně v dobré víře vysázena 
anonymním dárcem, který však nad 
svým činem moc nepřemýšlel. Ka-
ždý, městem nově vysázený strom 
nebo keř, je předem důkladně vybrán 
(komisí žp, odborníkem), ať už dru-
hově, velikostí, ale hlavně umístě-
ním. Předcházíme tím nepříjemným 

okamžikům v budoucnu, kdy je nut-
no kácet stromy jen proto, že byly 
nevhodně vysázeny, přitom mohly 
někde jinde déle a kvalitněji růst. 
Obracím se proto s díkem na ty, kteří 
chtějí městu darovat strom, aby mne 
kontaktovali (email: hyzler@bakov-
nj.cz, tel.: 326 214 036), tak jak to 
již v minulosti někteří učinili. 

Zbyněk Hýzler, DiS.

daroVat Městu stroM?

Lesy České republiky umístily no-
vou odpočinkovou lavičku na začát-
ku naučně prožitkové cesty „klo-
kočským lesem za hrou, vodou 
a ptačím zpěvem", která je nejen 
pro místní známým cílem výle-
tů. Další lavička, se stříškou, byla 
v nedávné době umístěna u kapličky 
sv. Stapina. Lesy ČR boudou též ob-
novovat Bílý kříž u bývalé hájovny. 
Rád bych touto cestou pravidelně 

informoval širokou veřejnost o no-
vinkách v revíru, který za Lesy ČR 
spravuji, o tom, že péče o les není 
jen o výsadbě a kácení stromů, sbě-
ru černých skládek, ale i o tom, jak 
přiblížit naše krásné lesy v co nejše-
trnější míře dobrým lidem. 

Ing. Jan Žďárský, 
revírník Klokočky

noVinkY V reVÍru kLokoČka

na PraHu LÉta

Jestliže jsem nedávno velebil máj 
a s ním jarní čas, musím najít pár vět 
i pro přicházející léto. Zaslouží si to. 
Slunečné dny a prohřáté noci, krajina 
z písničky Hradišťanu – jak chleba, 
vytažený z pece. 

Odkvetly akáty, medově voní stříbr-
né hlohyně – cizinci v naší krajině. 
A u řeky z trojlístku těch přivand-
rovalců rozkvetou netýkavky. Ale 
máme i vůně starodávné, třeba z čer-
ných bezů. Kdo by si jejich síly nena-

bral z otrhaných květů, namočených 
ve vodě či později snad z bezinkové-
ho vína. 

Krajem jde zrání a dny už zas budou 
kratší. Jak ten čas běží! Ptactvo le-
tos prožije lepší rok, než byl loňský, 
hnízdit se mu zatím daří. A je toho 
třeba. 

Našel jsem cestu, kde rozkvetly chrpy 
a nakročily taky kus do pole. Tam kde 
jsou chrpy, kvetou i máky a taky že 

jo! A další kvítky plevelů v barvách 
žlutých, fialových i červených, mi 
zastavily krok. Obrázek dávné čes-
ké krajiny! A než jsem si došel pro 
foťák, už byli na nich motýli sou-
mračníci a drobné včely – takové, co 
v úlech nebydlí. Co se musí postarat 
samy. Nad cestu se do vlnícího vzdu-
chu pověsil skřivan a zpíval družce 
pod drnem. V převisu cesty na hnízdě 
šikovně usazené. Tak jsem tam zůstal 
a k foťáku si přibral dalekohled. Ko-
lem se mihli cyklisté, až jsem se jich 

lekl, zakoukán do oblohy. Na palič-
ku štírovníku v barvách odraženého 
slunce usedl modrásek a na sousední 
jeho hnědá samička. Jak to, že všech-
na ta nádhera tady ještě přežívá? 
Takhle o tom mluví pan Jiří Andrle 
z Českého rozhlasu, když se nad mi-
krofonem ohlíží za dětstvím. Ten by 
tu taky zastavil, jako sem zastavil já. 
A bylo by mu podobně, jako je tady 
mě. Bylo by mu dobře. 
Tak hezké léto. 

Pavel Kverek

noVÉ kontejnerY nYnÍ nejen na teXtiL

Ve dvou stanovištích kontejnerů na tříděný odpad, byl navýšen počet kontejnerů, v každém o 1 ks kontejneru na textil 
(v Tyršově ul. – u železničního přejezdu a v Čapkově ul. – u trafostanice). 

Nové kontejnery nám jistě snáze pomohou se zvyšováním množství vytříděného odpadu, 
které je zřejmé a chvályhodné. 

Městský úřad Bakov nad jizerou oznamuje otevírací dobu sběrného dvora „Pod Vápeníkovými“:

•  každou středu (od 15°° do 18°°)             •  každou sobotu (od 8°° do 12°°). 

PoZor, noVinka: 
do kontejnerů můžete odkládat též nepotřebné 

funkční hračky!!!

Připomínám:

do kontejneru patří: veškeré nepotřebné ošacení, 
ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubru-
sy, rovněž párovaná nositelná obuv a funkční hračky. 

do kontejnerů nepatří: koberce, matrace, molitan, 
stany, spací pytle, netextilní materiály, znečištěné 
a mokré textilie. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 
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od ČtenÁřŮ

ukLiĎMe Česko 2014

Město Bakov nad Jizerou se sym-
bolicky zapojilo do celorepublikové 
úklidové akce "Ukliďme Česko", 
která se konala v květnu. Členové 
komise ŽP a mysliveckého sdružení 
provedli úklid odpadků podél cesty 
k letadlu. I když nás bylo pár, od-
padků jsme nasbírali nemálo a již se 

připravujeme na další ročník s tím, 
že bude oslovena širší veřejnost 
(od žáků školy po místní podnikatel-
skou sféru). Věřím, že tato každoroč-
ní akce najde místo v našich diářích. 

Zbyněk Hýzler, DiS.

ProjeĎte Český rÁj ParnÍM VLakeM!

informační leták s mapkou, cenami jízd-
ného a dalšími zajímavostmi naleznete na 
www.3100134.cz nebo www.bakovnj.cz 

Vážení cestující,

jako v minulých letech, tak i letos jsme pro o Vás 
připravili jízdy zvláštních parních vlaků Čes-
kým rájem. Věříme, že jízda vám určitě přinese 
mnoho nezapomenutelných zážitků z návštěvy 
českého ráje. Při výběru vhodného výletu z jed-
notlivých zastávek Vám může pomoci mapka 
obsahující značení turistických tras k vybraným 
cílům. Protože na trati nejsme sami, jsou z do-
pravních důvodů nutné delší pobyty v některých 
stanicích.Naše tipy dole Vám poradí, jak tento 
čas využít. Budou též připravena oblíbená diva-
delní představení pro děti ve zvlášť upraveném 
voze soupravy.

jízdní řád
 
km  tam zpět

0 Turnov  9:00  11:08 
1 Turnov - město  9:11  10:58 
5 Sedmihorky  9:18  10:50 
7 Hrubá Skála  9:22  10:45 
9 Borekp. Tr.  9:26  10:41 
10 Ktová  9:29  10:38 
12 Rovensko p.Tr.  9:33  10:33 

km  tam zpět

0 Turnov  13:29  16:57
4 Příšovice  13:39  16:49 
7 Loukov u Mn.Hradiště  13:47  16:27 
10 Březina  13:52  16:21 
15 Mnichovo Hradiště  14:09  16:10 
21 Bakov n.J. město z.  14:21  15:53 
22 Bakov n.J.  14:24  15:50 
 

tiPY na VýLet

rovensko pod troskami (příj. 9:33, odj. 10:33) 
- místo jízdy zpět lze z Rovenska projít Borec-
kými skalami s Čechovou vyhlídkou, jednou 
z nejhezčích vyhlídek na hrad Trosky (z nádra-
ží po modré turistické značce) a dojít do Borku 
pod Troskami (2 km). Z náměstí opačným smě-
rem po modré značce lze též navštívit roven-
skou zvonici se zvony srdcem vzhůru, hostinec 
Na Týně nebo shlédnout výstavu panenek a ko-
čárků (ul. Komenského 166, otevřeno od 10:00 
do 17:00 hodin, Kontakt: 739 553 719). Lze 
si též zasoutěžit ve hře "Putování za skřítkem 
zvoníčkem". Na informačním středisku obdržíte 
letáček s trasou a soutěžními otázkami. Pokud 
projdete celou trasu, odpovíte na všechny otáz-
ky, můžete získat samolepku skřítka a malé pře-
kvapení. Pokud se vydáte z rovenského nádraží 
po zelené značce, můžete dojít až na hrad Tros-
ky (4,5 km), který je dostupný i z Ktové (3 km), 
či po modré z Borku p.Tr. (3 km). 
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Borek pod troskami (příj. 9:26 nebo 10:40) - Zde 
lze navštívit motomuzeum, kde se nachází unikát-
ní sbírka historických motocyklů různých značek, 
které se vyráběly a brázdily v hojném počtu české 
i světové silnice ve 30.–70. letech minulého století. 
Tato stálá expozice skýtá více jak 80 exponátů. 
Více na www.motomuzeumborek.cz.

Loutkové divadlo
Během pobytů ve stanicích rovensko p. tr. 
(9:3–10:33), turnov (11:08–13:29) a Bakov nad 
jizerou (14:24–15:50) proběhne ve zvlášť uprave-
ném voze vlaku představení pro děti loutkářských 
souborů Na Židli Turnov. Zváni jsou nejen cestující 
zvláštního vlaku, ale též místní či kolem jdoucí. 
Program loutkového divadla: 
 17. 7. Červená Karkulka 
 29. 7. Pohádky o pejskovi a kočičce 
 9. 8. O slepičce kropenaté 
 30. 8. Perníková chaloupka

turnov (příj. 11:08, odj. 13:29) - Kdo s námi 
stráví celý den, může během této pauzy stihnout 
oběd, ať už v restauraci Albion před nádražím, 
pizzerii Plaudit či jiné. 

Příšovice (příj. 13:37) - Po žluté turistické znač-
ce mezi Velkým a Malým Písečákem (možnost 
koupání), přes Všeň na zříceninu Kozlov (6 km), 
do Kacanov (občerstvení v hotelu Králíček) 
a dále na hrad Valdštejn (10 km). 

Březina - Po žluté značce Drábské světničky 
(2 km), restaurace Na krásné vyhlídce (2,5 km) 
nebo vrch Mužský. 

Mnichovo Hradiště (příj. 14:02, odj. 16:10) - 
Státní zámek (1 km), od zámku po zelené k vrchu 
Káčov (4 km, unikátní čedičová vyvřelina), dále 
zřícenina hradu Zásadka a odtud kolem soutoku 
Mohelky a Jizery do starobylé vsi Mohelnice 

s románský kostelíkem (6 km). Dále po zelené 
Březina (13 km). 

Bakov nad jizerou město (příj. 14:20 nebo 
15:53) - Na severním okraji města volnočasový 
areál s kilometrovou in- line dráhou, dětským 
hřištěm, sportovišti, přírodní vodní plochou 
ke koupání a občerstvením (1 km). 

Bakov nad jizerou (příj. 14:24, odj. 15:50) - Bě-
hem pobytu vlaku lze navštívit volně přístupnou 
zříceninu hradu Zvířetice (modrá značka, 1 km). 
Neodbočíte-Ii ze silnice ke hradu, přijdete k Za-
hradní železnici v Zeleném údolí, kde můžete 
obdivovat funkční parní lokomotivy a děti se 
i svézt. 

Klub přátel železnic 
Českého ráje Turnov

dětský den MaLÁ BěLÁ 2014

Rodina Chumlenova chce velmi poděkovat za rychlý 
a profesionální zásah dobrovolných i státních hasičů 

při požáru řadové garáže v Bakově nad Jizerou 
ze dne 27. 05. 2014. 

Velké díky patří i občanům, 
kteří na tento požár upozornili a pomáhali 

s likvidací vzniklých škod. 

děkujeme. 

PoděkoVÁnÍ HasiČŮM

V sobotu 31. května pořádal Osad-
ní výbor Malá Bělá ve spolupráci 
s SK U Trati Dětský den, který se 
díky počasí a vysoké návštěvnosti 
velmi povedl. Tentokrát se na plácku 
v Malé Bělé představila pohádková 
parta Sněhurky a jejích sedmi trpas-
líků. Každý měl na starosti nějakou 
disciplínu a po jejím splnění mohl 
být odměněn nějakým dárkem, vět-
šinou sladkostí. Sněhurka dohlížela 
na správný průlez „norou“. Dří-
mal na dřímání neměl mnoho času 
neb byl stále v obležení dětí, které 
se snažily z jeho kouzelného pytle 
vydolovat odměnu. Prófa se snažil 
dětem pomoci s obručemi, které mu-
sely naházet na stojan. Kejchal se 
postaral o „jízdu“ zručnosti, nikoli 
však autem, ale ve velkých dřevá-

cích musely děti projít brankami 
z vařeček. Rejpal naštěstí do nikoho 
a do ničeho nerýpal, ale po dětech 
chtěl, aby mu vyloudily na různé 
nástroje tóny, nejlépe k nim ještě za-
zpívaly. Stydlín se naštěstí před dět-
mi nestyděl a pomocí zrcátka, které 
uzmul Sněhurce, musely děti projít 
couvavým krokem označenou dráhu. 
Štístko a Šmudla dostali do rukou 
míčky a děti s nimi musely nejprve 
trefit tlamu klauna a následně porazit 
co největší množství kuželek. A kdo 
neměl ještě soutěžení dost, mohl si 
na hrad z kartonu nakreslit, co chtěl. 
Limonáda tekla proudem, neb počasí 
bylo opravdu velmi teplé. 

Monika Čapková
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fakta a MýtY o tk rYtMus BakoV n. j. – reakCe

Vážený „TÝME TK Rytmus“, jsem 
nucen reagovat na váš článek „Fak-
ta a mýty o TK Rytmus“ uveřejněný 
v Bakovsku 4/2014 . 
Jako jeden ze zakladatelů TK Rytmus 
jsem si dovolil popsat vznik a vývoj 
tohoto klubu v Bakovsku v 5.–10. 
měsíci 2013. 
Za svými články si plně stojím a jsem 
schopen fakta doložit. 
A nyní pár posledních postřehů k va-
šemu článku „Fakta a mýty“: 

1)  Tým – „samozvaný bakovský 
patriot“ – ano, nazval jsem se ba-
kovským patriotem, cítím se tak 
a jsem na to hrdý. 

  Můj bakovský patriotismus spočí-
val a stále spočívá v názoru, že ti, 
kteří v TK Rytmus trénují a vyu-
žívají skvělé zázemí (taneční sál), 
by tento klub a tím i naše město 
měli na soutěžích reprezentovat, 
tzn. měli by být členy tohoto 
klubu a měli by být tudíž na ta-
kových soutěžích přihlašováni 
a představováni jako TK Rytmus 
BAKOV NAD JIZEROU (také 
díky přidělování nemalých dotač-
ních prostředků od našeho města). 
Takových však není mnoho. Mno-
zí sice prostory bakovského klubu 
využívají, ale na soutěžích Bakov 
n. J. zmiňován není, neboť tančí 
za klub jiného města a toto jiné 
město reprezentují. 

  NIKDY a NIKDE jsem nenapsal, 
že reprezentanti TK Rytmus musí 
pocházet jen z Bakova n. J. (byd-
let zde), jak mi podsouvá „TÝM“. 

2)  NIKDY a NIKDE jsem neuvedl, 
že v r. 2001 bylo členem TK Ryt-
mus 34 tanečníků přímo z Bakova 
n. J. 

3)  Tým – ... „přímo z Bakova n. j. 
pro r. 2001 za tk pouze 2 (Brod-
ská, Mocová)

  Přikládám výsledkovou listinu 
ČSTS z 21. 10. 2001 v kategorii 
Děti (přímo z Bakova n. J. 7, přes-
polní 3, všichni reprezentanti 
tk rytmus Bakov n. j.)

4)  Tým – „p. Brodský… ani se ni-
kdY nesnažil nijak rozšířit 
členskou základnu“ 

  Mám několik videozáznamů 
z „náborových“aktivit přímo ze 
sálu TK. Jsem ochoten i zapůjčit. 

  Pokud víc jak 7 let (od r. 2005) 

„TÝM“ zdejší ZŠ nenavštívil, 
není se co divit současnému ža-
lostnému počtu tanečníků-repre-
zentantů TK Rytmus Bakov nad 
Jizerou. 

5)  Tým… „p. Brodský… „jedovatý-
mi řečmi, které nejsou pravdi-
vé…“

  Nelíbí se mi „nekorektní“ způsob 
získávání dotačních prostředků 
na činnost TK Rytmus. Tuto neko-
rektnost jsem schopen prokázat. 

6)  ne všichni tanečníci uvádění 
v článku „Fakta a mýty“ jsou 

v současnosti rePreZentan-
tY TK Rytmus Bakov nad Jize-
rou na tanečních soutěžích (je 
možné doložit). 

7)  „TÝM“, který je v podstatě ano-
nymní a není ochoten se ani po-
depsat, by si měl získat pravdi-
vé a přesné údaje, pokud chce 
označovat své články za fakta 
a mýty. 

Příloha: Výsledková listina z 21. 10. 
2001

Luboš Brodský

třetÍ roČnÍk festiVaLu BeZ PLotŮ

O tomto víkendu se konala v našem 
Domově již tradiční akce „Festival 
bez plotů“, Faktem je, že kdo si chtěl 
užít divadelního a následně hudeb-
ního programu, musel projít branou, 
kde zakoupením vstupenky podpořil 
uživatele, ale tím veškeré ohraničení 
skončilo. 

Divadelní seskupení Jirásek Oleš-
nice předvedlo bravurní výkon, kde 
uvedením části divadelní hry Man-
darinkový pokoj získala dlouhotr-
vající potlesk. Následná produkce 
se přestěhovala na nové pódium 
kde, začal tradiční, nepřetržitý proud 
hudby Duo Rambajs, Tres Duos, Ov-
čie Kianhe, Valdovy Matušky, Rom-

brothers, Fanny Grass, Barel Battery 
a jako vrchol skupina Vltava, to je to 
co si všichni užívali plnými doušky 
až do brzkých ranních hodin. Ne-
smím opomenout vystoupení našich 
Bábrlinek, klobouk dolů, vážené 
dámy.

Velký dík patří všem zainteresova-
ným, především pořadatelům z o. s. 
Radosti a o. s. Život na plno, kteří 
tuto akci dlouhodobě připravují. 

Propojení lidí se zdravotním hen-
dikepem a běžnou společností je 
stále pro mnoho spoluobčanů značný 
problém. Navázání dlouhodobé spo-
lupráce, přátelských vztahů, získání 
oboustranné důvěry to je primární 
důvod mého vřelého souhlasu s ob-
dobnými akcemi. 

Neodpustím si ještě jedno velké po-
děkování… V článku jste se dočetli 
o novém pódiu… V našem Domově 
máme nyní podstatně více nových 
dřevěných staveb částečně zakrytý 
altán, nové lavičky, mostek na ostrů-
vek… V minulé sobotě k nám přijeli 
zaměstnanci Hypoteční banky (bylo 

jich téměř 250) a během jediného 
dne vytvořili neskutečné dílo. My-
slím, že by nebylo od věci oslovit 
zástupce knihy rekordů v jižních Če-
chách o vytvoření zápisu. 

Přeji Vám klidné léto a pokud půjde-
te turistickou stezkou na „Drábky“ 

přes náš areál, zastavte se na chvilku 
a klidně si u nás odpočiňte. Dokonce 
není problém u nás neoficiálně za-
parkovat… 

Mgr. Mlčoch řed. Domova 
Pod Skalami Kurovodice, p. s. s. 
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doMoV s VŮnÍ dřeVa

Zaměstnanci Hypoteční banky po-
máhají osobám se zdravotním po-
stižením

Přes 200 zaměstnanců Hypoteční 
banky vyrazilo o víkendu pomáhat 
do Domova Pod Skalami Kurovodice, 
p. s. s. na Mladoboleslavsku. Na akci 
"Domov s vůní dřeva" společně s uži-
vateli domova v areálu vystavěli 
a rozmístili různé dřevěné stavby. Bě-
hem jednoho dne tak společnými sila-
mi vybudovali architektonicky velmi 
zajímavé dřevěné stavby, kterým vé-
vodí pódium k budoucímu pořádání 
kulturních akcí. Dřevěné lavičky, 
částečně zastřešený altán umožňující 
užít si venkovní posezení po celý rok, 
opravený mostek či zpevněný chod-
ník patří k dalším povedeným věcem, 
které zde trvale zůstanou a zpříjemní 
bydlení zhruba osmdesátce obyvatel 
domova s různými zdravotními hen-
dikepy na mnoho dalších let. 

Mnoho zaměstnanců banky sebou 
přivezlo osobní dary pro uživatele, 

které osobně předali. Nelíčená radost 
z hodnotných darů odstranila zbylý 
ostych. „Navázali jsme nová přátel-
ství, která opět trochu pomohla sní-
žit neviditelnou hranici mezi lidmi se 
zdravotním hendikepem a ostatními,“ 
říká Josef Mlčoch, ředitel Domova 
Pod Skalami Kurovodice, p. s. s. 

Program dne byl rozdělen na dvě 
části, v té pracovní vznikl zcela nový 
altánek, pódium, nová mlatová cesta, 
spousta nových laviček a naopak byly 
odstraněny staré nepoužívané fóli-
ovníky. Důležitou roli sehráli sami 
uživatelé domova, kteří se v mnoha 
případech osmělili, dali se s „cizími“ 

do řeči a navíc často sami přiložili 
pomocnou ruku k dílu. Večer se pak 
o zábavu postaralo Duo Rambajz, 
složené z trvalých uživatelů domova, 
a posléze kapela Hypoband. 

Hypoteční banka o uplynulém víken-
du opět prokázala, že jí záleží na kva-
litě bydlení kolem nás. A to nejen díky 
dlouhodobé podpoře S.O.S. Dětských 
vesniček a projektu Slavné vily Čech, 
Moravy a Slezska. Její zaměstnanci 
jsou ochotni ve velkém sami přiložit 
ruku k dílu a pomoct, kde je to potře-
ba. „Jim a také spoluorganizátorům 
z České cesty patří velké poděková-
ní, protože ukázali, že práce, zábava 
a srdce se dá spojit v jeden velký ce-
lek,“ dodává Josef Mlčoch. 

Na fotografie z akce se můžete podí-
vat na facebookové stránce Hypoteč-
ní banky. 

Marie Mocková
Tisková mluvčí 

Hypoteční banka, a. s. 

Školní výlet - návštěva Zoo Chleby

Dne 20. 5. jsme navštívili zoologic-
kou zahradu v Chlebích. S dětmi 
jsme brzo ráno vyrazili autobusem 
od školky, který nás dovezl přímo 
před vchod zoologické zahrady. Cesta 
byla dlouhá, ale my jsme si ji zkra-
covali zpěvem našich oblíbených pís-
niček. A když jsme dorazili, byl čas 
na svačinku. Proto jsme si u velkého 
akvária udělali malé občerstvení. 
Všichni posilnění a s nabytou ener-
gií jsme vyrazili za zvířátky. Cestou 
jsme viděli rybičky, včelí úl (jak ho 
včelky vyrábějí), suchozemské želvy, 
různě zbarvená morčátka, pštrosa, 

různé ptáky, opice, které měly u dětí 
asi největší úspěch. Leoparda, diko-
braze, prasátka černá i bílá, surikaty, 
kozy, které jsme mohli i krmit, nutrie, 
lamy i páva. 

Blížil se čas oběda a my již po dru-
hé nastoupili do autobusu. Autobus 
se vydal na zpáteční cestu do školky. 
My si celou cestu povídali o zážitcích 
ze zoo. 

Výlet se nám vydařil a počasí nám 
přálo. 

Učitelky kuřátek 
z Bakovské Tymišky o. p. s. 

MateřskÁ ŠkoLa tYMiŠka

PoHLed do sVěta finanCÍ

Pravidelná aktualizace pojištění 
nemovitostí vám může zachránit 
majetek
Všichni se měníme. Mění se i věci 
kolem nás. Pořizujeme si nové tech-
nologie, vybavujeme byt, rekonstruu-
jeme. Nová televize nebo mikrovlnná 
trouba asi hodnotu naší domácnosti 
nebo nemovitosti nezmění. Ale změ-
na vybavení nebo rekonstrukce kou-
pelny již ano. Aktualizujete své po-
jistné smlouvy?

Výzkum české asociace pojišťoven, 
který byl prováděn již před více jak 
dvěma lety, ukázal, že třetina občanů 
si pojištění nemovitosti neaktualizu-
je. Bohužel velká většina responden-
tů ani nevěděla, že se pojištění může, 
či dokonce musí aktualizovat.

Abychom zabránili škodám dřív než 
bude pozdě, měli bychom se zaměřit 
především na tři aspekty pojistných 
smluv.

1. Formální a administrativní prvky.

2.  Odpovídá sjednaná pojistná částka 
aktuální ceně vaší nemovitosti?

3.  Vykoukněte z okna ven! Nezměni-
lo se něco?

Přestože kontrola smlouvy může být 
banální záležitostí, mnohdy se na ní 
zapomíná. Zvláště tomu nahrává i již 
uvedený stav, kdy celých dvacet pro-
cent pojištěnců neví, že by onu ak-
tualizaci měli kontrolovat. Lehce se 
tak může stát, že pojistná smlouva, 
kterou klienti sjednali před deseti 
lety, již pozbyla platnosti. V přípa-
dě krádeže, vytopení nebo požáru 
by byl majitel bez platné pojistné 
smlouvy, tedy bez nároku na finanč-
ní pomoc. Podobné problémy nastá-
vají i se změnou osobních údajů.

Dřívější  smlouvy  nepočítaly  s  aktu-
álními problémy
Ruku v ruce s vnitřním vybavením 
domácnosti jde i okolí vašeho ma-
jetku. Na první pohled se může zdát, 
že tento stav nehraje žádnou roli, ale 
nenechte se mýlit. Jestliže majitel ro-
dinného domu před deseti lety, kdy 
svůj baráček postavil, neočekával, 
že na samotě bude potřebovat doda-
tečné krytí pro případ krádeže, dnes, 
ve společnosti dalších desítek souse-
dů, jistě přemýšlí trochu jinak. 

Stejné je to i s klimatickými změna-
mi, třeba s bleskovou povodní a ze-
mětřesným rojem. Podobné, často do-
sti ničivé živelné pohromy jsou v naší 
republice celkem častým jevem. Před 
několika lety bychom si o tomto dru-
hu pojistného krytí mohli nechat zdát.
Nejenom, že nám aktualizace po-
jištění může zachránit majetek, ale 
díky výhodným aktuálním nabídkám 
mnohdy ušetříte i nemalé finanční 
prostředky.

finanČnÍ aBeCeda „ L “
Leasing – podstatou leasingu je 
smlouva, podle níž jedna strana 
s podnikatelským záměrem a za úpla-
tu poskytne druhé straně – tzv. lea-
singovému nájemci – jím vybraný 
předmět do užívání.
Leasing může být operativní, finanč-
ní či zpětný – dle účelu a podmínek.

Lichva – kdysi dávno, lichva byla 
definována jako vybírání úroků za ja-
koukoliv půjčku. V současnosti se 
chápe lichva jako vybírání nadměr-
ných úroků.

LtV (loan to value ratio) – LTV je 
poměr mezi poskytovanou výší úvěru 
a hodnotou zastavované nemovitos-
ti. Liší se podle banky a úvěrové-
ho produktu, pohybuje se většinou 
v rozmezí 50–100. Jedná se o jeden 
z parametrů, který limituje poskytnutí 
hypotečního úvěru.

RŠ
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VZPoMÍnkY

Dne 14. července uplynou 2 roky,  
co nás navždy opustil milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan 

BoHuMIl VlaSta. 

S láskou vzpomínají manželka 
a děti s rodinami. 

Dne 26. 6. 2014 tomu budou 3 roky,  
co nás navždy opustila naše milovaná 
manželka, maminka, babička  
a prababička paní

alžBěta DVořáčkoVá.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Jana Beranová 
s rodinou a ostatní příbuzní

Historie

Do galerie bakovských literátů ná-
leží především zdejší rodák Franti-
šek Horčička. Narodil se 16. června 
1894 v chudé řemeslnické rodině. 
Navštěvoval zdejší obecnou školu 
chlapeckou za kostelem sv. Bartolo-
měje. Jako výborného žáka jej učite-
le doporučili ke studiu reálky v Mla-
dé Boleslavi. Spolu s dalšími svými 
bakovskými kamarády docházeli 
denně pěšky do školy i zpět. (Celou 
trasu od topolu na rybnídolském roz-
cestí (proti dnešní Flóře) by prošli se 
zavázanýma očima. Za tuhých mra-
zů byla nejrychlejší trať na bruslích 
po zamrzlé Jizeře.) Po maturitě ode-
šel studovat pražskou Techniku, kte-
rou však nedokončil z důvodů hmot-
ných. Horčička dobře poznal zdejší 
sociální prostředí. V chudých rodi-
nách musely děti od útlého věku po-
máhat při zpracování orobince místo 
dětských her v bakovských uličkách 
či prutnících pod městečkem. Mladý 
Horčička po svém studijním nezdaru 
zůstal v Praze, kde získal zaměstná-
ní úředníka v šekovém úřadě. To byl 
začátek jeho další životní cesty: po-
dle šatů napovrch pán, ale ve skuteč-
nosti žebrák s minimálním platem, 
jenž si musel vypůjčovat od svých 
starších kolegů, aby uživil manželku 
a synka. Toto hlavní téma se stalo 

základem pozdější jeho prózaické 
práce.

V roce 1926 vydal svůj první román 
pod názvem Kolotoč v plamenech, 
jenž nese zjevné autobiografické 
rysy. Vydal jej pod pseudonymem 
Hanuš Lovotín. Hlavní postavou ro-
mánu je bankovní úředníček jeho 
typu, chudý, nemajetný, pocházející 
z obce u Turnova, tedy ze stejného 
prostředí jako autor románu. Jeho li-
terární hrdina Jan Kříž má s reálným 
Horčičkou shodné rysy: věčně bez 
peněz, zadlužený, proto nemá žádné 
přátele a každý se mu proto raději vy-
hýbá, aby si od něj nechtěl půjčit. Má 
však odpovědnost za rodinu. Po celé 
noci píše román, v nějž věří, že mu 
přinese tolik žádoucí materiální jis-
toty, a tak změní jeho život. Bohužel 
utkvělá představa o lepším světě se 
nenaplnila. Zoufalý Kříž hledá vy-
svobození v sebevraždě. 

Pod pseudonymem František Havíř 
vydal v roce 1942 další autobiogra-
fický román pod názvem Nepozdravil 
u vrbiček. V tomto díle se objevuje 
celá řada obrazů z rodného Bakova, 
jenž však pojmenoval výstižnějším 
jménem Chudoplesy pro je chudobu 
a bídu. Sám přijal pseudonym Vincík 

Plachetka, mající podobné vlastnosti 
jako Jan Kříž v prvním románu. Po-
voláním opět chudý úředníček bez 
perspektivy, spíše směšná figura v ce-
lém úřadě, životní smolař, jenž dlužil 
každému, na koho se podíval. Jeho 
denní náplní je získat dalšího nového 
kolegu, jenž by mu půjčil peníze. Sa-
mozřejmě nevracel včas, proto dostal 
svérázná pojmenování, jako kolega 
Nezdárek nebo doktor Pumpa. Pla-
chetka je v podstatě schopný úředník, 
který by měl schopnosti na zastávání 
vyššího pracovního místa. Podobně 
jako Kříž po nocích literárně tvoří, 
aby mohl změnit způsob svého živo-
ta. Nás, Bakováky, zajímají jeho pří-
hody z dětství, jež v městečku prožil. 
Spíše si je sám vysnil. Jeho životní 
situace se nakonec vyřeší k dobrému, 
na rozdíl od předchozího románu. 

V období mezi válkami se stal čin-
ným novinářem, jenž napsal značné 
množství fejetonů a novinových člán-
ků. Psal divadelní hry, jež byly urče-
ny pro Intimní divadlo nebo Divadlo 
Na Slupi. Později pracoval v rozhlase 
jako scenárista. Známá je jeho roz-
hlasová hra Kosí píseň, jež vypoví-
dá o životě pletařů z orobince. Její 
úspěch (v rozhlase ji slyšeli i v Ba-
kově) jej přiměl k napsání scenáře 

k filmu Zvony z rákosu, jenž měl pre-
miéru v roce 1950. Vylíčil v něm pře-
svědčivé prostředí ze života zdejších 
pletařů. Podal v něm třídní pohled 
na sociální diferenciaci v městečku, 
jak to v roce 1950 požadovala doba. 
Do děje vložil typickou charakteris-
tiku rodného města: chudobu, bídu, 
přičinlivost chudiny o zajištění rodi-
ny, požáry. Do děje vmontoval živel-
né vzplanutí chudých pletařů. Bakov 
je zde opět nazýván Chudoplesy. Ex-
teriéry byly filmovány v západočes-
kém městečku Úterý, jehož náměstí 
svou tehdejší zchátralostí lépe vysti-
hovalo Bakov v předminulém století.
(Při reinstalaci orobincové síně 
v Muzeu Bakovska se podařilo jeho 
vedení získat kopii tohoto filmu a za-
řadit do expozice několik jeho šotů 
k promítnutí. )

Literárního uznání se mu dostalo 
i tím, že byl přijat do Svazu čs. spi-
sovatelů a jeho medailonek podán 
ve Slovníku současných českých 
spisovatelů. Do rodného města pra-
videlně zajížděl a trávil v něm volné 
chvíle svého odpočinku. V letošním 
roce vzpomínáme 120 let od jeho na-
rození. 

-ář

sPisoVateL frantiŠek HorČiČka se ZasLouŽiL o Město BakoV nad jiZerou

BakoVskÉ ZÁjMoVÉ sPoLkY

Svátek všech dětí připadl letos přesně na 1. červen, proto se to dětskými dny 
v okolí jen hemžilo. V Bakově jsme ve spolupráci s RC Bakovánek uspořádali 
velký indiánský dětský den ve Volnočasovém areálu na koupališti.
Na děti čekalo 18 stanovišť, kde musely prokázat odvahu, šikovnost, poho-
tovost, ostrý zrak, přesnou mušku, rychlost a spoustu dalších vlastností, bez 
kterých se správný indián neobejde. Například se bojovalo o vodu, střílelo 
se po bizonovi i vzduchovkou do terče, házelo se blátem i lasem, běhalo se 
se svázanýma nohama. Z bezpečnostních důvodů byl připraven pouze plyšo-
vý Hatátitlá, i tak to byla makačka. Hašiči připravili džberovku a umožnili 
zájemcům svezení v motorovém člunu. Samozřejmě plál indiánský oheň při-
pravený k opečení buřtů. Všechny děti odcházely s vlastnoručně nazdobenou 
indiánskou čelenkou plnou per, které získaly za splnění disciplín, a s drobnými 
hračkami a sladkostmi. Děkujeme všem, kteří si našli čas a pomohli nám s or-
ganizací dětského dne.                            

  Za TJ Sokol Bakov n. J. J. Brychová

indiÁnský dětský den
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Ve středu 14. května vystoupily sou-
bory Kominíček a Furiant v Praze 
na Petrském náměstí, za doprovodu 
„vlastní“ kapely Průvan. Konalo se 
zde vítání jara v napodobenině sta-
ročeských májů. Jako první se před-
stavily místní seniorky s názvem 
Medunky a předvedly Moravskou 
besedu ve vlastní úpravě. Dále se 
na pomyslném parketě pohybovaly 
děti z Kominíčku, které velmi zaujaly 
svou bezprostředností a hlavně vese-

lostí. Poté už náměstí patřilo souboru 
Furiant, který se nejprve předvedl 
s pásmem českých tanců v Boleslav-
ských krojích a poté s pásmem tanců 
moravských v Kyjovských krojích. 
A mezi tím vším hrála lidové pís-
ničky kapela Průvan. Všem, kteří se 
alespoň na malou chvíli na Petrském 
náměstí zastavili, se vystoupení líbila 
a nešetřili chválou. 

Monika Čapková

VÍtÁnÍ jara

furiant na ZÁMku strÁnoV Při VteLenskÉ deCHParÁdě

V neděli 25. května se v Jizerním 
Vtelně před zámkem Stránov usku-
tečnil jubilejní ročník malého de-
chovkového festivalu Vtelenská 
dechparáda. Akci pořádala umělecká 
agentura Briva pod záštitou senátora 
Jaromíra Jermáře a krajského zastu-
pitele Karla Horčičky. Hostitelem 
byla dechová hudba Krajanka. Ta si 
na sluncem rozjasněné pódium po-
zvala další skvělé kapely: Táboranku, 
Maguranku ze Slovenska, cimbálo-
vou muziku Studánku a také taneční 
soubor Furiant. Hlavním hostem od-
poledne byla však ikona dechové pís-
ničky Josef Zíma. Jakmile se objevil 

na pódiu, stovky lidí nadšeně aplau-
dovaly a těšily se na jeho zpěv za do-
provodu Krajanky. Krásné počasí 
akci přálo, a tak se velmi příjemně se-
dělo ve stínu pod stromy a posloucha-
lo staré dobré písničky, bez kterých se 
neobejde žádná lidová veselice. 

Všichni si po většinu času zpívali spo-
lu s orchestry. A nejednalo se jenom 
o "klasickou" dechovku, bylo možné 
se zaposlouchat například i do nád-
herné skladby Hej Jude od Beatles. 
Na Stránově ji zahrála Maguranka. 
Folklorní taneční soubor Furiant 
předvedl pásmo rychlých svižných 

českých tanců v Boleslavských kro-
jích. Závěr příjemného odpoledne ob-
starala cimbálovka Studánka. Desáté 
výročí Vtelenské dechparády ukáza-
lo, že se tento hudební žánr z našich 
uší a srdcí hned tak nevytratí. Další 
možnost, kde se zaposlouchat do li-
bých tónů trubek, klarinetů, pozounů 
a mnoha dalších, se naskytne milov-
níkům dechovky, na festivalu Hraj 
kapelo, hraj na Křižíkově fontáně 
v Praze ve dnech 28. a 29. června - 
vždy od 13 hodin. 

Monika Čapková
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Již po osmé pořádal soubor Furiant 
recesistickou akci s názvem Klášter 
Tour. Letos se jí zúčastnilo 25 "zá-
vodníků", kteří navštívili celkem 
7 osvěžoven. Účelem tohoto "závo-
du" je, co nejlépe se pobavit. A to se 
během soboty 7. června povedlo. Vy-
ráželo se z bakovského náměstí o de-
váté hodině ranní a zakončení pro-
běhlo v Restauraci Na hřišti tamtéž.

Slavnostní start provedl místostaros-
ta města. Ne proto, že by se to tak 
dělalo vždy, ale proto, že šel zrovna 
kolem. A neb je to taky takový na-
dšenec do všeho, co má smysl, s ra-
dostí se této možnosti zhostil. 

Tentokrát se jelo tzv. "kolem ko-
mína", což značí, že trasa nebyla 
nikterak dlouhá, a proto ani do-
provodné vozidlo s sebou netáhlo 
závěs na kola. Všichni to nakonec 
zvládli, a to i Ála Čížová, která 
za kolem táhla dvě malé děti. Niko-
liv na provázku, ale v cyklistickém 
"kočárku". 

Dobová kola i kostýmy nabídly pře-
hlídku všech možných let dvacátého 
století. Petr Turek zapůjčil kola těm, 
kteří by doma těžko něco staršího 
hledali. Sedm zastavení obnášelo 
vypít sklenici piva, abstinentům 
byla povolena limonáda.

První zastavení bývá Na Zastávce 
hned v Bakově, další trasa účastníky 
zavedla do Nové Vsi a do Malé Bělé, 
odtud pak vedla trasa do Debře, ale 
cestu si děvčata pomyslně zkrátila 
přes restauraci Na Nádraží, kde si 
dala něco proti pocení. V Restauraci 
Pod Lipami v Josefově Dole všichni 
chutně poobědvali a pak si vyšlápli, 
nikoli na kole, ale po svých, a i s tím 
měli ovšem někteří problém, prud-
ký kopec na Bradlec, Restaurace 
Na Rozhledně nabídla nádherný po-
hled na Ještěd. 

Pak už se cesta vracela zpět směrem 
k Bakovu a zastavení Na Rychtě 

na Trenčíně nemohlo chybět. Zde 
už malinovku pila valná většina pe-
lotonu. Bylo to však jenom zdání, 
neb již výše zmiňovaná Restaurace 
Na Hřišti všem ukázala, že žízeň je 
veliká. Při absenci nejlepšího borce 
posledních let Luboše Kakase, kte-
rý kvůli bouračce na kole tentokrát 
na průběh závodu jen o zdravotní 
vycházce dohlížel, se o prvenství 
mohl ucházet v mužské kategorii 
Mirek Činka a v ženské Tereza Ko-
relová. Vítězům patří sláva a všem 
ostatním poděkování za účast.

Monika Čapková

kLÁŠter tour 2014
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aŤ sLunÍČko Hřeje …

Blíží se konec školního roku a vytou-
žené prázdniny a dovolené jsou přede 
dveřmi. Těší se na ně děti i dospělí. 

Někdo si je bude užívat doma, někdo 
na chalupě, někdo třeba u moře – kaž- 
dý podle svého gusta a finančních 
množností. Ale všichni si přejeme 
jedno, aby bylo hezké počasí a hod-
ně sluníčka. Prázdniny si zaslouží 
i naši hasiči. Zahájí je již tradičním 
dětským hasičským táborem v Drhle-
nách a zakončí na bakovské posvícení 
dalším ročníkem „Memoriálu josefa 
dvořáka“ ve volnočasovém areálu. 
Tak zbývá jen doufat, že o prázdni-
nách nepřijdou žádné přívalové deště, 
nebude nikde hořet, nebudou žádné 
přírodní katastrofy, aby si je mohli 
v klidu užít. I vy si prázdniny a do-
volené krásně užijte a odpočiňte si 
od každodenních starostí. Hlavně ať 
to sluníčko hřeje …

Jaroslava Čermáková

LetnÍ PrÁZdninY – taneČnÍ PrÁZdninY?

A další úspěšná taneční sezona je 
za námi. Stejně jako končí školní rok 
a před námi jsou letní prázdniny, tak 
i šrumec tanečního světa na čas uti-
chá a zdánlivě se chystá k letnímu 
odpočinku. Soutěže během léta sice 
nejsou, ale páry využívají volný čas 
k intenzivní práci na svých choreo-
grafiích a vylepšují techniku tance 
na různých soustředěních, které ta-
nečníci za letní prázdniny absolvu-
jí v průměru 2–3. Je to tedy doba 
propocených triček a tanečních bot. 
Od září se totiž roztáčí nové kolo ta-
nečních soutěží a taneční páry se opět 
těší na to, co nového vám budou moci 
předvést na soutěžích a tanečních 
ukázkách. 
Přejeme vám všem hezké prázdniny. 

Tým TK Rytmus

PoZVÁnka na VýstaVu krÁLÍkŮ a drŮBeŽe

Základní organizace Českého svazu chovatelů Bakov nad Jizerou pořádá ve dnech 23.–24. srpna 2014 
výstavu králíků a drůbeže v prostoru restaurace „Na Zastávce“. 

Po dlouhé době se bakovští chovatelé odhodlali k uspořádání této akce a pevně věří, že se jim podaří navázat na tradiční  
chovatelské výstavy, které bývaly v minulých letech vyhlášené. 

Na výstavě budou k vidění králíci a drůbež různých plemen a barevných rázů. Také předvedeme ukázko-
vou expozici holubů a morčat a v případě příznivého počasí i nějaké to překvapení. Pro veřejnost bude 
výstava otevřena v sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 8 do 15 hodin – pro děti je vstup zdarma. 
Součástí výstavy bude i prodej chovných zvířat a bohatá tombola. 

Rádi bychom touto cestou přispěli k obohacení kulturního dění v našem městě, a proto jsou všichni k návštěvě výstavy 
srdečně zváni. Zároveň chceme poděkovat městskému úřadu v Bakově nad Jizerou za podporu této akce. 

Případné nové zájemce o chov drobného hospodářského zvířectva  
a členství v ZO mezi sebou velice rádi uvítáme. 

Petr Cach, předseda ZO ČSCH, tel.: 728 360 237
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MLadějoV V ČeCHÁCH

Všichni jsme se sešli v pátek 23. 5. 
na vlakovém nádraží v Bakově. Naše 
putování začalo v 7:15 místního času. 
Cesta vlakem byla pohodlná a plná 
zábavy. Čekal na nás přestup v Dol-
ním Bousově do jiného vlaku a pak 
přímá cesta do Mladějova v Če-
chách. Po vystoupení z vlaku jsme šli 
do kempu. Cesta byla dlouhá … ale 
z kopce a pak i do kopce. Po náročné 
cestě se nám otevřel pohled do ce-
lého kempu. Čekalo nás ubytování 
a seznámení s prostředím a okolím. 
Přesně v 10:15 jsme vyrazili na prv-
ní výlet do Prachovských skal. Cesta 
byla dlouhá, náročná a vyčerpávající 
… avšak za vedení našeho třídního 
učitele jsme dorazili do cíle. Tam 
následoval odpočinek a občerstvení. 
Asi po patnáctiminutovém odpočinku 
jsme vyrazili na hřebeny Prachov-

ských skal. Cesta po hřebenech byla 
zajímavá, naučná a namáhavá, ale 
odpočinky na vyhlídkách nám vše 
vynahradily. Když jsme celé Pra-
chovské skály prolezli, vrátili jsme 
se zpět na místo odpočinku a znovu 
jsme měli možnost něco zakousnout 
a zapít točenou Kofolou. Čekala nás 
ta samá zábavně vyčerpávající cesta 
zpět do kempu. Po návratu jsme za-
padli do chatek, ale netrvalo dlouho 
a všichni se zotavili a už šli do hos-
pody se občerstvit, hrát kopanou, 
někteří i dokonce vyrazili na trampo-
línu. Bylo hodně způsobů, jak volný 
čas využít, a nikdo se nenudil. Přesně 
v 19:00 nastal čas večeře a poté ješ-
tě procházka do vesnice Mladějov 
v Čechách. Pak už si večer užil každý 
po svém. Následovala noc prožitá vý-
živným spánkem. 

Ráno někteří z nás odjeli hrát zápas 
ve fotbalu. Zbytek přeživších vyrazil 
na Trosky. Byl to kratší okruh než 
včera, ale bohužel jsme šli rychleji 
a spořádaněji než učitelé předpoklá-
dali, takže nazpátek jsme to vzali jako 
bonus přes Nebákov skoro neschůd-
nou cestou zpět do kempu. Po dosa-
žení našeho cíle nás čekala 10 mi-
nutová prohlídka věže na Troskách. 
Po absolvované prohlídce jsme si 
dali oběd dle vlastní libosti v místní 
restauraci a poté tedy ta zmiňovaná 
cesta zpět přes Nebákov. Po přícho-
du do kempu panovala skvělá nálada 
a atmosféra. Někteří se zase rozhodli 
hrát kopanou, ping-pong a jiní zase 
vlezli na trampolínu. Pak ale větši-
na šla fandit naší české reprezentaci 
v ledním hokeji, zrovna hráli semi-

finále v Bělorusku. Znovu v 19:00 
následovala večeře. Servírovali se 
výborné kuřecí stehno s brambory. 
Už byl večer a každý zalezl do cha-
tek, aby nabíral síly na návrat zpět 
do Bakova. 

V neděli nás už čekalo jenom balení 
a snídaně. V 9:41 nás čekal nástup 
do vlaku a cesta přes Mladou Bole-
slav. Ale v Mladějově jsme se ještě 
potkali s kamarády z vyššího ročníku 
ze třídy 9. B. Ti svoje putování prá-
vě začínali. Ve vlaku byla opět velká 
zábava a to po celou cestu. Po pří-
jezdu do Bakova se všichni rozutekli 
ke svým rodičům, kteří na ně čekali, 
a zamířili domů. 

Pavel Kůla a Ondřej Dohnal, 8. A

Ze ZÁkLadnÍ a MateřskÉ ŠkoLY

děkoVný doPis

P O D Ě K O V Á N Í

Dovolte, abychom Vám touto cestou vyslovily p o d ě k o v á n í  
za vynikající spolupráci při pořádání akce „Policie pomáhá dětem“.  

Tato akce se uskutečnila ve školní družině při ZŠ  
v Bakově nad Jizerou dne 19. 5. 2014. 

Akci připravili policisté: p. Jaroslav Nekola a Pavel Řeřicha. 
Váš přístup a ochotná spolupráce přispěla ke zdaru celé akce. 

Od dětí a jejich rodičů máme pozitivní ohlasy.  
Toto odpoledne bylo velmi zdařilé. 

Ještě jednou d ě k u j e m e za Vaši vstřícnost a věříme,  
že naše spolupráce bude pokračovat  

k oboustrannému prospěchu. 

S pozdravem 

děti a vychovatelky ŠD

Š K O L N Í  D R U Ž I N A  p ř i  Z Á K L A D N Í  Š K O L E  v  B A K O V Ě  N A D  J I Z E R O U

Bakov nad Jizerou, 20. 5. 2014
 

OBVODNÍ ODDĚLENÍ PČR II.,   Bělská 72,   M l a d á B o l e s l a v
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VÝLET DO PRAHY

Ahoj!
Ahoj!

Slyšela jsem, že když jsem nebyla 
ve škole, jeli jste na výlet do Prahy. 
Řekla bys mi něco o něm?
Jen se ptej. 

Čím jste do Prahy jeli?
Vlakem. Ráno jsme se sešli na ná-
draží (Bakov město) a jeli jsme až 
do Prahy. 

Jak dlouho jste byli v Praze?
Od rána až do večera. V 7:04 nám 
jel vlak z Bakova a v 18:51 jsme 
měli oznámený příjezd zpátky zase 
do Bakova. 

Jak vám vyšlo počasí?
Nádherně. Bylo teplo a sluníčko 
svítilo celý den. Několik z nás se 
dokonce spálilo, já bohužel do této 
skupiny patřím taky. 

Kdo všechno Prahu navštívil?
Sedmnáct lidí z 9. a, náš dějepisář 
a naše třídní učitelka. Takže nás jelo 
19. 

Dostali jste se na Pražský hrad?
Ano, plán jsme měli dost podrobný. 
Byli jsme ve Vladislavském sále 
a nad ním, v Chrámu sv. Víta, v ba-
zilice sv. Jiří, ve Zlaté uličce a v za-
hradách. Všude byl příjemný chlá-

dek, takže pokaždé, když jsme vyšli 
ven, jsme dostali facku od tepla. 

Co všechno jste viděli?
Hlavní nádraží, Václavské náměs-
tí, Národní muzeum, to ale pouze 
zvenčí, Staroměstské náměstí, dům 
U Dvou slunců, Karlův most, Vald-
štejnský palác, ve kterém sídlí senát, 
a budovu, kde sídlí poslanecká sně-
movna, snad jsem nic nezapomněla. 
Bylo toho opravdu hodně. 

Co se ti líbilo nejvíc?
Celý výlet byl krásný, ale nejvíc se 
mi líbily parky a zahrady, kterými 
jsme prošli. 

Potkali jste pana prezidenta nebo 
nějakou jinou vysoce postavenou 
osobnost?
:-) Ne, prezidenta jsme opravdu 
nepotkali, ale když kolem nás jel 
v autě nějaký politik, pan učitel nám 
hned řekl, jak se jmenuje a jestli je 
ze senátu nebo ze sněmovny. 

Jaký byl tvůj nejlepší zážitek. 
Jak jsme se Simčou omylem špat-
ně odbočily a oddělily se od skupi-
ny, když jsme šly k domu U Dvou 
slunců, po telefonu zjišťovaly cestu 
a nakonec zdárně dorazily na Praž-
ský hrad. 

Bolely vás nohy po tom celém dni?

A jak. Kvůli té menší procházce a na-
víc po chůzi po kostkách. Nebyl to 
zrovna med. 

A co nějaké další zajímavosti kromě 
toho špatného odbočení?
Určitě výměna stráží v poledne, kte-
rou jsem sledovala zpovzdálí ze stínu, 
a fotografování před Staroměstskou 
radnicí. Fotografovaly se tam Japon-
ky ve svatebních šatech a teniskách. 
Neobvyklá podívaná.

Měli jste nějaký rozchod?
Ano, měli jsme několik rozchodů, bě-
hem kterých jsme se měli přesunout 
odněkud někam, většinou na místech, 
kde bylo tolik turistů, že jsme nemohli 
projít společně. Například jsme měli 
za 20 minut přejít Karlův most.

Viděli jste v Praze něco, co byste 
nečekali?
Když jsem procházela s kamarád-
kami Karlův most, všimla jsem si 
zámků na plotech, u Čertovky jich 
bylo opravdu hodně. Vím, že je to 
zvykem v Paříži, ale v Praze bych 
to nečekala. 

Děkuji za tvé odpovědi. Je vidět, že 
jste si to opravdu moc užili. 
Ano moc jsme si to užili, škoda, že 
jsi nejela. 

Snad někdy jindy. Tak ahoj!
Ahoj!

Valerie Stránská 
a Michaela Jurová, IX. A
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VýLetY, HrY a draVCi V MateřskÉ ŠkoLe

Měsíc květen v MŠ se nesl ve zna-
mení her, výletů, kulturních a jiných 
akcí. Začátkem května jsme zhléd-
li divadelní představení, pohádku 
Jájínek. Díky slunečnému počasí 
jsme mohli s dětmi vyrazit na del-
ší procházky do okolí školky a také 
na školní výlety. Děti ze žluté, zele-
né, duhové a beruškové třídy vyra-
zily do krásné přírody Českého ráje 
a navštívily hrad Valdštejn. Děti 
z červené třídy a sluníčka se vydaly 
do liberecké ZOO. Děti z modré třídy 
se ještě mohou těšit na výlet, který je 
čeká poslední červnový týden. 

Pěkný hudební a divadelní zážitek 
pro nás připravila ZUŠ Mnichovo 
Hradiště, která si pro nás připravila 
program s netradičním představením 
hudebních nástrojů s ukázkami zná-
mých skladeb a písniček, které měly 
děti poznávat. Skladby na klavír, 
housle, saxofon nám přednesly žáci 
ZUŠ, pozoun, tubu a další nástroje 
nám představili sami učitelé. Nako-
nec nám děti z dramatického oboru 
zahrály pohádku O pasáčkovi vepřů. 
Všem patří velký dík za milé a profe-
sionální vystoupení. 

V květnu jsme také s předškoláky na-
vštívili Městskou knihovnu, kde pro 
ně bylo připravené čtení pohádek. 
Pohádky dětem četly paní knihov-
nice Táňa Dvořáková a Libuše Brd-
líková. Jako budoucí čtenáři dostaly 
děti na rozloučenou malou knížečku 
s pohádkou. 

Na školní zahradě jsme si užívali sko-
ro letního počasí a her. Na konci květ-
na nás navštívil pan Semecký se svý-
mi dravci. Dověděli jsme se základní 
informace o sovách, sokolech, orlech 
a výrech. Děti si samy vyzkoušely, 
jaké to je, být sokolníkem. I na jejich 
maličké ruce s podporou sokolníka 
jim přistávali nádherní dravci. Ani 
paní učitelky nezůstaly pozadu, zku-
sily si unést šest kilo živé váhy nej-
většího orla. 

Pro rodiče nově přijatých dětí, které 
nastoupí do školky od záři, se usku-
tečnila přednáška paní PaedDr. Svá-
rovské o vstupu dětí do MŠ a o jejich 
adaptaci. 

Děti a učitelky z mateřské školy
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Z kuLturY a sPortu

ZVeMe VÁs na BakoVskÉ foLkoVÁnÍ

Bakovské folkování je název festivalu, který se bude konat v neděli 24. 8. 
2014 ve Volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou. Pořadatelem je město 
Bakov nad Jizerou. 

Na festival srdečně zveme příznivce trampské a folkové hudby, je ale při-
praven program také pro děti. Dopoledne zde mohou vidět veselou pohád-
ku v podání divadla Kapsa. V průběhu dne jsou pak pro děti připravené 
soutěže o drobné ceny. 

Od 12:30 hod. začne samotný program, který zahájí místní country ka-
pela Bracharkas. Během odpoledne dále vystoupí Jaroslav Samson Lenk, 
kapela Devítka a program festivalu zakončí vystoupení Plavců s Honzou 
Vančurou a zpěvačkou Irenou Budweiserovou. 

 11 : 00 hod.   nešťastný šafářův dvoreček  
(pohádka v podání divadla kapsa)

 12 : 30 hod.  Bracharkas 
 14 : 00 hod.  samson Lenk 
 15 : 00 hod.  devítka 
 16 : 00 hod.  Bracharkas 
 17 : 00 hod.   Plavci s Honzou Vančurou

Taťána Dvořáková, vedoucí MěK



17

ZnoVuZroZenÍ Hradu ZVÍřetiCe aneB oŽiVLÁ MinuLost Hradu

Každý z nás dobře zná zříceninu 
Zvířetice, jejíž vysoká válcová věž 
a nepravidelné zbytky zdí hradních 
paláců tvoří důstojný monument kra-
jiny, ke které si každý z nás, obyvatel 
Bakova a okolních obcí, v průběhu let 
vytvořil vlastní vztah. 

Původní gotický hrad pánů ze Zví-
řetic, založený kolem roku 1300, 
přestavují Vartenberkové na konci 
16. století do podoby rozsáhlého re-
nesančního zámku. Valdštejnové pak 
v 17. století pokračují v jeho barok-
ních úpravách, které završily jeho vý-
voj. Zkáza zámeckého komplexu pak 
přišla po požáru roku 1720. 

Zříceniny si není možné nevšimnout. 
Pokud vystoupáme příkrý kopec 
z vesnice Podhradí a přejdeme dře-
věný most, dostaneme se na nádvoří. 
Ze zbytků hradního paláce i náhodný 

návštěvník pozná, že areál byl roz-
sáhlý a místností k obývání zde bylo 
mnoho. 

Romantické ruiny současnosti mnohé 
z nás nabádají k zamyšlení nad tím, 
jak vlastně asi zámek vypadal, když 
ještě nebyl „zříceninou“, jak se v něm 
žilo, jaká atmosféra tam vládla a jaký 
vkus měli jeho majitelé. 

Na tyto, i jiné otázky nyní hledá od-
pověď rekonstrukční tým projektu 
„Zvířetice 3D“: Mgr. Vojtěch Dvo-
řák, který přišel s myšlenkou vytvořit 
virtuální model zámku na konci 17. 
století s co největší přesností a prav-
děpodobností, oslovil ke spolupráci 
dvojici zkušených odborníků: Histo-
rika umění Mgr. Martina Šandu z Če-
lákovic a archeologa a 3D grafika 
Vlastivědného muzea a galerie v Čes-
ké Lípě, Bc. Vojtěcha Nováka. 

3D snímek, zobrazující zámek tak, 
jak se vší pravděpodobností vypa-
dal, bude dokončen na podzim toho-
to roku. Veřejná prezentace projektu 
proběhla v sobotu 31. května v pro-
storách Muzea Bakovska. Akce se tě-
šila velké účasti na 70 diváků. 

Tvůrci seznámili návštěvníky se 
stavebním vývojem hradu, ukázali 
zajímavá stará vyobrazení Zvířetic 
a především prezentovali vlastní 
grafické náhledy dřívější podoby 
zámku. Vysvětlili, jak práce probí-
hají a zodpověděli otázky obecen-
stva. 

Při realizaci tohoto projektu pracu-
jí jeho tvůrci pečlivě se všemi do-
stupnými informacemi. Na základě 
rozsáhlého výzkumu fragmentů pů-
vodního zdiva, archivních záznamů 
a starých obrazových i textových 
materiálů dovedou určit a zdůvodnit 
i poměrně podrobné detaily původní 
stavby. 

Vzhledem k tomu, že je známo, že 
r. 1592, kdy byl hrad přestavován 
na renesanční zámek, prováděl tuto 
přestavbu českokamenický stavitel 
a purkmistr Petr Patzenhauer, inspi-
rovali se tvůrci projektu také jinými 
stavbami, které nesou „rukopis“ toho-
to stavitele. 

Jsem ráda, že i v této uspěchané době 
mají lidé o historii zájem, dokáží si 
udělat čas a prostřednictvím moder-
ních technologií se na chvíli zastavit, 
přenést se v čase o 350 let zpátky 
a třeba tím i získat nadhled nad svými 
starostmi. 

Taťána Dvořáková 
vedoucí MěK

třikrÁt ZLato Pro BakoVskÉ dÍVkY

Po odehrání posledního kola této se-
zóny je již vše jisté. Bakovské dívky 
letos jednoznačně ovládly středočes-
ký přebor a ze čtyř kategorií zvítězily 
hned ve třech a jednou jim patří pěk-
né bronzové místo. Jde tedy o jednu 
z nejlepších sezón vůbec! Kolektivní 
úspěchy podtrhují i střelecké vý-
sledky jednotlivců, kde na prvních 
střeleckých příčkách svých kategorií 
jsou právě naše hráčky: Ml. žačky – 
Balounová (59), Burianová (59); St. 
žačky – Nitschová (118), Burianová 
(63); Dorostenky – Nitschová (85), 
Navrátilová (59); Ženy – Cecavová 
(102). 

Pro mladší žačky, vítězství v kraji 
znamená postup na Mistrovství ČR 

v Přešticích 19.–22. června, kde bu-
dou soupeřit o medaile a titul mis-
trů republiky. Tohoto prestižního 
turnaje se účastní již po 3. v řadě!! 
A letos jsou šance na úspěch velmi 
vysoké, což se potvrdilo v několika 
posledních zápasech, kdy v katego-
rii mladších žaček nepoznaly poráž-
ku a jakožto béčko starších žaček 
uhrálo kvalitní výsledky a i několik 
výher proti o 3 roky starším hráč-
kám. Držte proto palce této Bakov-
ské hvězdné naději. 

starší žačky si 1. místem také za-
jistily postup na Mistrovství ČR, 
které se koná již 12.–15. června 
v moravské Chropyni. Ačkoliv 
máme věkově jednoznačně nejmlad-

ší tým mistrovství, hodlají děvčata, 
doplněná o výběr z mladších žaček, 
bojovat o medaile bez sebemenší 
bázně a posbírat i zkušenosti na pří-
ští mistrovství kam by se bez vět-
ších problémů měly dostat v příštím 
roce a to téměř bez změněné sesta-
vy. V posledních zápasech, stejně 
jako mladší kolegyně, předváděly 
výborné výkony, když dříve vyrov-
nané soupeře z kraje porazily bez 
zaváhání. I jim držte palce v soubo-
jích o titul. 

Ženy, stejně jako v loňském roce 
skončily na nejvyšší příčce. Letos, 
díky rozšíření soutěže, jim tento 
úspěch přinese odměnu v podobě 
2. ligy, kterou začnou hrát od nové 

sezóny. Jedná se o druhou nejvyšší 
soutěž v ženské házené a tedy i jis-
tou kvalitu. Od 24. 8. , kdy se hraje 
první kolo této ligy, tedy uvidíme 
na domácí hřišti hrát nejen známé 
oddíly, ale i družstva z oddílů zápa-
dočeských a severočeských. Rozpis 
bude vyvěšen před sokolovnou, tak 
neváhejte a přijďte ženy podpořit 
v soubojích o postup do 1. ligy!

Bakov je tedy od příští sezóny opět 
ligový a možná bude mít na kontě 
po dlouhé době i úspěchy z repub-
likových turnajů mládeže. Hodně 
štěstí holky přeje spokojený trenér. 

L. Pánek
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ŽÁkoVský fotBaLoVý turnaj – 38. roČnÍk MeMoriÁLu VÁCLaVa oPLta

Ve čtvrtek 8. 5. 2014 se na bakov-
ském hřišti odehrál 38. ročník Me-
moriálu Václava Oplta v kategorii 
starších žáků. Účastníci byli stejní 
jako v loňském roce - obhájce vítěz-
ství Bělá p. B. , Dolnobousovský SK, 
FK Krnsko a domácí SK Bakov n/
Jiz. V prvním utkání na sebe narazi-
li domácí a FK Krnsko – po prvotní 
oťukávání se domácí rozjeli a sou-
peře jednoznačně porazili 6:0. Poté 
na sebe narazili DBSK a Bělá i přes 
převahu hráčů Bousova dokázala 
zvítězit Bělá díky smrtícím brejkům 
v poměru 3:1. 

Ve třetím zápase se zrodilo velké pře-
kvapení, když Krnsko otočilo zápas 
a velmi obětavou hrou zdolal favorita 
z Bělé. Následně si domácí poradili 
až překvapivě lehce s Dolním Bou-
sovem a především trefy Kendíka 
a Reicherta ve druhém poločase byly 
výstavní. V předposledním zápase 
turnaje opět překvapil celek Krnska, 
když zdánlivě ztracený zápas proti 
Bousovu dokázal v posledních mi-
nutách zremizovat. V závěrečném 
duelu se utkal domácí celek s Bělou 
– domácím stačila k prvenství i re-
míza, hosté museli vyhrát. Bakovští 
nenechali nic náhodě a po úvodním 
tlaku se trefil z voleje Fryč. Ve dru-
hém poločase ještě přidal pojistku 
z trestného kopu Říha a když pozorná 
obrana nepřipustila soupeři ani jednu 
možnost radovali se z prvenství za-
slouženě domácí borci. 

K dobré úrovni zápasů kromě hráčů 
přispěli i rozhodčí. Poděkování tak 
patří Janu Kvapilovi a Matějovi Vaň-
kovi. 

Suverénním vítězem se stal domácí 
klub, když nedal soupeřům žádnou 
šanci uspět. Velkým překvapením je 
druhé místa Krnska, které předvedlo 
v posledním utkání obrovskou bojov-
nost a zaslouženě obsadilo druhé mís-
to. Loňský vítěz z Bělé p. /B. skončil 
na bronzovém stupínku. 

Konečné pořadí:
1. sk Bakov 
 nad jizerou  3 0 0  14:1  9
2. FK Krnsko  1 1 1  6:10  4
3. SK Bělá pod 
 Bezdězem  1 0 2  4:6  3
4. Dolnobou- 
 sovký SK 0 1 1  5:12  1

Domácí se pyšnili nejlepším útokem 
a týmovým pojetím hry – o 14 vstře-
lených branek se téměř rovnoměrně 
podělilo 9 střelců. Zároveň předvedli 
dokonalé bránění – inkasovali pouze 
jednu branku. 

Pro turnaj postavili trenéři J. Proků-
pek, M. Beránek a J. Resl tuto vítěz-
nou sestavu:
jíra Václav, daniel rejtr, Zdeněk 
Vích, tomáš Vitmajer, tomáš ken-
dík, Lukáš Culek, Gíňa Ladislav, 
říha jan, reichert josef, fryč ro-
bert, resl jan, Čurej Milan, Hrabá-
nek jan, Prokůpek ondřej. 

Individuální ocenění hráčů:

Nejlepším brankářem  
se stal bělský roman dohalský
Nejlepší hráčem turnaje  
se stal bakovský jan říha
 

Střeleckou korunu  
získal suverénně hráč FK Krnsko 
david oláh s 5 brankami. 

Další pořadí ve střelecké soutěži:
3 – Vitmajer (Bakov)

2 –  Říha, Prokůpek, Hrabánek  
(vš. Bakov), Pechánek,  
Rejzek (oba DBSK),  
Lukáš Šóoš (Bělá)

1 –  Resl, Kendík, Vích,  
Reichert, Fryč (vš. Bakov),  
Šolc (DBSK), Křováček  
(Krnsko), Rak (Bělá)

 

Souhrn výsledků všech zápasů 
turnaje:

Bakov – krnsko 6:0
Góly: Vitmajer 2, Vích, Resl,  
Říh a Hrabánek

Bělá p. B. – dBsk 3:1
Góly: Lukáš Šóoš 2, Rak – Rejzek. 

Bělá p. B. – krnsko 1:3
Góly: Tomáš Šóoš – Oláh 2,  
Křováček. 

Bakov – dBsk 6:1
Góly: Prokůpek 2, Vitmajer,  
Kendík, Reichert a Hrabánek – 
Rejzek. 

dBsk – krnsko 3:3
Góly: Pechánek 2, Šolc – Oláh 3. 

Bakov – Bělá p. B. 2:0
Góly: Fryč a Říha

vítěz Sk Bakov

zahájení

souboj

strídačka
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ZaHÁjenÍ MinikÁroVÉ seZonY

Na konci dubna byla zahájena 
na kopci v Dolním Cetně minikáro-
vá sezona. Z bakovských závodníků 
startoval v kategorii M2 pouze Jan 
Najman. Hned v první závodní jíz-
dě zaznamenal výborné druhé mís-
to. I přes zrychlení ve druhé jízdě se 
propadl na místo třetí, ale v poslední 

jízdě již zrychlit nedokázal a nakonec 
se propadl na bramborovou příčku. 

Druhý tradiční jarní závod hostila 
Okrouhlá nedaleko Nového Boru. 
Zde již měli naši jezdci trojčlenné za-
stoupení. V kategorii M1 se Petrovi 
Opolskému (113)vydařil nejlépe tré-

nink, když byl pátý. Ve snaze zrychlit 
do závodních jízd se mu nepovedl 
nájezd do prvního slalomu a díky pe-
nalizaci se propadl na samotný konec 
závodního pole. Poté se již čistými 
jízdami propracoval na konečnou 
devátou pozici, která byla po výkonu 
z tréninku malinko zklamáním. V ka-
tegorii M2 opět pěkně začal Honzík 
Najman, když po pátém tréninko-
vém čase, v první jízdě ještě zrychlil 
a byl čtvrtý. Victorka Opolská (251) 
ve stejné kategorii začala patnáctý-
mi místy, aby ve druhé jízdě zajela 
výborné sedmé místo. Ve třetí jízdě 
si ale opět pohoršila a spadla na ko-
nečné 12 místo. Honzík si ve druhé 
i třetí jízdě připisoval dvouvteřino-
vou penalizaci a nakonec se propadl 
až na osmé místo. 

Po dvou pohárových závodech se 
o týden později rozeběhl seriál MIS-
TROVSTVÍ REPUBLIKY. Na úvod-
ní závod vyrazil na jih Moravy do Ol-
šan opět jen Honza Najman. Bohužel 

se mu od tréninku nedařilo a každou 
jízdu si připisoval penalizace za sra-
žené slalomové bójky. Osmnácté mís-
to z první jízdy však postupně vylep-
šoval až na konečné čtrnácté. Druhý 
den na stejné trati pokračoval pohá-
rový seriál, kde si Honza moc náladu 
nespravil a připsal si desáté místo. 

Nedělní dětský den strávila Victorie 
s Petrem na obnovené trati ve stře-
dočeské Libři. Petr si největší nepří-
jemnost odbyl již v seznamovacím 
tréninku, kdy při své chybě vyjel 
mimo silnici na místní louku, odkud 
mu museli přihlížející pomoci zpět 
na trať. Poté se v měřeném tréninku 
blýskl šestým místem, které slibo-
valo velké ambice na toto celkové 
umístění. První jízdu pak zajel trochu 
najisto a držel osmou pozici a bohu-
žel i přes postupné zrychlování již 
osmou příčku neopustil a připsal si 
do pohárové tabulky o jeden bodík 
více než v Okrouhlé. Victorie si již 
od tréninku zajistila patnácté místo 

klub turistů kosmonosy 
pořádá výlet vlakem 

v sobotu 20. září 2014 
do místního vlastivědného muzea, 

Mlýna oldřicha Prášila 
v Železnici u jičína. 

Odjezd z Mladé Boleslavi 
hlavní nádraží v 07:22 hodin. 

Příjezd domů bude v 18:33 hodin. 
Prosím vezměte si s sebou peníze 
na dopravu, vstupné, na oběd atd.

Děkujeme. 

Prosíme cestující, 
aby si zakoupili jízdenku tam 

i zpět na zastávku Železnice u Jičína. 

Těšíme se na vaši hojnou účast. 

Za Klub turistů Kosmonosy

Předseda Klubu: 
Viktor Velich ml. 

PoZVÁnka na VýLet 
s kosMonoskýMi turistY

vyhlášení vítězů

poháry pro vítěze
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a držela jej tak po celý den, přesto-
že při pokusu o zrychlení ve druhé 
jízdě si zasekla botu pod brzdový pe-
dál a neprojetím prvního slalomu si 
zajistila penalizaci. V poslední jízdě 
již nepomohlo víc jak třívteřinové 
zrychlení k posunu k lepšímu výsled-
ku. 

Jezdci se nyní budou chystat na start 
druhého kola Mistrovství ČR, které 
se bude konat na poslední červnovou 
sobotu na trati v Jablonci nad Nisou 
a následný týden poté se zúčastní tra-
diční MINIKÁROVÉ ŠESTIDENNÍ, 

která se stejně jako vloni koná v okolí 
Bělé pod Bezdězem s hlavním cent-
rem v Motorlandu Bělá. Před dalšími 
pohárovými závody drží celkově nej-
lepší pozici Honzík, který je desátý, 
Victorka (kat. M2) průběžně osm-
náctá a v nejmladší kategorii ( M1 ) 
Petr, také desátý. Opět posíláme po-
děkování úžasným týmům, kteří za-
jišťují jezdcům zázemí a zveme Vás 
k zase tak perfektnímu fandění našim 
bakovským jezdcům, kteří nás bezpo-
chyby parádně reprezentují na MIS-
TROVSTVÍ ČR A EVROPY v tomto 
sportu. 


