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Slovo starosty
Milí spoluobčané,

v loňském prázdninovém 
vydání našeho zpravodaje 
jsem místo slova starosty 
zvolil fotopříspěvek. Stej-
ně tak činím i letos. Prázd-
niny jsou v plném proudu 
a při svých výletech a zá-
žitcích pořizujeme spoustu 
fotografií. Ať jsou to popu-
lární „selfie“, krajiny, děti, 
zvířata a další a další mo-
tivy.

Vše je potřeba zdoku-
mentovat, abychom mohli 
v podzimních plískanicích 
na co vzpomínat a čím 
„dobíjet baterky“.

Při práci v terénu a moni-
toringu města jsem pořídil 

pár fotografií, o které se 
s Vámi rád podělím s do-
větkem „Všude dobře – 
doma nejlépe!“ … a něco 
na tom opravdu bude!

Říká se, že v letním období 
probíhá tzv. „okurková se-
zona“, nicméně mohu po-
tvrdit, že na městě tomu tak 
určitě není …

RAdiM ŠiMáně, StARoStA MěStA

BaKOVSKO
—▶ městský úřad informuje
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Svého času bývala v blízkosti městské vlakové zastávky mapa našeho měs-
ta včetně názvů ulic. 

nyní se po nějakém čase vrací zpět na své místo!

orientační mapa má v těchto místech svoji přidanou hodnotu a své opod-
statnění. impulzů k jejímu obnovení bylo od Vás občanů při různých se-
tkáních dost a dost, a tak jsme prodiskutovali její možnou podobu, násled-
ně zadali její vyhotovení a s pomocí technické čety provedli její instalaci. 

Věřím, že bude dobrým pomocníkem pro snazší orientaci ve městě jak ná-
vštěvníkům Bakova, tak především Vám občanům. 

RAdiM ŠiMáně, StARoStA MěStA

Mapa města zpět na svém místě
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od měsíce června letošního 
roku byla ve Volnočasovém 
areálu v Bakově nad Jizerou 
znovu otevřena Hospůdka 
Jezerka. 

Kromě toho, že se zde mů-
žete občerstvit, můžete si 
zde zapůjčit náčiní na plá-
žový volejbal, pétanque ne-
bo kroket. 

BlAnKA ReSloVá

odBoR SPRáVy MAJetKu MěStA

občerstvení  
ve Volnočasovém areálu

Pracovní nabídky
Výběrové řízení č. 5/2016
•ASISTENT/KA NA PŘECHODECH PRO CHODCE 
Pracovněprávní vztah: dohoda o provedení práce
Termín nástupu:  září 2016
Pracovní náplň:  zajišťování bezpečného přechodu dětí a škol-
ní mládeže přes pozemní komunikace
Platové podmínky:  59, - Kč / 1 hod. 
Časový rozsah: pondělí až pátek v době 7:00–8:00 (vyjma 
prázdnin a dnů volna) 

Výběrové řízení č. 6/2016 
• VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK – VEDOUCÍ ODBORU SPRÁVY  
    MAJETKU MĚSTA
Místo výkonu práce:  Městský úřad Bakov nad Jizerou
Platové zařazení:  10. platová třída dle nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
Předpokládaný termín nástupu:  dohodou 
Charakteristiky vykonávané práce:  vedení odboru, koordinace 
správy majetku města, příprava a zajištění výběrových řízení pro 
město, zajišťování průběhu investičních akcí, řešení záručních vad
Doba trvání pracovního poměru:  doba neurčitá
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: do 15. 8. 2016 

Výběrové řízení č. 7/2016 
• ASISTENT/ASISTENTKA VEDENÍ MĚSTA VČ. ZAJIŠŤOVÁNÍ  
   DOTAČNÍHO MANAGEMENTU
Místo výkonu práce:  Městský úřad Bakov nad Jizerou
Platové zařazení:  platová třída č. 9 dle nařízení vlády č. 
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
Pracovní úvazek:  40 hodin/týden – zástup za mateřskou, resp. 
rodičovskou dovolenou
Předpokládaný termín nástupu:  dohodou
Charakteristiky vykonávané práce:  Zajišťuje komplexní asistent-
skou činnost pro vedení města, zajišťuje agendu dotačního manage-
mentu, evidenci výběrových řízení a veřejných zakázek
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: do 2. 9. 2016 

Případné dotazy zodpoví tajemnice Lenka Koucká, tel. 725 052 799. 

Podrobné informace o vyhlášených výběrových řízeních 
naleznete na webu města v sekci Městský úřad – Pracovní 
nabídky.

MgR. lenKA KoucKá, tAJeMnice

dne 30. června 2016 vydal 
Krajský úřad Středočes-
kého kraje neSouHlAS-
nÉ ZáVAZnÉ StAnoViS-
Ko k využitelnosti eiA 
(vyhodnocení vlivů na ži-
votní prostředí) vydané 
okresním úřadem Mla-
dá Boleslav, referátem ži-
votního prostředí, dne 7. 
10. 1997, pro navazující 
správní řízení pro stano-
vení dobývacího prostoru, 
které vede obvodní báň-
ský úřad (oBÚ) pro úze-
mí Hlavního města Prahy 
a kraje Středočeského.

ten nám zaslal dne 12. 7. 
2016 Vyrozumění o pokra-
čování ve správním řízení 
a to z důvodu odpadnutí 
překážky, pro kterou by-
lo toto řízení přerušeno, 

tj. z důvodu přezkoumání 
použitelnosti stávající stu-
die eiA Krajským úřadem.

tentýž den, tj. 12. 7. 2016 
zaslal oBÚ usnesení, 
ve kterém rozhodl o mož-
nosti účastníků řízení vyjá-
dřit se k doplněným pod-
kladům pro rozhodnutí 
ve věci stanovení dobý-
vacího prostoru v Bako-
vě nad Jizerou. S ohledem 
na to, že spis byl doplněn 
o zmíněné nesouhlasné 
Závazné stanovisko, by-
la určena všem známým 
účastníkům řízení přimě-
řená lhůta na vyjádření 
se k tomuto doplněnému 
podkladu. 

RAdiM ŠiMáně,  

StARoStA MěStA

Stanovení 
dobývacího 

prostoru 
v Bakově nad Jizerou

aktuálně
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Městský 
hřbitov
Návštěvníci Městského 
hřbitova, jehož 
provozovatelem je 
Město Bakov n. J., 
zajisté zaregistrovali, 
že jsme byli nuceni 
z technických důvodů 
s okamžitou platností 
uzavřít sociální zařízení 
– toalety. 

Aby mohli občané 
a návštěvníci hřbitova 
tuto službu využívat, 
bude od 1. 8. 2016 
u městského hřbitova 
k dispozici mobilní WC. 

MiRoSlAVA PAVlíKoVá
RefeRent 

SPRáVníHo oddělní

—▶ životní prostředí

Byl jsem tam na jaře, když 
jsem zjišťoval obsazenost 
slavičích hnízdišť. A všech-
no bylo v pořádku, když 
jsem k němu došel na Zájez-
dech u Bud prolukou v křo-
vinách. cestou, která po pár 
metrech končí a dál neve-
de. dříve určitě vedla i ko-
lem něho, on tam stál mla-
dý, pevný a rokům co táhly 
krajem se možná i posmíval. 
ony se ale nasčítaly, vepsa-
ly pod kůru a přišlo stáří. 
Každoročně jsem se ho po-
lem chodil dotknout. chvíli 
pod ním postát, než se mi 
do sítě pod silnicí nachytají 
slavíci. Byl jsem u jeho pa-
ty titěrný, a přesto jsem si 
nepřipadal hloupě. Mohut-
né paže větví podpíraly ob-
lohu, zeleň dubnových kvít-
ků báječně uklidňovala oči. 
Jak musí na zem tlačit ta tíha 
tvrdého dřeva plného mízy 
a což teprve až v máji při-
bydou kadeře! Stejně jsou 

ti listnatí veteráni ale fraje-
ři. Hájí místo, které jim člo-
věk přidělil, drží v zemi dáv-
no poté, co oni své výměry 
naplnili.

Každé zastavení tam bylo 
reprízou kusu, který jsem 
v osmdesátých letech za-
žil poprvé. to jsem tenkrát 
od něj a od tabulky se špi-
čatou stříškou nemohl ode-
jít. tak silnou to místo vlád-
lo energií. 

na Zájezdy jsem přijel teď 
v půlce července a hned jak 
jsem zastavil v cestě, přepadl 
mne smutek. třetina dubu se 
válela v obilí v rezavém lis-
tí, druhá listí zeleného leže-
la vedle ní a poslední trčela 
na ohryzaném kmeni vzhů-
ru. V potrhaném lanoví oče-
kává chvíli poslední a kvap-
ně sčítá letokruhy. 

PAVel KVeReK

derniéra 
bez pot lesku

—▶ městská pol ic ie

Komise pro bezpečnost 
a veřejný pořádek Rady 
města Bakov nad Jizerou 
se ve spolupráci s měst-
skou policií podílela na ná-
vrhu bezpečnostních opatře-
ní v obci Buda. S finančním 
přispěním v podobě dotace 
od společnosti Škoda a. s. se 

podařilo vypracovat projekt 
a následně i provést jeho re-
alizaci, která byla dokonče-
na poslední letošní červno-
vý týden. 

Jelikož se v obci Buda jed-
ná o značně frekventovanou 
krajskou komunikaci, by-

lo hledáno nejideálnější ře-
šení ke zklidnění dopravy. 
V tomto projektu je tak za-
hrnuta celá délka obce v po-
době několika bezpečnost-
ních prvků. na začátku je 
z obou stran umístěna do-
pravní značka začátku obce, 
zvýrazněná retroreflexním 
fluorescenčním žlutozele-
ným podkladem, následova-
ná informativním měřičem 
okamžité rychlosti. Před pře-
chodem pro chodce, který je 
nově ve večerních hodinách 
osvětlen, je instalována op-
tická psychologická brzda 
a těsně před ním „novinka“ - 
protismyková úprava vozov-
ky systémem „Rocbinda“. 

Jsme přesvědčeni, že souhrn 
všech těchto opatření splní 
svůj primární účel. 

AleŠ KonýVKA, Ředitel MP

HelenA RouBíčKoVá,  

RefeRent oPVV

Bezpečnostní 
opatření Buda

informace a výzva  
pro návštěvníky hřbi tovů

Město Bakov nad Jizerou, 
jako provozovatel Městské-
ho a Katolického hřbitova 
v Bakově nad Jizerou, má 
mimo jiné i povinnost zve-

řejňovat na místech a způ-
sobem obvyklým (webové 
stránky, vývěsky u hřbito-
vů) informace o neuzavře-
ných smlouvách k jednot-

livým hrobovým místům, 
neboť užívat je lze pouze 
na základě smlouvy o ná-
jmu a služeb s tímto sou-
visejících. tato smlouva 
musí mít písemnou for-
mu a uzavírá se zpravidla 
na deset let. V případě, že 
uživatelé hrobových míst 
novou smlouvu neuzavřou, 
pak právo užívání zaniká. 
i v tomto případě (kde prá-
vo užívání zaniklo) je se-
znam těchto míst zveřejňo-
ván na webových stránkách 
i na vývěskách u hřbitovů. 

Vyzýváme a žádáme ná-
vštěvníky hřbitovů, aby 
věnovali těmto výzvám 

a informacím zvýšenou po-
zornost. Pokud byste měli 
jakékoliv informace k iden-
tifikaci oprávněného nájem-
níka, neuzavřených smluv 
či již zaniklých hrobových 
míst, obraťte se na Měst-
ský úřad Bakov nad Jize-
rou, správa hřbitovů, tel.: 
326 214 030, nebo e-mail: 
hrbitov@bakovnj.cz., pří-
padně můžete nájemníka 
(popř. jeho příbuzné či po-
zůstalé) sami vyzvat či in-
formovat. 
děkujeme za spolupráci. 

MiRoSlAVA PAVlíKoVá

RefeRent 

SPRáVníHo oddělení
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—▶ městská knihovna

Školní akademie nezname-
ná jenom samotné vystou-
pení, ale začíná již o něko-
lik měsíců dříve, kdy musí 
přijít originální nápad a po-
té následuje práce všech 
zúčastněných na secvičová-
ní scénáře. odměnou pro 
všechny aktéry je pak za-
plněný sál rodiči, prarodi-
či i dalšími příbuznými, též 
kamarády a spolužáky. i ta 
letošní akademie se podle 
slov diváků vydařila. Kona-
la se ve středu 15. června 
2016 opět na Radnici. 

Úvodní slova paní ředitelky 
a pana starosty zahájila le-
tošní akademii. čas běžel, 
jedno vystoupení střídalo 
druhé, vše se vydařilo. ob-
divuhodné bylo, že se malí 
herci, recitátoři, tanečnice, 
zpěváci i muzikanti doká-
zali zkoncentrovat a po-
dat výborný výkon. diváci 
mohli zhlédnout nejrůznější 
taneční kreace žluté a slu-
níčkové třídy v muzikálo-
vém provedení Mýdlového 
prince a Mamma Mia. Krá-

líci z klobouku ze zelené 
třídy předvedli vystoupení 
s míči a děti z červené tří-
dy nám představily barev-
ný svět formou recitačního 
pásma básniček. nechybě-
lo také vystoupení Berušek 
s pohádkou ledové králov-
ství a Jak jde čas nám před-
vedly děti z duhové třídy. 
Velký aplaus sklidil sko-
ro profesionální klip dětí 
z modré třídy filmu titanic. 
Každý „školáček“ byl deko-
rován šerpou. 

Vyvrcholením akademie by-
lo již tradičně společné zpí-
vání písniček. Závěrečné 
ovace publika patřily sa-
mozřejmě všem účinkují-
cím, třídním učitelkám, ale 
poděkování patří i ostatním 
pracovníkům školy. 

Školákům přejeme hodně 
štěstí v další etapě jejich ži-
vota a všem čtenářům krás-
ný zbytek léta. 

děti A učitelKy  

Z MAteŘSKÉ ŠKoly

—▶ školská zař ízení

Akademie  
mateřské školy – 
loučení s našimi 
nejs tarš ími  
předškoláky
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i o letošních letních prázd-
ninách probíhají opra-
vy na budově školy – le-
tos zejména na 1. stupni. 
Během měsíce července 
budou na chodbách od-
straněny původní emailo-
vé nátěry, bude vyměněna 
podlahová krytina a celá 
chodba bude nově vyma-
lována. V ředitelně a v se-
kretariátu se dočkáme 
rovněž drobných úprav, 
zátěžové koberce budou 
nahrazeny plovoucí pod-
lahou. 

dále pokračuje každoroč-
ní obměna nábytku ve tří-
dách na obou stupních, 
v září se mohou žáci tě-
šit z nového nábytku v 8 
třídách a ve 2 odděleních 
školní družiny. 

PetRA KReMloVá

ŘeditelKA ŠKoly

Prázdninové opravy ve škole Škola v přírodě – Poslův mlýn

celý letošní školní rok jsme se těšili a v červnu jsme se ko-
nečně dočkali. Škola v přírodě! Prožili jsme prima týden 
v krásném prostředí RS Poslův mlýn. 
o program se nám staraly dopoledne paní učitelky a odpo-
ledne a večer šikovné instruktorky z agentury Spofesta. Měly 
toho pro nás připraveno spoustu – sportovní hry, které jsme 
neznali, střelbu z pistole a z luku, soutěže běhací i vědo-
mostní, vodní hrátky a samozřejmě diskotéku, táborák a na-
konec i noční hru, při které jsme se fakt báli (a příjemně se 
o ní povídalo v posteli v chatce).
Ve volném čase jsme řádili na trampolíně, v písku na hřišti 
nebo jen tak v chatkách. užívali jsme si, že jsme naposled 
všichni spolu.
Počasí nám přálo, ke konci dokonce bylo sluníčka ažaž, 
ale všechno jsme bez úhony zvládli. i závěrečný adrenali-
nový spurt na vlak, po kterém jsme funěli a potili se ještě 
ve vlaku. Rádi na to všechno budeme vzpomínat.
Po návratu domů nás čekaly poslední čtyři společné dny, 
ve čtvrtek vysvědčení a pak už hurá na prázdniny!
děti a učitelky 5. tříd
PS: Našich společných pět let uběhlo jako voda a tak nám 
teď nezbývá než popřát našim milým páťákům, aby se jim 
v příštích letech dařilo. A také poděkovat rodičům za výbor-
nou spolupráci. Budeme rády vzpomínat.

VěRA BARtoŠoVá A JARoMíRA RudolfoVá

Ve dnech 27. až 28. květ-
na se konal společný vý-
let sedmých tříd. dvojčata 
Adriana a natálie čurejo-
vy ze 7. A se nemohla zú-
častnit této akce, a tak vy-
zpovídala dvojčata Aničku 
a Hanku Honcovy ze 7. B. 
o tom, co se dívky v dese-
ti otázkách o výletě dozvě-
děly, by se rády podělily se 
čtenáři Bakovska. 

Kam jste jeli na výlet?
Jeli jsme vlakem do Milo-
vic, do zábavně - naučného 
parku Mirakulum. 

Které atrakce se vám 
v Mirakulu líbily nej-
víc?
Byla tam spousta atrak-
cí. nejvíc jsme si to užili 
na velké trampolíně a ob-
řích houpačkách. 

Jaké jste měli počasí?
nejprve bylo slunečno, 
ke konci návštěvy Mirákula 
začalo poprchávat, ale jen 
chvilku, a pak už bylo za-
se hezky. 

Co se dělo, když jste se 
vrátili do Bakova n. J.?
Když jsme přijeli zpátky, 
mohl si každý ještě odsko-
čit domů pro věci na pře-

spání. Protože vlak měl 
zpoždění, museli jsme si 
pospíšit. V 20. 15 jsme měli 
sraz před školou a šli jsme 
na koupaliště, kde jsme mě-
li spát. 

Hráli jste na koupališti 
nějaké hry?
Ano (smích). Hráli jsme 
tam plážový volejbal, "nej-
vyšší číslo vyhrává", růz-
né stolní hry a kluci fotbal. 
Pozdě večer byla stezka 
odvahy. 

Jak vám bylo na stezce 
odvahy?
nejprve jsme se my holky 
hodně bály, každý musel jít 
sám (dohadují se, smích), 
ale pak jsem zjistila (Anič-
ka), že na nás číhá paní uči-
telka Kozáková, která nás 
nechtěně strašila po celou 
dobu stezky odvahy. 

Kde jste na koupališ-
ti spali? A jak jste se vy-
spali?

někdo spal venku na te-
rase, někdo (jako my dvě) 
v klubovně. no, moc dobře 
se nám neusínalo, chvíli tr-
valo, než se všichni uklidni-
li a mohlo se spát. 

Měli jste ještě nějaký pro-
gram druhý den?
Ráno po probuzení jsme 
všichni dostali výborné ko-
láčky, které pro nás upek-
la paní Krejčí (maminka Ja-
kuba). nasnídali jsme se ze 
zbytků zásob (smích). Mu-
seli jsme uklidit klubov-
nu a potom jsme hráli růz-
né hry. V 11 hodin jsme šli 
zpátky do města, kde byl 
rozchod. 

Měl někdo nějaký prů-
švih?
Průšvih měl jen Kuba B., 
protože lezl na strom pro 
míč, i když to měl zakázané!

Jak se vám výlet líbil?
Byla zábava, určitě jsme si 
to všichni moc užili.

o školním výletu "sedmiček"
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V pondělí 30. května na-
ší třídě 6. A začínala škol-
ní akce liberec s třídní uči-
telkou danou Stehlíkovou 
a Jaroslavou černou. na-
še cesta začínala na želez-
niční zastávce Bakov nad 

Jizerou. Vlakem jsme je-
li do turnova a tam jsme 
přestoupili na další vlak, 
který jel přímo do liber-
ce. V liberci jsme jeli měst-
skou dopravou do Zoo 
liberec, tam celá třída do-

stala pracovní listy o zvířa-
tech. Mimo to jsme viděli 
hodně zvířátek, např. bílé 
tygry, slony, zebry a žirafy. 
Ve čtyři hodiny probíhalo 
krmení tučňáků. to byl pro 
nás veliký zážitek. Po Zoo 
jsme jeli tramvají na druhý 
konec liberce a tam jsme 
měli ubytovnu. druhý den 
ráno jsme všichni vyrazi-
li na Ještěd. nahoru jsme 
jeli lanovkou a dolů jsme 
šli pěšky. oběd jsme mě-
li v malé hospůdce. Když 
jsme došli k ubytovně, tak 
jsme se dohodli, že by-
chom šli do iQlAndie, ale 
už by se nám to nevyplati-
lo být tam jenom hodinu, 
tak jsme šli na nádraží a je-
li jsme domů. Výlet jsme si 
užili, máme krásné zážit-
ky a přiučili jsme se i ně-
co nového. nečekali jsme, 
že nás tento výlet bude to-
lik bavit. 

SáRA SteJSKAloVá,  

KAteŘinA VáVRoVá, Vi. A

Super výlet

Kdo by neznal slavnou Babičku od Bo-
ženy Němcové. Děti z druhého stupně 
základní školy se vydaly 10. června 
na exkurzi do kraje dětství a nejmilej-
ších vzpomínek naší slavné spisovatel-
ky. Jako každoročně, tak i letos v červnu 
zde na pět dní v roce oživly postavy 
z knihy Babička. 

Naše první zastavení bylo v České Skali-
ci v Barunčině škole. Zde si děti mohly 
prohlédnout školní třídu, jak vypadala 
v 19. století, a to i s dětmi a panem 
učitelem při vyučování. 

V Ratibořicích na zámku nás uvítala 
přísná, ale vstřícná paní komorná, která 
nás zasvětila do základů etikety při při-
jetí u paní kněžny Zaháňské, majitelky 
zdejšího panství. Dále jsme postoupili 
k panu komořímu, který nám připomněl 
slavnou zdejší historii. Kateřina Zaháň-
ská byla osobní přítelkyní rakouského 
kancléře Metternicha, a roku 1813 
na zámku hostila ruského cara Alexan-
dra I. a pruského krále Bedřicha Viléma,

 kteří zde tajně jednali o postupu proti 
Napoleonovi. Po zvládnutí přijímacího 
protokolu se i nám dostalo audience 
u vévodkyně Zaháňské a její schovanky 
Hortenzie. 

Naše další kroky vedly na návštěvu pana 
mlynáře a jeho panímámy do Rudrova 
mlýna. Tady jsme měli možnost nahléd-
nout do každodenního života mlynářské 
rodiny a občerstvit se výbornými domá-
cími koláčky a dalšími místními dobrota-
mi. A pak už jsme spěchali za babičkou 
na Staré bělidlo. Ta nás uvítala společně 
se svými vnoučaty: Barunkou, Jeníkem, 
Adélkou a Vilímkem. Babiččino vyprávě-
ní na chvíli okouzlilo i naše starší kluky 
a holky a pěkně v tichosti si vyslechli její 
moudré povídání. Patří jim za to velká 
pochvala. Potom jsme se už jen pokocha-
li pohledem na Viktorčin splav, ale bláz-
nivou Viktorku jsme nikde nespatřili, ta 
zůstala jen v naší fantazii. Tím náš výlet 
do idylické krajiny 19. století skončil, ale 
zůstává milá vzpomínka. 

iVAnA MíŠKoVá

Oživlé Babiččino údolí a zámek v Ratibořicích

Tak trochu jiný tělocvik - BODYZORBING

odreagování, zába-
vu, trochu adrenalinu 
to vše v sobě skrývá 
originální sportov-
ní aktivita - bodyzor-
bing. Zcela ojedinělý 
zážitek z pohybu si 
mohli užít žáci a žá-
kyně 2. stupně na-
ší školy v úterý 21. 
června v hodinách 
tělesné výchovy. 
Bumper ball je na-
fouknutá koule o vá-
ze 10 kg, kterou si 

na sebe člověk nasadí jako batoh. celé tělo má přitom kryté 
a koukají mu jen nohy. Koule umožňuje bezbolestné srážky 
s protihráči, stoje na hlavě, salta a další manévry. Hráči tak 
mohou objevovat nové pohybové možnosti svého těla. 
V těchto koulích si děti vyzkoušely různé sportovní doved-
nosti, jako např. fotbal nebo bowling. tyto aktivity nejsou 
jen o zábavě, ale vyžadují i určitou fyzickou zátěž, což vede 
ke zpevnění svalstva celého těla. děti posílily svaly a přitom 
se výborně bavily. A nejen to, bodyzorbing rozvíjí také týmo-
vého ducha, přičemž není orientován na výkon, ale na odre-
agování. V dnešní době, kdy děti čím dál tím víc dávají před-
nost sedavému způsobu života ve společnosti nejrůznějších 
technologií, představuje bodyzorbing skvělou motivaci pro 
rozvoj fyzického i duševního zdraví. 

iVAnA MíŠKoVá
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Dne 10. 5. 2016 se na dru-
hém stupni naší základ-
ní školy uskutečnil zajíma-
vý projektový den na téma 
KAREL IV. Někteří žáci z 8. 
a 9. ročníků si vybrali pro 
tento den celodenní výtvar-
nou část. Výtvarné práce 
vznikaly na základě vlast-
ních nápadů žáků na téma 
život a dílo Karla IV. Žá-
ci využívali při své tvorbě 
kombinaci různých tech-
nik. Výsledné práce žáků 

pak byly zaslány do soutě-
že, kterou vyhlásila společ-
nost Kultura města Mladá 
Boleslav. 

V sobotu 18. 6. 2016 od-
poledne byly v rámci Stře-
dověkých slavností měs-
ta Mladá Boleslav předány 
odměny za 3 nejzdařilejší 
výtvarné práce (notebook, 
tablet a mobil). Tyto, 
i většinu prací zaslaných 
do soutěže, budete mo-

ci vidět ve vyhlídkové věži 
na Staroměstském náměstí 
v Mladé Boleslavi, kde bu-
dou práce vystaveny. 

1. místo získala žákyně na-
ší 9. A Petra Dohalská, 2. 
a 3. místo obsadily žáky-
ně z ostatních škol v okre-
se Mladá Boleslav - Nikola 
Peterková a Eva Niedermet-
lová. 

MARTA MASoPuSToVá

Úspěch ve výtvarné soutěži

V červnu jsme si s dětmi 
užívali poslední společné 
chvíle před koncem školní-
ho roku. 

Autobusem jsme se dostali 
pod zříceninu hradu Zvíře-
tice a úspěšně jsme zdola-
li příkrou cestu k hradnímu 
mostu. Tam nás čekala paní 
ředitelka. Pohádkovou at-
mosféru nám navodil klo-
bouk bílé paní, která jej za-
nechala na věži. 

Toto neobvyklé místo plné 
zvláštní pohádkové atmo-
sféry nám umožnilo na de-
kách zhlédnout Rytířskou 
pohádku. Předškoláci by-
li panem rytířem pasováni 
na školáky a obdrželi pa-
mátníčky s obrázky a vě-
nováním od učitelek a paní 
ředitelky. Počasí nám opět 
vyšlo na jedničku. Po spo-
lečném focení jsme se vyda-
li zpáteční cestou do pod-
hradí. 

oběd na přání a to pizza, 
kterou máme všichni moc 
rádi, následoval zasloužený 
odpočinek. Slavnostně jsme 
tento povedený den zakon-
čili s rodiči a to vyřazením, 
kde děti dostaly šerpy, vý-
kresy za celý školní rok 
a DVD s fotkami. Den se 
nám vydařil a máme na co 
vzpomínat. 

DěTI A učITELKy Z KuřáTEK 

Poslední školní den v naší školce Tymišce

—▶ osadní výbory informuj í

Dětský den na Budách

V sobotu 25. června jsme 
s radostí přivítali na míst-
ním dětském hřišti naše 
nejmladší ratolesti. Ně-
kolik desítek menších či 
větších sportovců si při-
šlo vyzkoušet své síly 

na již tradiční dětský den 
na Budách, který se tento-
kráte nesl v duchu „olym-
pijského zápolení“. Nám 
dospělým byli největší od-
měnou spokojení soutěží-
cí a je samotné, doufejme, 

potěšila nějaká ta sladkost 
či malý dárek. V rámci do-
provodného programu se 
děti mohly svézt na ko-
ních nebo se stát na oka-
mžik policistou, mohly si 
zaskotačit na skákacím 

hradu či mezi nekoneč-
ným množstvím bublinek 
a na závěr zhlédly lout-
kovou pohádku. I když tu 
na chvíli přerušila bouřka, 
stejně jako večerní zába-
vu za doprovodu hudební 

skupiny „Víkend“; na od-
hodlání bavit se a rado-
vat, nám ničeho neubra-
la – to i přesto, že jsme 
při ní skoro přišli o nový 
zahradní stan pro poseze-
ní hostů. 

Děkujeme všem, kteří se 
u nás rozhodli strávit ví-
kendové odpoledne a užít 
si večerní zábavu, i těm, 
kteří byli při tom všem ná-
pomocni. Již nyní se s Vá-
mi všemi i skupinou „Ví-
kend“ těšíme na shledání 
opět za rok, 24. června 
2017. 

BuďácI
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Poslední školní den v naší školce tymišce

—▶ od čtenářů

Karel Stanis lav otta, 
př ís lušník RAf 
a rodák z Mnichova 
Hradiště,  by oslavi l  95 let

dne 13. července 1921 se 
v Mnichově Hradišti na-
rodil Karel Stanislav otta, 
za druhé světové války bo-
jovník od tobruku i palub-
ní střelec RAf. Výročí jeho 
narození bude od 15. srp-
na v sále Klubu Mnichovo 
Hradiště (Masarykovo ná-
městí 299), kde se usku-
teční výstava o českoslo-
venských perutích v RAf 
a Karlu Stanislavu ottovi. 
Potrvá do 12. září. A dne 
2. 9., u příležitosti konce 
druhé světové války, bude 
na jeho rodném domě od-
halena pamětní deska. 

Karel Stanislav otta se na-
rodil v rodině místního řez-
níka. Vyučil se v boleslav-
ské automobilce strojním 
zámečníkem a po okupaci 
odešel přes Polsko do od-
boje. Po pádu Polska ode-

šel na východ, a tak se do-
stal do sovětského zajetí 
a byl internován v Suzda-
le. Z internace se poslé-
ze dostal a podobně, ja-
ko další Rusy zadržení, 
přes libanon doputoval 
do Haify, kde se stal pří-
slušníkem 11. pěšího pra-
poru – Východního. tam 
působil jako řidič a byl 
těžce zraněn poté, kdy na-
jel na minu. nicméně ješ-
tě před tím, jak uvádí jeho 
karta letce, zběhl a byl mě-
síc mimo svou jednotku, 
ke které byl poté, kdy se 
sám přihlásil, opět vtělen. 
Jako někteří čechoslováci, 
působící na Středním Vý-
chodě, se přihlásil do RAf. 
tam byl přijat 2. ledna 
1943. V Kanadě absolvoval 
letecký výcvik a na pod-
zim roku 1944 byl přidě-
len k 311. českosloven-
ské bombardovací peruti. 
V září 1945 byl propuštěn 
z armády na trvalou stu-
dijní dovolenou. S dovět-
kem – z existenčních dů-
vodů. Vratislava Šverma, 
autor textu o něm, uvádí, 
že po válce pracoval pro 
organizaci unRRA. V ro-
ce 1950 byl degradován, 
nicméně to byl již něja-
ký čas v exilu v uSA, kde 
žil již v roce 1949, protože 
byl od 17. července 1946 
do 9. dubna 1947 v ame-

rické armádě. do toho-
to exilu odešel dle žádos-
ti o naturalizaci z Velké 
Británie. Se svou manžel-
kou christine se vzali 14. 
února 1948 v new yorku, 
narodil se jim syn Stan-
ley M. Karel, a to 8. úno-
ra 1949 v Miami na flori-
dě, kde celá rodina žila. 
Podle Vratislava Švermy 
zemřel po studiu na vyso-
ké škole. V roce 1977 se 
manželé ottovi přestěho-
vali na střední floridu. Ka-
rel Stanislav otta zemřel 
v úterý 1. dubna 1997, 
v domě na 75 grant Stre-
et, longwood. Je pohřben 
na florida national ceme-
tery, sekce 319, Site 10, 
který se nachází ve měs-
tě Bushnell. V oznámení 
o jeho úmrtí je uvedeno, 
že byl postiženým vá-
lečným veteránem. Svou 
manželku přežil o necelý 
rok, ta zemřela 6. května 
1996 a je pohřbena spolu 
s ním. 
Vzpomínkové akce se ko-
nají za spolupráce KVH 
276th Sqdn (reenacted) 
RAf, Klubu Mnichovo Hra-
diště s. r. o. a města Mni-
chovo Hradiště. 

filiP PRocHáZKA

KVH 276tH SQdn  

(ReenActed) RAf

KluB MnicHoVo HRAdiŠtě

 

Dne 3. července  tomu bylo 10 let, co nás opustil

J i ř í  K R E J B I C H , 

manžel, tatínek, bratr. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka,  
synové Jiří a Jaroslav  a sestra Eva Paříková. 

Vzpomínky

—▶ kultura ve městě a v okol í

Srdečně Vás zveme v sobotu  
27. srpna 2016 ve 14:00 hodin 

do výstavní síně Muzea Bakovska

na vernisáž výstavy obrazů akademické 
malířky Julie Svobodové

Vyznání

Vernisáž bude zahájena přednesem  
davida Vejražky a loutnovým recitálem 

Přemysla Vacka.

Průvodci na Zvířeticích

První prázdninový den 
jsme na zřícenině Zvířeti-
ce zahájili avizovaný pro-
jekt Ztracený zámek hra-
běnky eleanory. K našemu 
milému překvapení se hned 
po spuštění průvodcovské 
služby, tj. 1. 7. v 10 hodin 
dopoledne vytvořila na ná-
dvoří zříceniny u poklad-
ny fronta. A po absolvování 
první prohlídky s průvod-
cem a po krásné vyhlídce 
z věže do okolí odcháze-
li první spokojení klienti. 
Během prvních dvou týdnů 
jsme přivítali na zřícenině 
více než tisícovku turistů. 

Kdo se chcete dozvědět ví-
ce zajímavostí o naší památ-
ce, neváhejte vzít své přáte-
le a známé a přijďte k nám 
na Zvířetice. naši průvodci 
se s Vámi rádi podělí o své 
vědomosti a se směrovou 
růžicí s popisem okolí se 
budete moci kochat po-
hledem do dáli a pláno-
vat, kam se vypravíte příště. 
Průvodci Vám budou k dis-
pozici až do konce srpna, 
vždy od úterý do neděle 
v časech od 10:00 do 18:00. 

tA týM tic ZVíŘetice

lenKA KoucKá 
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V souvislosti s událost-
mi ve světě zájem o bojo-
vá umění roste. to se sta-
lo i inspirací pro vznik akce 
pořádanou tic Zvířetice 
pod záštitou Města Bakova 
nad Jizerou. 

V sobotu 25. 6. proběh-
lo v odpoledních hodinách 
na zřícenině zámku Zví-
řetice krásné setkání pěti 
klubů tradičních bojových 
umění z Bakova a blízkého 
okolí. diváci mohli zhléd-
nout ukázky sebeobrany 
vycházející ze starých tra-
dic s Karate Kobu Bakov 
n. J., Aikido Mladá Bole-
slav, taekwon - do Mladá 
Boleslav, Brazilské Jiu Jitsu 
debř a taiji Bakov n. J. 

Karate Kobu předvedlo pre-
cizní ukázky kata a způso-
bů sebeobrany použitelné 
pro některé vyhrocené situ-
ace, které mohou nastat tře-
ba i na ulici. Aikido přišlo 

mimo jiné s krásným bojem 
se zbraněmi a taekwon - 
do zase předvedlo efekt-
ní cvičení spojené s hud-
bou. Brazilské Jiu - Jitsu 
bylo specialitou ve smyslu 
přístupu k boji netradičním 
a nečekaným způsobem. 
taiji pak uzavřelo jemností 
pokojného bojovníka. 

celá akce proběhla v duchu 
rozmanitosti, její dominan-
tou byla pestrost. Hlavním 
jejím cílem bylo přiblížit 
specifika jednotlivých bo-
jových umění veřejnos-
ti. Atmosféra byla opravdu 
jedinečná a nikde ani sto-
py po náznacích jakékoli 
rivality mezi účinkujícími. 
největší odměnou, pro mě 
osobně, bylo sledovat, jak 
si kluby vzájemně tleskají, 
oceňují se a podporují. 

Počasí několik dní před ak-
cí bylo tropické a v den 
konání hrozily bouřky. My 

jsme měli ale z pekla štěs-
tí, a tak sprchlo krátce 20 
minut před zahájením, což 
příjemně pročistilo vzduch, 
a v závěru akce, do minu-
ty po odcvičení poslední 
skupiny, se strhla předem 
dlouho avizovaná bouře. 
Vyšší moc nám tedy oprav-
du přála. 

na závěr lze už snad jen ří-
ci, že každé bojové umě-
ní je naprosto jedinečné, 
a i když má každé trochu ji-
nou filozofii a pochází z ji-
ného kusu světa, všechny 
vedou ke společnému cí-
li. na jedné straně získat 
schopnost adekvátně se 
ubránit v krizové situaci, 
na druhé straně kultivovat 
tělo i ducha. 

Všem účastníkům této akce 
ze srdce děkujeme!

ZA týM tic ZVíŘetice

lenKA JeníčKoVá

Bojová umění na Zvířet ic ích

Aikido Mladá BoleslavSpolečné foto

Jiu Jitsu DebřKarate Kobu Bakov n. J.

Taekwon-Do Mlada Boleslav

Taiji Bakov n. J.
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—▶ bakovské zájmové spolky

21. června se ve Volno-
časovém areálu v Bakově 
nad Jizerou konal náboro-
vý projekt čRS SÚS pro děti 
a mládež – „Ve vodě nežijí 
jen Vodníci“. 

do areálu jsme pozvali 64 
žáků z druhých tříd bakov-
ské základní školy. Připravi-
li jsme pro ně šest stanovišť: 
lov ryb na udice, házení 
kapkou na terč, poznává-
ní ryb, živočichů a rostlin 
žijících u vody, projížď-
ku na člunu, hod míčkem 
na vodníka a malování. do-
polední program připravo-
valo a zajišťovalo 6 členů 
místní organizace, za což 
jim patří velké poděkování. 

děti přišly do Volnočaso-
vého areálu s učitelkami 
na devátou hodinu. Rozdě-
lily se na 6 skupin a přivítal 
je místní vodník z Podze-
manovy tůně, náš jednatel 
Honza dvořák. ten dětem 
vysvětlil důvod jejich ná-
vštěvy. Seznámil je s pro-
gramem celého dopoledne 
a pravidly chování u vody. 

Po té se děti se rozešly 
na jednotlivá stanoviště. 
náš bakovský předseda Jar-
da dvořák jim ukázal živé 
ryby, které jsme měli pro 
ně připravené v kádi. děti 
si mohly ryby prohlédnout 

a sáhnout si třeba na úho-
ře. Poznávaly vodní rostliny 
a živočichy, které mohou 
potkat u vody. 

o kus dál je Karel frélich 
seznamoval s rybolovnou 
technikou, kterou si moh-
ly také vyzkoušet. Moc je 
to bavilo a podařilo se jim 
z vody vylovit malého amu-
ra, cejny a karase. 

na dalším stanovišti vévo-
dil Martin Vyhlas, který dě-
tem předvedl hod kapkou 
na terč a též je nechal, aby 
si to zkusily. 

čtvrtou atrakcí byla pro-
jížďka na člunu. Velký 
dík patří bakovským hasi-
čům, kteří se starali profe-
sionálně o bezpečnost dětí 
na člunu. 

oblíbeným se stal i hod 
míčkem na vodníka. děti si 
tak vyzkoušely svoji doved-
nost v hodu na cíl. 

nakonec jsme dětem po-
pustili jejich fantazii a po-
prosili jsme je, aby nám 
nakreslily obrázek. nama-
lovaly nám bezpočet vodní-
ků a ryb. některé obrázky 
si vystavíme do naší vývěs-
ky v Husově ulici. 

A ještě bych zapomněl 
na Karla Vencláka, který 
pro děti připravil na 10. ho-
dinu odpolední svačinku, 
kterou dostaly zcela zdar-
ma. 

Závěrem bych chtěl dodat, 
že vidět rozzářené dětské 
oči, to je nejlepší poděko-
vání za
celou akci, kterou jsme pro 
děti připravili a doufáme, 
že se některé z nich připojí 
do cechu rybářského. 

ZA Mo BAKoV nAd JiZeRou

toMáŠ MASARyK

Ve vodě neži j í  jen Vodníci
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Ač jubilejní ročník, tak s nej-
menší účastí. na náladě 
to ale neubralo. Právě na-
opak. V sobotu 11. června 
jsme jeli všichni hezky po-
hromadě a nakonec jsme 
trasu po vzájemné dohodě 
poněkud zkrátili i s ohle-
dem na počasí, které se bě-
hem dne trochu pokazilo. 12 
cyklistů a jeden motocyklis-
ta v čele se sběrným vozem 
odstartovalo v 9, 10 hodin 
z bakovského náměstí, kam 
nás přišel pozdravit i staros-
ta města. donesl nám ně-
co na povzbuzení, a však 
to jsme si otevřeli až na po-
sledním stanovišti, na závěr 
akce. děkujeme ádovi lan-
ghansovi, že nás stylově při-
jal ve své vinotéce, připravil 
prostor, nachystal skleničky 
a vtipně v roli policisty nás 
vítal u svého krámku, kde 
jsme všichni rádi ochutna-
li výborné vínko. A pak už 
to bylo především o klášter-
kém pivu. od ády jsme pře-
šli do Restaurace na Zastáv-
ce. Pokračovali jsme směrem 

do Mnichova Hradiště. Zde 
je nezbytnou součástí zastáv-
ka v cukrárně Za Rohem, 
kde jsme si dali něco sladké-
ho a od Míly dostali na ces-
tu panáčka (jak jinak slad-
kého), takže buď vaječňák 
nebo griotka. Poprvé v his-
torii Klášter tour jsme při-
brzdili v restauraci u Hroznu 
a také V Zátiší v Mnicho-
vě Hradišti. Pak jsme přeje-
li do restaurace u Štýblerů, 
kde jsme chtěli chutně po-
obědvat. Bohužel jsme po-
většinou jen poobědvali a to 
velmi stroze, neb o pochut-
nání nemohlo být řeči. další 
zastávka proběhla v Klášteře 
v restauraci Ve Skále, násle-
doval Habr u Zemanů a ko-
nečnou stanicí se již za deště 
stala Pivnička u trati v Malé 
Bělé. A tady jsme si vytáhli 
tu (my mysleli šnaps) lahvin-
ku od pana starosty a víte, co 
to bylo? nepovíme, pojeďte 
příště s námi a my Vám dá-
me ochutnat.

MoniKA čAPKoVá

Klášter tour

název „ Boleslavský po-
hár 2016 v požárním úto-
ku“ nese soutěž požárních 
družstev pod záštitou Vý-
konného výboru oSH Mla-
dá Boleslav a Boleslavské-
ho deníku. naše sportovní 
družstva mužů, žen i dětí 
se pravidelně této soutěže 
zúčastňují. Poslední sou-

těž před prázdninami se 
konala 25. června v cho-
tětově. na start tam na-
stoupilo naše družstvo mu-
žů, žen i obě družstva dětí. 
Ale bylo to kolo asi zača-
rované. Všechna družstva 
si totiž vybojovala 12. mís-
to. o prázdninách čeká na-
še družstva další kolo 20. 

8. v Sukoradech a o týden 
později 27. 8. u nás v Ba-
kově. tak teď jen nabrat 
o prázdninách a o dovole-
ných novou sílu a vzhůru 
do příštích soutěží! 
držte našim palce a krásný 
zbytek prázdnin! 

JARoSlAVA čeRMáKoVá, SdH

Boleslavský pohár  
v požárním útoku

V okurkové sezóně stálý dopisovatel bakovských 
šachistů Jaroslav Záhorbenský využil neplánova-
ného volného víkendu a vyrazil na kole do spřá-
teleného Turnova, kde místní šachisté ZIKUDY 
Turnov uspořádali 6. ročník otevřeného přeboru 
Turnova v rapid šachu jednotlivců „O ROHOZEC-
KÝ SOUDEK“. A šachy spojené s cykloturistikou 
mu prospěli, když jako pátý nasazený ze 43. hrá-
čů dosáhl ziskem 7. bodů z 9. kol na stříbrnou 
příčku! Zvítězil domácí Zdeněk Maršálek (7, 5), 
bronzový další turnovský Tomáš Ďúran (6, 5) 
a čtvrtý skončil velmi dobře hrající veterán Zde-
něk Joukl (též 6, 5) z TJ Spartak Rokytnice nad 
Jizerou. 

Veškeré další podrobnosti jsou na webové 
stránce http://chess - results. com/tnr226374. 
aspx?lan=5

JARoSlAV ZáHoRBenSKý

Cyklo - šachista 
vyrazil bojovat 
o soudek

Přijďte fandit hasičům!
Soutěže dobrovolných hasičů proběhnou ve Volnočasovém areálu. Přijďte fandit 
a podpořit bakovské družstvo!

• Noční soutěž v požárním útoku – 2. ročník, 20. srpna 2016 od 20:00 hod.

• Memoriál Josefa Dvořáka – 18. ročník, 27. srpna 2016 od 9:00 hod.

PetRA KeRtÉSZoVá
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Možná, že někteří z Vás 
přemýšlejí, co to netradiční 
požární útok asi je a co se 
při něm vlastně dělá. 

Jestli budete věnovat pár 
minut čtení tohoto článku, 
tak se to dozvíte, protože 
vedoucí našeho ženského 
družstva Petra Kertészová 
mi soutěž popsala a já se 
o to s Vámi podělím:
V sobotu 18. června bylo 
krásné slunečné odpoledne 
a naše družstva (muži, ženy 
i děti) se vydala do dobší-
na, kde se toho dne konal 
již 7. ročník náročné a di-
vácky vděčné soutěže ha-
sičů „ netradiční požární 
útok dobšín - Kamenice“. 

Soutěžit se začínalo v 15:00 
hodin a tou dobou bylo při-
praveno zasáhnout do boje 
o vítězství celkem 23 týmů 
mužů, žen a dětí. A teď ko-
nečně popíšu, jak netradič-
ní útok mužů vypadal:

na start nastoupilo celé po-
žární družstvo. na základ-
ně byl připravený vozík 
s výzbrojí (hadice, proud-
nice, savice, rozdělovač). 
Po odstartování museli ha-
siči nejdříve přeříznout pi-
lou kládu, převézt vozík ze 
startu na parkoviště vzdá-
lené cca 20m, košař běžel 
pro koš, který byl za tune-
lem, strojník musel ke stro-

ji zapojit savice a středař 
čekal na košaře. Zbytek 
družstva běžel s hadicemi 
dvojitě svinutými do ko-
touče přes most, podlezl 
překážku, zapojil hadice, 
proudaři museli přelézt ba-
lík slámy a vlézt do tune-
lu, ze kterého pak stříkali 
na terč. 

Ženy měly stejnou dráhu, 
jen místo řezání klády krá-
jely provázkem materiál 
jim běžně známý - knedlí-
ky a balík slámy jen obíha-
ly. děti na počátku musely 
shodit terče pomocí džbe-
rové stříkačky a poté měly 
stejnou dráhu jako dospělí, 
jen speciálně vyrobené“ha-
sičské auto“ a balíky slámy 
měly menší. 

Protože soutěž byla dvou-
kolová, byla fyzicky nároč-
ná nejen pro děti, ale i pro 
trénované hasiče. Vyčer-
paní, ale spokojení – tak 
se vraceli domů. děti byly 
nadšené ze svého medailo-
vého 3. místa, muži trochu 
zklamaní z místa 4., proto-
že pomyslný stupeň vítězů 
jim „utekl“ o pouhou setinu 
sekundy a ženy pak obsadi-
ly 7. místo. 

Ale i ony si blahopřání 
za svůj výkon zaslouží! 

JARoSlAVA čeRMáKoVá, SdH

netradiční požární útok 

Výstava drobného zvířectva
Český svaz chovatelů, ZO Bakov nad Jizerou i v letošním roce pořádá místní výsta-
vu králíků, holubů a drůbeže. Výstava proběhne již tradičně při příležitosti bakov-
ského posvícení tj. 27. - 28. srpna v zahradě restaurace NA ZASTÁVCE. I letos se 
pokusíme pro návštěv-
níky připravit širokou 
ukázku zvířat přímo 
z našich chovů a také 
z chovů našich přátel 
z okolních organizací 
ČSCH. Řada vystave-
ných zvířat bude opět 
nabídnuta k prodeji. 
Součástí výstavy bude 
také prodej snáško-
vých kuřic a bohatá 
tombola s možností 
výhry živých zvířátek. 
Na přípravě výstavy 
jsme strávili již spous-
tu času. Pevně proto 
věříme, že nám počasí 
bude přát a že se bu-
deme opět moci setkat 
v přátelské a radostné 
atmosféře na chovatel-
ské akci. 

SRdečně VŠecHny  

ZVeMe – členoVÉ čScH 

BAKoV nAd JiZeRou

Klub turistů Kosmonosy pořádá výlety vlakem:
•  v sobotu dne 3. září 2016 na prohlídku Hradu Kost. Ze zastáv-

ky libošovice bude pěší túra na prohlídku Hradu Kost. odjezd 
z Mladé Boleslavi - hlavní nádraží v 7:15 hod. Příjezd domů bude 
v 18:30 hod. Prosíme cestující, aby si zakoupili jízdenku do libo-
šovic a zpět. 

•  v sobotu dne 22. října 2016 do Polabského muzea – vlastivědné-
ho muzea a Synagogy v nymburce. odjezd z Mladé Boleslavi - hlav-
ní nádraží v 8:03 hod. Příjezd domů v 18:35 hod. Prosíme cestující, 
aby si zakoupili jízdenku do nymburka - města a zpět. 

Prosím vezměte si s sebou peníze na dopravu, vstupné, oběd atd. tě-
šíme se na Vaši hojnou účast!

ZA KluB tuRiStů KoSMonoSy 

ViKtoR VelicH Ml., PŘedSedA KluBu

Pozvánky od turistů
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Výkladní skříní fotbalové-
ho klubu SK Bakov n. Jiz., 
který má v různých kate-
goriích celkem šest týmů, 
je A - týM. Jenže první 
mužstvo dospělých na jaře 
nezářilo. S oslabeným ká-
drem trenér Jaroslav Ma-
ryška mnoho radosti ne-
zažil, spíše po většinu 
starosti a trápení. nako-
nec jarní účinkování tým 
zakončil spásnou záchra-
nou, a unavený kouč mohl 
s klidným srdcem od muž-
stva z rodinných důvodů 
odejít. Po posledním zá-
pase předal kormidlo své-
mu nástupci Jaroslavovi 
Kamenickému. druhý tým 
dospělých na jaře též tá-
pal a byl sestupem ohro-
žen. Jediní, kteří dělali ra-
dost svým trenérům, byli 
dorostenci. Šli od vítězství 
k vítězství a po letech bu-
dou hrát opět kraj. 

A - týM (i. B třída - 11. 
místo) se po podzimní 
části nacházel v sestupo-
vém pásmu. Skutečnost, 
že trenér Maryška neměl 
k dispozici osm hráčů zá-
kladní sestavy, kterou po-
stavil v posledním pod-
zimním zápase, nevěštila 

Jak se daři lo na jaře bakovským týmům 

nic pozitivního. Když bo-
dy se na bakovské konto 
připisovaly jen velmi spo-
radicky, tým se postupně 
pořadím tabulky propa-
dal. Záchranářské práce 
mohly skončit vítězstvím 
v předposledním kole. 
to by však hráči muse-
li přistoupit k utkání na-
sazením odpovídající dů-
ležitosti zápasu. Jenže 
dolní Bousov před do-
mácími diváky nezvládli, 
a po prohře 1:4 byl sestup 
za dveřmi. K odvráce-
ní pohromy chybělo už 
jen poslední kolo. na ja-
ře tým vyhrál v řádné hra-
cí době pouze dvakrát. 
dvakrát zvítězil na pe-
nalty a dvakrát v roz-
střelu neuspěl. A proto 
se s bodovým úspěchem 
na horké klíčanské půdě 
nepočítalo. Jenže domá-
cí měli druhé místo jisté, 
a tak zápas odehráli „na-
půl plynu“. Ale i to by jim 
stačilo k očekávanému 
vítězství. Své šance však 
zahodili a Bakováci toho 
využili. Z minima příleži-
tostí vytěžili tři zlaté bo-
dy znamenající přísluš-
nost v této soutěži i pro 
následující sezonu. 

Krajská i. B třída (skupina B) PodZiM 2016
A – TÝM
So 27. 8.  17:00 SK Bakov n. J. - tJ Kly
So 3. 9.  17:00 fK dlouhá lhota - SK Bakov n. J.
So 10. 9.  17:00 SK Bakov n. J. - tJ Sokol Pěčice
So 17. 9.  16:30 SK Bakov n. J. - fc Mělník
So 24. 9.  16:30 dolnobousovský SK - SK Bakov n. J.
So 1. 10.  16:00 SK Bakov n. J. - SK Slavia V. Borek
So 8. 10.  16:00 tJ dyn. nelahozeves - SK Bakov n. J.
So 15. 10.  16:00 SK Bakov n. J. - SK Benátky n. Jiz. B
So 22. 10.  15:30 fK Slavoj S. Boleslav - SK Bakov n. J.
So 29. 10.  15:30 SK Bakov n. J. - fK neratovice - Byškovice
So 5. 11.  14:00 tJ Byšice - SK Bakov n. J.
So 12. 11.  14:00 SK Bakov n. J. - tJ AfK eletis lužec
So 19. 11.  13:30 tJ Sokol tišice - SK Bakov n. J.

B - TÝM ( OP III. třída - 8. místo) šel téměř ve stopách áčka. Po porážkách v prvních 
čtyřech kolech se propadl až na dno tabulky. Blýskat na lepší časy se začalo po suverén-
ním vítězství 4:0 v Řepově, se kterým se nepočítalo. Rezervní tým vedený Janem Reslem to 
nakoplo, a zbylá kola odehrál ve zcela jiném světle. Béčko pak už prohrálo pouze na Ji-
vině a s jasným vítězem doubravou. Zisk 13 bodů tým katapultovalo do klidového pásma 
tabulky okresní iii. třídy. 

DOROST (OP - 1. místo) byl zcela v jiné situaci. od počátku soutěže se pohyboval 
na druhém místě a chtěl postoupit do kraje. Po vzájemném zápasu s prvními dobrovice-
mi šli hráči s cílem vyhrát a posunout se před lídra soutěže. Zápas se vyvíjel dobře, Bakov 
dal první branku, ale vedení neudržel a remíza s pořadím nezamíchala. Konkurent o titul 
přeborník okresu pro sezonu 2015/16 však ztratil body o tři kola později. Zaváhal v do-
mácím zápase se Skalskem. Po druhé jarní remíze přepustil první místo svěřencům Milana 
Beránka, Jana Kvapila a Jana Bareše, kteří na výsluní vydrželi až do konce. náš dorost již 
všechny zápasy vyhrál a převzal zlaté medaile. od následující sezony je účastníkem kraj-
ské soutěže i. A třídy. 

Krajská i. A třída - PodZiM 2016 
DOROST
ne 28. 8.  11, 00 SK Bakov n. J.  -  fK loučeň 1893
ne 4. 9.  10, 15 fK Brandýs n/lab.   -  SK Bakov n. J.
ne 18. 9.  11, 00 SK Bakov n. J.  -  SK Slavia V. Borek
ne 25. 9.  10, 15 dolnobousovský SK  -  SK Bakov n. J.
St 28. 9.  11, 00 SK Bakov n. J.  -  tJ Klíčany
ne 2. 10.  11, 00 SK Bakov n. J.  -  tJ Sokol luštěnice
So 8. 10.  10, 15 tJ Sokol libiš  -  SK Bakov n. J.
ne 16. 10.  11, 00 SK Bakov n. J.  -  SK Benátky n. J.iz. 
ne 23. 10.  10, 15 fK Pšovka Mělník  -  SK Bakov n. J.
So 29. 10.  10, 00 tJ Sokol chotětov  -  SK Bakov n. J.
ne 30. 10.  11, 00 SK Bakov n. J.  -  tJ Sokol Klecany
ne 6. 11.  10, 15 SK Zeleneč  -  SK Bakov n. J.
ne 13. 11.  11, 00 SK Bakov n. J.  -  fK dobrovice
ne 20. 11.  10, 00 SK Bělá p/Bez.   -  SK Bakov n. J.

RoMAn VAněK

Kalendářní podzim je daleko - fotbalový ovšem za dveřmi
Není to tak dávno, kdy fotbalistům skončila sezona. Letní přestávka 
ve srovnání se zimní je velmi krátká. A tak po měsíci je to tu zase, 
příprava na maraton soutěžních zápasů. Ve čtvrtek 21. 7. se hráči 
dospělých a dorostu sešli na prvním tréninku. Nový trenér Jaroslav 
Kamenický společně s Janem Reslem všechny přítomné seznámili 
s plánem přípravy. Letní dril obsahuje dvakrát týdně tréninkovou 
jednotku a 4 přípravné zápasy. 

SO 6. 8.  17:00 TJ Sokol Bozkov (Liberecký KP) - SK Bakov 

ST 10. 8.  17:30 SK Bakov - SK Bělá p. B. (OP M. Boleslav)

SO 13. 8.  10:30 SK Jizeran Doubrava (OP M. Boleslav) - SK Bakov 

SO 20. 8.  17:00 SK Bakov - FK Loučeň (I. B třída sk. C)

RoMAn VAněK
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turnaj starých gard PRefA cuP 2016 v malém fotbale přilá-
kal v sobotu 25. června na bakovské fotbalové hřiště z blíz-
kého i dalekého okolí 11 týmů. Z toho 8 týmů jsou pravi-
delnými účastníky. nejdále to měla tradičně Hertha Praha, 
účastník pražské hanspaulské ligy. dalšími týmy, co pou-
žily k dopravě dálnici d10, jenže z opačného směru, byli 
dva nováčkové z libereckého kraje, Amici liberec a Rych-
nov u Jablonce. třetí nováček turnaje to měl jak se lidově 
říká „co by kamenem dohodil“. Hráči z Bělé p. Bezdězem 
si klidně ráno oproti Pražákům, resp. liberečákům moh-
li přispat.  

Rekordní počet účastníků nás přinutil uspořádat turnaj po-
prvé v historii na třech hřištích. K rychlému průběhu tur-
naje dopomohl zcela nový trávník za levou brankou u te-
nisových kurtů. 

turnaj pravidelně doprovází velmi teplé počasí. letos té-
měř po celou dobu panovaly tropy. Sluníčko prověřilo 
u všech hráčů jejich kardiovaskulární systém. Protože or-
ganizátoři tísňovou linku 155 nemuseli volat, tak všichni 
obstáli. i když někteří jedinci měli namále. Především ti, co 
se pravidelně nehýbou, a o pauze doplňovali svůj organi-
smus převážně něčím jiným, než obyčejnou vodou. Přes-
to je nutné před některými hráči smeknout, poněvadž mít 
v rodném listě ročník narození 1952, resp. 1954, a podstou-
pit 7 zápasů v délce 2x 8min během 6 hodin ve více jak 
třicetistupňovém vedru, je obdivuhodný výkon, který za-
slouží uznání. A také toho během závěrečného vyhlášení 
Robert Zahn z Rychnova a Jindřich Hanibal z Bělé dostáli. 

letos se do finálové skupiny probojovali suverénně bakov-
ští Bejci. ti měli po základní skupině zcela nejlepší výcho-
zí pozici k zisku putovního poháru PRefA. V opačné situa-
ci se ocitla loni bronzová Stará garda Bakov. letos zvládla 
díky citelnému oslabení pouze jednou remizovat, a to sa-
mozřejmě na postup mezi nejlepší nestačilo. Ve skupině 
„poražených“ však poslední dva zápasy zvládla, a skončila 
na konečném 9. místě. tým odehrál konec turnaje s vypě-
tím všech sil již bez možnosti střídat. Pro zranění totiž od-
stoupil Bláha. 

Až ve čtvrtém ročníku 
ovládl bakovský tým 
domácí turnaj

I letos se konal žákovský turnaj, jímž si klub SK Bakov n. J. - oddíl kopané 
připomíná v roce 1972 tragicky zesnulého bakovského brankáře. Tentokrát ne-
tradičně v neděli se brzo po ránu sjely týmy do areálu V Podstrání. Šestici účast-
níků tvořily FK Neratovice, MFK Podještědí, Bělá pod Bezdězem, mladoboleslav-
ský Sporting, FK Kosmonosy a samozřejmě bakovští žáci. Týmy byly rozděleny 
do dvou skupin, ze kterých postoupili dva nejlepší do semifinále. Třetí mužstva 
si zahrála o konečné umístění. 

Bakov v souboji 
o bronz vrátil  
nedávnou porážku 
Kosmonosům

Jubilejní 40. ročník se odehrál 
před zraky pana František Opl-
ta, bratra Václava Oplta a jeho 
manželky. Manželský pár přijal 
pozvání od organizátorů turnaje 
s velikým potěšením. Radost mu 
udělalo i setkání po dlouhých 
letech s ikonami bakovského 
fotbalu, a to s pány Miroslavem 
Dvořákem a Karlem Wollmanem. 

Nad letošním turnajem převzalo 
záštitu Město Bakov nad Jizerou. 
Pan starosta Radim Šimáně pře-
dal nejlepším týmům originální 
výtvory pocházející z keramické 
dílny Hrnčířský dvůr Zvířetice. 
Společně s poháry převzali kapi-
táni týmů na 1.-3. místě též dorty, 
které dodala bakovská Cukrárna 
U Pavoučka. Srdečné poděkování 
si tak zaslouží paní Jana Nastou-
pilová. 

V rámci závěrečného vyhlášení 
byly oceněné také individuál-
ní výkony jednotlivých hráčů. 
Z nominací od trenérů a vedou-
cích mužstev vzešel nejlepší 
hráč a nejlepší brankář turnaje. 
O volbě gólmana nebylo sporu. 
Zákroky Petra Vlka z Kosmonos 
zaujaly všechny zástupce týmů. 
Ocenění nejšikovnější hráč v poli 
nakonec se shodným počtem hla-
sů byla zvolena hráčka - bakovská 
Eliška Cibulková.

 
O 5. místo: Bělá p. B. – Sporting MB 6:1
Semifinále 1: MFK Podještědí – Kosmonosy 4:0
Semifinále 2: Neratovice – SK Bakov 4:0
O 3. místo: SK Bakov – Kosmonosy 2:0
Finále: MFK Podještědí – Neratovice 3:0
Veřejné poděkování za hladký průběh turnaje si zaslouží Milan Beránek a Leoš, 
Lucie a Dan Adamovi. 

RoMAn VAněK 
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o fotbalový trávník se musí pečovat. Kro-
mě sekání, válcování, hnojení, provzduš-
ňování se také musí pravidelně zavlažovat. 
Bez vody totiž tráva neroste. Hlavní a ma-
lé tréninkové hřiště je zajišťováno automa-
tickou závlahou, jenž tvoří labyrint z po-
lyethylenových hadic a 28 trysek skrytých 
v trávníku. trávník č. 2 skrápí dvě přenos-
né zavlažovací trysky (tzv. kačeny). Vodu 
ze studny vhání do vedení pod taktovkou 
řídící elektronické jednotky čerpadlo jako 
krev do lidského těla. Srdce zavlažování 
je umístěné v domečku mezi jednotlivými 
hřišti. Stav tohoto obslužného objektu byl 
však v havarijním stavu. Střecha z asfalto-
vé lepenky neplnila svou funkci a dřevě-
ná konstrukce chátrala. A tak byla nezbyt-
ně nutná její výměna. Po obdržení finanční 
dotace od vlastníka areálu Města Bakov 
nad Jizerou se fotbalisté pustili do rekon-
strukce vodárny. Během dvou červenco-
vých týdnů se podařilo elektrikáři, zed-
níkovi, tesařovi, klempířovi dát objekt 
do provozuschopného stavu. nyní správ-
ce areálu bude moci užívat vnitřní prostory 
beze strachu z toho, že mu střecha spad-
ne na hlavu. 

RoMAn VAněK

Srdce zavlažování  
má nový a bezpečný prostor

V měsících květnu a červ-
nu proběhly o víkendech 
soutěže družstev. Bakov-
ské družstvo dospělých hrá-
lo oproti loňsku v pozmě-
něné sestavě a opět se mu 
podařilo udržet ve ii. třídě. 
V letošní sestavě chyběl Pe-
tr Koukal, o kterého požá-
dal na hostování klub ltc 
Mladá Boleslav do středo-
české divize. na oplátku 
hráli v Bakově mladobole-
slavští hráči Adam Kredba, 
Vojtěch tůma a Hana Va-
níčková. Zůstali opory týmu 
Jaroslav Honc, Jan Knápek 
a Viktorie Zahrádková (n. 
Ves), která se svými výsled-
ky velmi přičinila o úspěchy 
družstva. Pomohla též An-
na Matoušková (Rohatsko), 
natálie czepielová, Jan Ho-
rák, Adam Bulíř, třináctiletá 
natálie Homolová a čtrnác-
tiletý hostující Jan Pučálka 
(tK neridé), který sbíral pro 

družstvo body jako na běží-
cím pásu. dvě výhry nad tý-
my Mnichovo Hradiště B 9:0 
a ltc Kolín B 5:4 nakonec 
díky příznivému skóre stači-
ly na zopakování loňského 
pátého místa v osmičlenné 
skupině. 

družstvo starších žáků 
ve iii. třídě vybojovalo 5. 
místo v sedmičlenné sku-
pině, když se mu podařilo 
porazit týmy teniscentrum 
Kosmonosy 9:0 a PtA Kolín 
5:4. Hlavní oporou týmu by-
la natálie Homolová, která 
svými výkony přesahovala 
úroveň této soutěže a pře-
možitelku našla jen v na-
horu postupujícím Mělníce. 
dále se zápasů účastnili dia-
na Vitmajerová, lukáš do-
lejš, daniel Klauz, františek 
Hartl, lukáš Horák, Jakub 
Baloun, Milan Sameš a Ja-
kub Stádník. 

družstvo mladších žáků bo-
hužel prohrálo ve iii. třídě 
všech sedm utkání a v os-
mičlenné skupině zůstalo 
poslední. do hry se zapo-
jili tereza Sedláčková, dia-
na Vitmajerová, Jakub Ba-
loun, Martin Holan, tomáš 
Bogdanoski, lukáš Horák 
a Adam dobrovič. Bohužel 
byly výsledky tohoto druž-
stva často ovlivněny i ab-
sencemi hráčů na mistrá-
cích. 

Všem hráčům děkujeme 
za předvedené výkony. 
Mladším hráčům přejeme 
vytrvalost a píli v tréninku, 
vše se teprve učí a je tře-
ba nepolevit. těm, kteří se 
v létě vydají na individuální 
turnaje, pak přejeme co nej-
více úspěchů.

ZA ltc BAKoV n. JiZ. Z. S. 

KARel KouKAl

Výsledky tenisových družstev

Sestava: lehký - Vitmajer, fanta P., Bláha, Bareš, Korbář, 
Smutný (Puskajler). 

Postupující do finálové skupiny
 Skupina A Skupina B
 1. Bejci 1. Hertha Pha
 2. MSK 2. Bělá pB
 3. Slavíci MB 3. nová Ves
 4. libáň 

domácí turnaj konečně ovládl bakovský tým. Ambiciózní 
tým Bejků teprve až na čtvrtý pokus se dostal na bednu, 
a hned při premiéře vystoupal na nejvyšší stupínek. Vítěz-
nou sestavu tvořili: Majzlan – Smetana (3 branky), Resl (3), 
fanta M., chromý (2), Beránek (6), Maryška (1), Kühnel 
(4), Sedláček (4), Peterka (1). 

Kromě úvodní remízy s obhájcem loňského vítězství ne-
ztratili Bejci ani bod.

Zápasy v základní skupině: Slavíci 2:2, Rychnov 5:0, Amici 
1:0, libáň 4:1, M. Hradiště 2:1
Ve finálové skupině: Bělá 3:1, n. Ves 6:1, Hertha 4:2. 
KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE
FINÁLOVÁ SKUPINA SKUPINA PORAŽENÝCH
1.  Bejci 16b 8.  čejetice 7b
2.  MSK 12b 9.  Sg Bakov 6b
3.  Bělá p. B.  10b 10.  Amici liberec 4b
4.  Slavíci MB 9b 11.  Rychnov u JBc 0b
5.  libáň 5b   
6.  Hertha Praha 3b   
7.  nová Ves 3b   

V soutěži o nejlepšího střelce turnaje nakonec zvítězil Pa-
vel Antoš ze Slavíků. na záda mu neustále šlapali obávaní 
střelci z konkurenčních týmů. Jenže v posledním zápase 
svým hätrickem nenechal nikoho na pochybách o tom, kdo 
je králem 4. ročníku. 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO STŘELCE TURNAJE
12 Pavel Antoš (Slavíci)
7 Jiří Antoš (MSK)
7 dušan Prostřední (MSK)
7 Roman Balcar (libáň)
6 Milan Beránek (Bejci)

ceny pro vítěze věnovali tito sponzoři turnaje: PRefA –
Střecha silná jako býk, Sportovní a relaxační centrum ga-
laxie, pivovar Svijany, Borasport Jablonec nn a tomáš tyl. 
Všem patří velký dík. 

RoMAn VAněK

Po rekonstrukci:

Během prováděných prací:

Před rekonstrukcí:
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Více, než 50 000 běžců 
se vydalo ve středu 22. 6. 
na trať olympijského bě-
hu, který se pravidelně ko-
ná každý rok od roku 1987. 
Po celé české republice se 
běželo v 51 městech, svůj 
vlastní závod absolvovalo 
též 209 škol. V Bakově se 
konal tzv. bronzový závod 
vůbec poprvé, školní závo-
dy jsme absolvovali již lo-
ni. Za nádherného letního 
počasí s teplotami okolo 

30°c se na bakovskou trať 
ve Volnočasovém areálu 
vydalo celkem 115 závod-
níků, kteří byli rozděleni 
do dvanácti kategorií. dě-
ti běželi na in-linové drá-
ze 500 a 1000 m, dospělí se 
za úmorného vedra muse-
li potýkat s tratí dlouhou 
5000 m. na in-linové drá-
ze absolvovali zhruba 1 km 
a zbytek na polních ces-
tách v okolí řeky Jizery. 
Pro nejlepší byly připra-

veny věcné ceny, diplomy 
a medaile. Každý závod-
ník dostal startovní balíček 
s drobnými suvenýry, zá-
jemci si zakoupili pamětní 
tričko. Závody se opravdu 
vydařily a tímto chci po-
děkovat všem rozhodčím, 
organizátorům a pomocní-
kům z řad dětí i dospělých 
i za děkovné maily.

luBoŠ BRodSKý,  

ŠSK BAKoV n. J. 

olympijský běh Bakov n. J . Tenis–CR Project Cup

Dne 9 - 10. 7 se uskutečnil na dvorcích LTC Bakov 
nad Jizerou za krásného počasí celostátní tur-
naj mladších žákyň, jehož patronem byla firma 
CR PROJECT. Turnaje se zúčastnilo 14 hráček 
z různých klubů např. Sparty Praha, Severočeské 
tenisové, Hrádku nad Nisou, Benátek nad Jizerou, 
Mladé Boleslavi, Rapidu Liberec, Štětí, Oázy Praha 
a Rohatka. 

2 hra semifinále: 
•  Líbalová Spata Praha - Horáčková Rapid 

Liberec 6/2, 6/4,
•  Hašlová Sportcentrum Ml. Boleslav -  

Peldová  
LTC Ml. Boleslav 6/1, 6/0. 

Finále:
• Líbalová - Hašlová 6/2, 7/5
4 hra semifinále:
•  Šestáková, Peldová - Vitmajerová  

Krymlová 6/1, 6/1
•  Hašlová, Horáčková - Karlová,  

Bláhová 6/2, 6/2
Finále:
•  Šestáková, Peldová - Hašlová, Horáčková 

7/5, 1/6, 7/6
O zdárný průběh turnaje se starali Bubák Karel 
a Zemanovič Daniel. Spokojenost hráček a rodičů 
byla na závěr turnaje dobrou vizitkou našemu klu-
bu za jeho uspořádání. 

KARel BuBáK

VETERÁNI (1975 a starší) 
5000 m - start 18:00

 poř.  SČ Jméno rok nar.  čas
1. 9 Jiří Klauz 1972 20:20
2. 31 Jiří Poslušný 1972 20:37
3. 59 Marek Křepelka 1974 21:48
4. 67 Petr Prýrek 1965 23:02
5. 10 Petr Valkoun 1973 23:13

VETERÁNKY (1975 a starší) 
5000 m - start 18:00
1. 19 Markéta Kučerová 1975 26:46
2. 6 Marcela Roflíková 1971 27:45
3. 21 lenka  Králíková 1974 29:01
4. 16 Jitka  Zemanová 1967 29:10
5. 5 lenka Marxová 1974 29:50

MUŽI (1976-2000)  
5000 m - start 18:00
1. 37 Jan Videcký 1985 17:05
2. 49 tomáš Jadrníček 1977 20:04
3. 32 Martin novák 1992 21:57
4. 15 david Šimáně 1992 22:04
5. 24 Radek grolmus 1977 22:16

ŽENY (1976-2000)  
5000 m - start 18:00
1. 51 tereza Macháčková 1978 22:00
2. 62 olga čechová 1982 25:58
3. 58 Simona dorovičová 1978 26:58
4. 66 thea Vošvrdová 2006 28:16
5. 17 Kateřina Smrčková 1984 29:17

STARŠÍ ŽÁCI (2001 - 2003)  
1000 m - start 17:20
1. 15 Jan Hrabánek 2002 3:23
2. 31 ondřej Prokůpek 2001 3:39
3. 7 tomáš culek 2003 3:54
4. 50 tadeáš Švejda 2002 4:00
5. 26 daniel Klauz 2003 4:09

STARŠÍ ŽÁKYNĚ (2001 - 2003)  
1000 m - start 17:20
1. 16 Markéta gabrielová 2001 4:25

MLADŠÍ ŽÁCI (2004 - 2006)  
1000 m - start 17:20
1. 36 Vít Šlégl 2005 3:40
2. 65 Adam dobrovič 2006 4:12
3. 37 Matej Voborník 2006 4:19
4. 52 Kryštof  Švejda 2006 4:28
5. 88 Adam čech 2005 4:28

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ (2004 - 2006)  
1000 m - start 17:30
1. 41 tereza Holbová 2006 4:27
2. 62 Štěpánka Štecová 2006 5:30
3. 17 Kateřina  Konopová 2006 5:58

STARŠÍ CHLAPCI (2007 - 2009)  
500 m - start 17:00
1. 1 filip  Šulc 2007 1:43
2. 87 ondřej domácí 2008 1:56
3. 51 Vít Beneš 2007 1:58
4. 2 tomáš  Šulc 2008 1:59
5. 56 Jan Mareš 2008 1:59

STARŠÍ DÍVKY (2007 - 2009)  
500 m - start 17:1
1. 35 ellen Šléglová 2008 1:46
2. 68 Victoria Mlejnková 2007 1:57
3. 53 claudie čapková 2007 2:05
4. 85 Kateřina Kaiserová 2007 2:18
5. 46 lucie Vávrová 2007 2:19

MLADŠÍ CHLAPCI (2010 a mladší)  
500 m - start 17:00
1. 19 Jakub tomášek 2011 2:28
2. 21 Vojtěch Andrt 2010 2:34
3. 38 Radim Voborník 2010 2:37
4. 33 Venda Roflík 2011 2:46
5. 70 Jan Videcký 2011 2:59

MLADŠÍ DÍVKY (2010 a mladší)  
500 m - start 17:10
1. 34 Zuzana Bobková 2013 2:17
2. 89 Aneta dobrovičová 2010 2:23
3. 77 eliška  nohynková 2010 2:30
4. 82 eliška Křepelková 2010 2:38
5. 57 nikola  Marešová 2012 2:47

Bronzový závod, Výsledky

Finalistky 4hry s vedením turnaje

Společná fotka mladých žen
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—▶ inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky 
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech bar-
vách. Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180 Kč/ 

ks. Prodej se uskuteční:  
 

11. září a 18. října 2016 
Bakov n. Jizerou,  

žel. zast. Bakov – 12.35 hod. 

Při prodeji slepiček –  
výkup králičích kožek 

cena dle poptávky. 

Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod. 
tel. 601 576 270, 606 550 204, 

728 605 840.


