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  Vážení spoluobčané, mil í  Bakováci ,
velmi rádi bychom Vás opět informovali o těch nejdůležitějších záležitostech, 
kterým se na městském úřadě věnujeme.

V únoru jsme dokončili návrh rozpočtu města na rok 2023, který jsme 
projednali v Radě města, Finančním výboru i Zastupitelstvu města a se kte-
rým se již nyní můžete seznámit na úřední desce. Rozpočet města bude 
schválen na jednání zastupitelstva, které proběhne dne 22. 3. 2022. Na tomto 
jednání také rozhodneme o rozdělení dotací pro sportovní a zájmové organi-
zace tak, aby finanční prostředky obdržely v době co nejkratší. 

V těchto dnech již připravujeme podrobný harmonogram akcí, které se 
podařilo v rozpočtu města finančně zajistit. Jednotliví správci kapitol s vede-
ním města plánují výběrová řízení a diskutují se detaily akcí. Vedení města 
intenzivně jedná s některými investory sdružených investic (ČEZ, Vodovody 
a kanalizace apod.), tak aby stavební práce, které s sebou přinesou omezení 
užívání komunikací a chodníků, byly koordinované a efektivně provedené. 

Intenzivně se zabýváme přípravou nové podoby náměstí. Na základě ve-
řejně projednané budoucí podoby náměstí jednáme s architekty o přípravě 
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 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

 Výzva uživatelům hrobových míst 

Žádáme uživatele hrobových míst, popř. příbuzné, jejichž seznam je 
zveřejněn na webu města a vývěskách u hřbitovů, aby se neprodle-
ně dostavili do sídla provozovatele pohřebiště nebo kontaktova-
li správce pohřebiště, jelikož Město Bakov n. J. nemohlo uzavřít 
platné smlouvy na pronájem hrobových míst, a to z důvodu neúplné 
či neaktuální evidence uživatelů hrobových míst a jejich adres, popř. 
jejich nespolupráce. 

Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb., v § 25 stanoví, že hrobové mís-
to lze používat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa 
a služeb s tím souvisejících, která musí mít písemnou formu. Popla-
tek za nájem hrobového místa na základě této smlouvy musí být řád-
ně uhrazen. 

Provozovatel pohřebiště současně uživatelům uvedených hrobových 
míst sděluje, že pokud smlouva nebude uzavřena, pak právo uží-
vat hrobové místo zaniká. Vlastník hrobového zařízení má povinnost 
místo vyklidit včetně uren. Pokud tak neučiní do 3 let od zveřejnění vý-
zvy, stává se náhrobek a ostatní hrobové zařízení věcí opuštěnou a je 
s ní i tak nakládáno (§ 24 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví). 

Hroby ke zrušení a odprodeji – Městský hřbitov

Město Bakov nad Jizerou, jako provozovatel pohřebiště, na webových 
stránkách města také zveřejňuje seznam hrobových míst, kde nebyla 
uzavřena smlouva a zákonná lhůta již uplynula. Uvedená hrobová 
zařízení (náhrobky) jsou určena ke zrušení, popřípadě k odpro-
deji. O odkup takového zařízení je možné požádat na níže uvedených 
kontaktech, kde získáte i další informace. 

Web města: www.bakovnj.cz Sekce Samospráva > Správa pohřebišť

Sídlo provozovatele pohřebiště: MěÚ Bakov nad Jizerou, Mírové ná-
městí 208, Bakov nad Jizerou 

Provozní doba: v pondělí nebo ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 
do 17 hodin. 

Kontakt: 326 214 020 | hrbitov@bakovnj.cz

MIROSLAVA PAVLÍKOVÁ, REFERENT SPRÁVNÍHO ODBORU

projektové dokumentace. Náklady na projektovou dokumentaci jsou finanč-
ně podpořeny z Nadačního fondu ŠKODA AUTO. Věříme, že během tohoto 
roku bude vše připraveno tak, abychom v příštím roce mohli zahájit realizaci 
1. etapy revitalizace našeho náměstí. Na realizaci máme prozatím předběž-
ný příslib finanční podpory z ITI Mladá Boleslav, kde jsme předkládali pro-
jektový záměr na revitalizaci veřejného prostranství ve výši 20 mil. Kč. Výše 
dotace bude činit 80 % z uvedené částky.

S vedením základní školy diskutujeme možnosti zajištění prostor pro škol-
ní družinu, projednáváme současnou situaci nebo chcete-li atmosféru na zá-
kladní škole, seznamujeme se s plány zlepšení výuky, připravujeme novou 
podobu parku u školy, u kterého v letošním roce vybudujeme K+R pro zlep-
šení bezpečnosti dětí při jejich dopravě auty do školy. 

Jednotlivé komise Rady města intenzivně pracují a předkládají podněty pro 

zlepšení našeho životního prostředí i pro zajištění kulturně-společenských 
akcí. Komise životního prostředí pod vedením Davida Bulíře připravu-
je čištění Bělského potoka, výsadbu městského ovocného sadu, revitalizaci 
tůní a mnoho dalších aktivit. Komise kulturní pod vedením Petra Čáslav-
ského připravuje jako jeden z významných kulturně-společenských počinů 
letošního roku sympozium k bakovskému orobinci, jehož přípravná fáze už 
probíhá, včetně vytvoření facebookové stránky této akce, a která vyvrcholí 
v srpnu letošního roku. 

Závěrem nám dovolte vyjádřit poděkování Vám všem, kteří se spolupodílí-
te na veřejném životě, zejména sportovcům a neziskovým organizacím, s je-
jichž zástupci se potkáváme právě na jednání komisí nebo v různých pra-
covních skupinách. 

JANA BLECHOVÁ, VÁCLAV GRŰNWALD A VLADIMÍR ŠLÉGL ST.
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 Změna úředních hodin

 S o c i á l n í  a u t o m o b i l 

Usnesením rady města došlo s platností od 1. března 2023 ke změně 
úředních hodin na Městském úřadě v Bakově nad Jizerou. Změ-
na je malého rozsahu, týká se úterý, kdy je počátek hodin pro veřej-
nost posunut z 6:30 na 8:00 a pátku, který je „neúředním“ dnem, avšak 
je možné si domluvit schůzku s konkrétním zaměstnancem od 8 hodin 
do 12 hodin. 

Kontakty na pracovníky městského úřadu naleznete na webu města 
Městský úřad > Kontakty > Telefonní seznam. 

Hodiny pro veřejnost od 1. 3. 2023

Po  8:00 - 12:00  12:30 - 17:00 
Út  8:00 - 12:00 
St  8:00 - 12:00  12:30 - 17:00 
Čt  12:30 - 14:30 
Pá  8:00 - 12:00 po předchozí telefonické domluvě 

JIŘINA ŠTUČKOVÁ, TAJEMNICE MĚÚ

Rada města na svém jednání 7. prosince 2022 odsouhlasila na dopo-
ručení sociální a zdravotní komise finanční příspěvek ve výši 12 100 
na zakoupení užitkového automobilu Dacia Lodgy pro Diecézní chari-
tu Litoměřice na zajišťování terénní pečovatelské služby v Bakově nad 
Jizerou a Mnichově Hradišti. 

V uplynulých dnech přišlo poděkování od společnosti Kompakt spol. 
s r. o., která zajišťovala polep tohoto automobilu logy sponzorů. 

Vážení obchodní přátelé, 

děkujeme Vám za spolupráci při realizaci projektu „Sociální auto-
mobil“ Dacia Lodgy určený pro „Diecézní charitu Litoměřice, poboč-
ku Mladá Boleslav, Bakov nad Jizerou, Mnichovo Hradiště. “, který 
byl předán dne 2. února 2023 za účasti představitelů vedení firem, 
které se finančně podílely na tomto projektu. 

Těšíme se na další spolupráci s Vámi. 

Projekt „Sociální automobil“ mohl být realizován hlavně díky Vám 
všem, kteří jste přispěli zakoupením reklamní plochy na sociálním vo-
zidle. 

Ještě jednou děkujeme za Vaše příspěvky, pomohli jste dobré věci. 

Miroslav Káninský jednatel společnosti Kompakt spol. s r. o. 

Tak ať automobil slouží všem, kdo pečovatelskou službu potřebují. 

MAGDALENA BULÍŘOVÁ, VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pokud jste během zimy mí-
jeli jasany v aleji podél silni-
ce mezi obcemi Buda a Zá-
jezdy, možná jste si všimli, 
že se stromy není něco 
v pořádku. Poměrně nedáv-
no došlo k odbornému ošet-
ření stromů a dosadbě mla-
dých stromků. U některých 
starších stromů byla v koru-
ně instalována bezpečnost-
ní vazba a tam, kde již ne-
bylo ošetření možné, bylo 
zachováno alespoň torzo. 
V loňském roce došlo k ma-
sivnímu napadení celé ale-
je lýkohubem, což je brouk, 
který se specializuje prá-
vě na jasany. Jeho rozšíře-
ní lze pozorovat v několika 
posledních letech na jasa-
nových porostech na celém 
území České republiky. Jed-
ná se pravděpodobně hned 
o dva druhy, lýkohuba ja-
sanového a lýkohuba zrni-
tého. Zdravý strom dokáže 
jeho nájezdu většinou odo-
lat, ale pokud je napadení 
masivní a stromy jsou osla-
bené také z jiného důvodu, 
dokáže zlikvidovat i celou 

alej. Nyní v zimním obdo-
bí je teprve rozsah napade-
ní viditelný v důsledku toho, 
že ptáci vyzobávají přezimu-
jící larvy pod kůrou a tím 
odkrývají napadená místa. 
Kůra v důsledku poškoze-
ní ve velkých kusech odpa-
dává ze stromů a odhaluje 
chodbičky, které jednotlivá 
stádia lýkohuba pod kůrou 
vyhlodala. 

Přizvali jsme ke konzulta-
ci mj. odborníky z Agentu-
ry ochrany přírody a kraji-
ny a Ústředního kontrolního 
a zkušebního ústavu země-
dělského a společně hledá-
me vhodné řešení této za-
peklité situace.

PAVLA LUKEŠOVÁ, REFERENTKA 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

  Co se děje v jasanové aleji na hrázi mezi obcemi 
Buda a Zájezdy?  

 MĚSTSKÁ POLICIE

Měsíc únor letošního roku 
nás přivítal větrným a chlad-
ným počasím. Hned prv-
ní únorový den vyjížděli 
strážníci kolem 19. hodiny 
na oznámení od občanky 
z Malé Bělé, že v domě sou-
sed uslyšel nějaké hlasi-
té zvuky, řinčení skla a vi-
děl přikrčenou trojici mužů, 
kteří po jeho křiku začali 
z místa utíkat. Na místě bylo 
zjištěno, že došlo k násilné-
mu vniknutí do nemovitosti 
a pro podezření ze spáchání 
trestného činu byla na místo 

přivolána hlídka Policie ČR, 
které strážníci po dobu pr-
votního šetření asistovali při 
kontrole obce a jejího okolí. 

Tentýž den před 21. hodi-
nou přijala hlídka oznáme-
ní od občana o spadlém 
drátu elektrického vedení 
v obci Chudoplesy. Stráž-
níci na místě zjistili ka-
bel vysokého napětí, který 
spadl ze sloupu a vytvo-
řil nebezpečnou překážku 
na polovině vozovky smě-
rem k obci Bradlec. Stráž-

 Z únorové činnosti Městské policie  
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níci zajistili a označili místo 
nehody a přivolali na místo 
pracovníky pohotovosti fir-
my ČEZ. Pracovníkům firmy 
strážníci zajistili bezpečnost 
opravy do 23. hodiny. 

Dne 3. února po 17. hodině 
vyjížděla hlídka na oznáme-
ní občanky, která v Huso-
vě ulici nalezla ženu, kte-
rá upadla na autobusové 

zastávce do vozovky a by-
la zdravotně indisponovaná. 
Strážník na místě zhodno-
til situaci a vzhledem k po-
ranění ženy na místo přivo-
lal lékaře RZS, který si ženu 
převzal a převezl k ošetření 
do Klaudiánovy nemocnice. 

V neděli 5. února v 15 hodin 
telefonicky oznámil občan, že 
v obci Zvířetice leží na hřišti 

nějaký muž, který se nehýbe 
a nekomunikuje. Při kontro-
le místa strážník zjistil, že se 
jedná o muže, asi 30 let sta-
rého, který leží pomočen pod 
vlivem alkoholu nebo jiné ná-
vykové látky. Jelikož muž ne-
komunikoval, nebyl schopen 
samostatného pohybu a by-
lo podezření, že se poranil 
při pádu, byl na místo přivo-
lán lékař RZS. Při zajišťování 

převozu do nemocnice začal 
být muž agresivní a začal fy-
zicky napadat záchranáře, by-
la mu proto strážníkem přilo-
žena služební pouta a hlídka 
asistovala při jeho převozu 
do zdravotnického zařízení. 
Na urgentním oddělení Klau-
diánovy nemocnice byl muž 
předán pracovníkům ostrahy 
nemocnice a strážník se mo-
hl vrátit zpět do služby. Zde 

již čekalo oznámení od ob-
čanky, která na ulici ve měs-
tě nalezla finanční hotovost. 
Po příjezdu na služebnu 
Městské policie byl sepsán 
úřední záznam, finanční ho-
tovost převzata a zaevidová-
na a následný pracovní den 
předána do evidence nálezů 
Městského úřadu.

ALEŠ KONÝVKA, ŘEDITEL MP

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA A MUZEUM BAKOVSKA

 Přírůstky pro děti a mládež 

Dětská beletrie

Thomas C. Brezina – Klub Tygrů: Volání zlaté sovy (rakouský dobrodružný příběh; čtenářská hra pro děti od 9 let)

Jiří Bulín – Tajemství havraního hradu (český interaktivní dobrodružný příběh s šiframi a hádankami od 9 let)

Andrew Clements – Nejlepší kamarádky navždy (americký příběh pro čtenářky od 9 let)

Jarmila Dědková – Veronika z pískově žlutého domu (čtyři příběhy české spisovatelky o holčičkách, které se potýkají s obtížnými úkoly; od 6 do 10 let)

Veronika Francová – Nové příběhy se šťastným koncem: Nalezená srnčata (český příběh od 8 let)

Kereen Gettenová – Mango nepadá daleko od stromu (anglický román o přátelství a odvaze; Young Adult)

Chris Grabenstein – Únik z knihovny pana Lemoncella (americký dobrodružný román pro čtenáře od 11 let)

Josef Hendrych – Dvojčata na stopě: Tajemství starého zámku (český detektivní příběh pro děti okolo 10 let)

Josef Hendrych – Dvojčata na stopě: Záhada v muzeu (další příběh dvojčat; čtenářská hra)

Alena Kastnerová – O líné babičce (český veselý příběh pro děti od 6 let)

Alena Kastnerová – O nevyřáděném dědečkovi (další knížka plná dobrodružství)

Jeff Kinney – Deník malého poseroutky 17: Wíbuch Plýny (americký humoristický příběh pro děti od 10 let)

Daniela Krolupperová – Vědí draci o legraci? (česká pohádka pro začínající čtenáře; genetická metoda)

Petra Martišková – Dorotka na táboře: Záhada ztraceného poháru (český pří-
běh o prázdninovém dobrodružství od 9 let)

Zuzana Pospíšilová – Nové příběhy se šťastným koncem: Šikovný syslík (sku-
tečné příběhy z naší přírody pro čtenáře od 8 let)

Zuzana Pospíšilová – Nové příběhy se šťastným koncem: Vyděšený kalous 
(další příběh ze série o zachráněných zvířátkách)

Megan Rixová – Štěpka & Štístko: Záhada zmizelých štěňátek (anglický napí-
navý příběh o neslyšící holčičce pro děti od 8 let)

Miloš Samek, Zuzka Šmídová – Myš a smutný pán (český kreslený příběh pro malé 
děti; přílohou knihy je jednoduchá stolní hra)

Roberto Santiago – Ztraceni v čase (španělský dobrodružný román pro čtenáře 
od 9 let)

Petr Hugo Šlik – Tajemství jeskyně pokladů 1 (český dobrodružný příběh dvou 
kamarádů pro děti od 10 let)

Petr Hugo Šlik – Ve staré cihelně se svítí 2 (další díl z dobrodružné série)

Radka Zadinová – Holka do nepohody (český příběh o Kačce, která se musí vyrov-
návat s odloučením od bratra dvojčete a s novou školou; od 9 let)

Radka Zadinová – Štěstí má moje jméno (český příběh dívky ze zvláštní školy pro 
čtenáře od 9 let)

Jiří Žáček – V pravěku bylo blaze člověku (český humoristický příběh pro čtená-
ře od 9 let)
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Naučná literatura mládež

Ladislav Špaček – Dědečku, vyprávěj o Praze (etiketa a etika pro děti od 8 let)

Ladislav Špaček – Dědečku, vyprávěj o světě (didaktický příběh o dědečkovi a zvídavé vnučce)

Beletrie dospělí

Camille G – Deníček Camille G aneb Sranda příběhy z dětství i dospělosti (český autobiografický humoristický příběh)

Julie Caplinová – Hrad ve Skotsku (anglický romantický příběh)

Jaroslava Černá – Dvě Markéty (český historický román; manželky panovníků)

Jaroslava Černá – Krev andělů (český historický detektivní román)

Arnaldur Indridason – Hluboké soutěsky (islandský detektivní román)

Alena Jakoubková – Po bitvě je každý manžel generál (český román pro ženy)

Jozef Karika – Na smrt (slovenský historicko-politický thriller)

Lisa Kleypas – Kouzlo podzimu (americký milostný román z 1. poloviny 19. století; druhý díl ze série Čekanky)

Hana Marie Körnerová – Jelení vršek (český historický román)

Halina Pawlowská – Zanzibar aneb První světový průvodce Haliny Pawlowské (česká humoristická cestopisná próza obsahující kuchařské 
recepty)

Lilka Płonka – Na útěku (polský erotický román; pokračování titulu Dohoda)

Julia Quinnová – Bridgertonovi 8: Před svatbou (další z řady amerických milostných románů z 19. století)

Nora Roberts – Na jménu nezáleží (americký román pro ženy)

Nora Roberts – Povolené ztráty (americký napínavý román)

Kateřina Surmanová – Šepot z lesa (mysteriózní thriller české novinářky)

Vlastimil Vondruška – Lucemburská epopej I.: Král cizinec (český historický román; první kniha série)

Naučná literatura

Jana Bucharová – Pokojové rostliny (edice Receptář; přehled a zásady správné péče)

Iveta Toušlová a kol. – Toulavá kamera 35 (televizní pořady Česko; turistický průvodce)

Vietnam (turistický průvodce do kapsy; inspirace na cesty)

Novinky budou dostupné od pondělí 6. března 2023           EVA CHLÁDKOVÁ, KNIHOVNICE

 Připravujeme

1. 4. 2023 od 15:00 hod. Muzeum Bakovska „Z hlubin minulosti“ – 
vernisáž výstavy nálezů ze zvířetické hladomorny a obrazů Zvířetic.

TAŤÁNA DVOŘÁKOVÁ, VEDOUCÍ MĚK
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 ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Velkými projekty myslí-
me získané dotace pro naši 
školku od společnosti Ško-
da Auto Nadační fond a Mi-
nisterstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy – Evropská 
unie. 

V rámci výzvy Národního 
plánu obnovy naše škola 
získala 113 600, - Kč na di-
gitalizaci, kterou budeme 
rozvíjet informativní myšlení 
a digitální kompetence dě-
tí. Do tříd byly zakoupeny 
notebooky, tablet, digitální 
mikroskop a magnetické sta-
vebnice, které podporují di-
gitální myšlení a rozvoj dětí 
v oblastech informatiky. Po-
můcky jako 3D pero a chytré 
pero pak bude rozvíjet u dě-
tí kreativitu a představivost. 
Didaktické hry, které souvisí 
s předmatematickými před-
stavami, logickým myšlením, 
podporují děti v dalších ob-
lastech. Atraktivní jsou robo-
tické hračky a hračky na pro-
gramování. Včelka Bee-bot 
a robot Zigy-boot učí děti pr-
votnímu programování. 

V rámci výzvy Šablony 
Operačního programu 
Jan Amos Komenský by-
la v loňském roce podá-
na žádost a získána dotace 
814 000, -Kč. Projekt na-
ší školky s názvem Společ-
ně hrou za poznáním bude 
realizován do konce roku 
2024. Díky němu se zapo-
jíme do podpory jazyko-
vé výchovy dětí s odlišným 
mateřským jazykem, nabíd-
neme různé formy a meto-
dy inovativního vzdělávání 
v průběhu výchovně vzdě-
lávacího procesu. Personál-
ní podpora školní asistent 
bude nápomocna při vzdě-
lávání dětí ze sociokulturně 
znevýhodněného prostře-
dí. Proběhne sdílení zkuše-
ností v hostitelské mateřské 
škole a dále mají pedago-
gové možnost vzdělávat se 
ve zvolené oblasti. 

V rámci dotační výzvy spo-
lečnosti Škoda auto Na-
dační fond jsme získali již 
v loňském roce 80 000, -Kč 
na didaktické hry a pomůc-

ky, dětskou a odbornou lite-
raturu nejen pro děti z Ukra-
jiny. Projektem Naši noví 
kamarádi vytvoříme vhodné 
a přínosné sociální, emoč-
ní a materiální prostředí pro 
snadnější adaptaci a zapo-
jení dětí uprchlíků z Ukraji-
ny do stávajícího kolektivu 
mateřské školy a přispějeme 
tak tvorbě společenství zdra-

vých vztahů. Projekt nám 
napomůže k všestrannému 
rozvoji těchto dětí. V ne-
poslední řadě se zaměří-
me na podporu jazykových 
schopností a dovedností dě-
tí s odlišným mateřským ja-
zykem. Pomoc a vyjádření 
solidarity pro konkrétní dí-
tě zajistíme také finančním 
příspěvkem na celodenní 

stravování v mateřské škole. 
Projekt je ve fázi realizace. 

Malými projekty myslíme 
projekty v jednotlivých tří-
dách. Byl to Den s ptáčky, 
Pohybový den v sokolov-
ně, Bílý den, Den v ledo-
vém království. Vždy jsou 
pro děti připraveny různé 
tradiční i netradiční úkoly, 
hry a cvičení. Povídání v ko-
munitním kruhu je spojeno 
s tématem a rozvíjí u dě-
tí řečové schopnosti, umě-
ní naslouchat a vnímat slova 
kamarádů. Návštěva soko-
lovny potěší všechny malé 
i velké sportovce, velký pro-
stor vybízí k procvičení lo-
komočních pohybů, cvičení 
na různém nářadí a s náči-
ním. Projekty se uskutečňu-
jí i díky spolupráci s rodiči, 
kteří dětem připravují různé 
kostýmy, obleky, pomůcky, 
hračky a další potřebné věci. 

Přesto, že to jsou menší pro-
jekty, jsou pro děti velmi pří-
nosné a můžeme říci, že také 
velké. Velké svým prožitkem, 
radostí a přínosem pro jed-
notlivé děti. 

JANA MLYNKOVÁ,  

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY MŠ

 Naše velké i malé projekty pro děti  
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Od neděle 5. 2. do pátku 10. 
2. 2023 absolvovalo 46 žá-
ků naší školy pod vedením 
5 pedagogů lyžařský kurz 
v penzionu Artur v Janově 
nad Nisou. Poslední večer 
dostali mladí lyžaři za úkol 
ve skupinách sepsat svoje 
dojmy z celého týdne. Dvě 
práce s hodnocením Vám 
předkládáme. 

„Na chatu jsme po příjez-
du přišli vyčerpaní po dlou-
hé kluzké cestě, ubytova-
li jsme se ve svých pokojích 
a šli na večeři. Večerka byla 
jako každý den ve 21:30 kro-
mě středy. Ráno jsme šli ly-
žovat. Každý ukázal, co umí. 
Byli jsme rozřazeni do skupin 
od nejzkušenějších po začá-
tečníky. Chodili jsme lyžovat 
každé dopoledne i odpo-
ledne. Zdatnější jeli v úterý 
a ve středu lyžovat na Tan-
valdský Špičák. Ve čtvrtek se 
šlo na běžky a na procházku. 

Naše hodnocení: Začáteč-
níci udělali největší pokrok 
díky paní učitelce Horčíko-
vé, pan učitel Toman hez-
ky vedl tým a naučil nás 
nové triky, díky panu uči-
teli Brodskému jsme mě-
li na sjezdovce volnost.  
Bylo to tu super, ale už jsme 
se těšili domů!“ 

Za Perfect team: Eliška No-
váková, Anna Fialová, Ne-
la Havlová, Matěj Kult, 
Saša Seliga a Valentýna Ku-
čerová. 

„My jsme za celý týden 
velmi spokojené. S rozřa-
zením do skupin souhla-
síme. Některé z nás byly 
v prvním družstvu, některé 
ve druhém, některé ve tře-
tím a některé ve čtvrtém.  
Za čtvrtou skupinu chválí-
me paní učitelku Stehlíko-
vou a Horčíkovou. Když 
něco někomu nešlo, tak 

mu pomohly a vysvětli-
ly. Měly s námi velkou tr-
pělivost. Za skupinu číslo 
tři musíme pochválit pana 
učitele Tomana. Měl s námi 
trpělivost a bavily nás je-
ho hry. Za druhou skupinu 
musíme panu učiteli Brod-

skému vytknout to, že nám 
na svahu ujížděl. Za první 
skupinu chválíme paní asi-
stentku Šenkýřovou za to, 
že jsme si mohli vybrat, 
kde můžeme jezdit. Také 
chválíme paní kuchařku 
za výbornou kuchyni. “

ZA TÝM DĚVČÁTEK:  

BÁRA ŠMÍDOVÁ,  

ADÉLA JIRKOVSKÁ,  

MARIE JIREŠOVÁ,  

BÁRA BŮŽKOVÁ, 

 ELIŠKA KRÁLOVÁ,  

ANIČKA ŠVARCOVÁ.

Ve čtvrtek 16. 2. se žáci 8. 
a 9. ročníku vydali na před-
stavení do Divadla na Vino-
hradech, kde zhlédli před-
stavení „Danny Smiřický 
(Příběh inženýra lidských 
duší)“ od známého spiso-
vatele Josefa Škvoreckého, 
o kterém jsme se v letošním 
roce učili. Hra se odehrává 
v různých fázích života auto-
ra a vrací se i ke své osudové 
lásce Nadě. Hlavní postavy 

ztvárňovali Svatopluk Sko-
pal, Jan Šťastný, Petr Kost-
ka, Tomáš Pavelka a další. 
Všechny třídy měly možnost 
sedět v postranních lóžích. 
Po představení jsme se vrátili 
v pozdních hodinách zpátky 
ke škole. Výlet se nám všem 
moc líbil a měli jsme o čem 
přemýšlet.

KATEŘINA KAISEROVÁ,  

ALŽBĚTA HOUSEROVÁ, IX. C

 Lyžařský výcvikový kurz 2023  

 Návštěva Divadla na Vinohradech  
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Ve čtvrtek 16. února se na-
še škola zúčastnila besedy 
v rámci vzdělávacího pro-
jektu Svět kolem nás, která 
se uskutečnila v tělocvičně 
školy. Beseda byla na té-
ma „Tanzánie - divoké srd-
ce Afriky“ a odvyprávěl nám 
ji pán, který spolu s dalšímu 
účastníky Tanzánii procesto-
val a nafotil. Beseda probí-
hala na způsob prezentace 
v pozadí s doprovodnými 
videi. Byli jsme rozděle-
ni do dvou skupin, nejprve 
měli besedu 6. a 7. ročník 
a poté 8. a 9. Na konci byly 
zodpovězeny naše dotazy, 
na které jsme obdrželi veli-
ce zajímavé odpovědi.

NICOLAS CHUMLEN, IX. C

 Víte, kde leží Kilimandžáro?  

oznamují Kuřátka a Ká-
čátka z TYMIŠKY 

Zima nás pomaličku opouští 
a my na procházkách obje-
vujeme první jarní poslíčky, 
už jsme viděli sněženky a ta-
ké posloucháme ptáčky, kte-
ří svým zpěvem nás dopro-

vázejí na našich toulkách 
po okolí školky. 

Tento měsíc jsme se věno-
vali mnoha tématům. Jed-
no z nich bylo povolání 
a u této příležitosti nás na-
vštívil pan policista, kte-
rý nám povyprávěl o své 

práci a poučil děti o bez-
pečném chování na ulici 
a k cizím lidem. Také jsme 
ve školce přivítali zdravot-
ní sestřičku, od které jsme 
se dozvěděli plno důleži-
tých informací o záchra-
ně života. Názorně jsme si 
vyzkoušeli resuscitaci a už 
víme, jak zavolat rychlou 
pomoc, protože známe dů-
ležitá telefonní čísla. Čeká 

nás i návštěva místní hasič-
ské zbrojnice, na kterou se 
moc těšíme. 

Zahráli jsme si mnoho her 
na tyto témata, jako napří-
klad jak vypadá návštěva 
u pana doktora, zdramati-
zovali jsme si cestu sušenky 
naším tělem, změřili jsme 
se a zvážili, ozdobili si ka-
pesníčky proti Tetce Rýmě 

a rozpoznávali kosti v těle. 

Celé téma povolání jsme 
uzavřeli maškarním ple-
sem a už se těšíme na jarní 
prázdniny.

Děkujeme, že se zajímáte 
o naše články.

POZDRAV POSÍLAJÍ  

DĚTI Z TYMIŠKY

 Jaro ťuká na vrátka  
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Únor je období masopust-
ních zvyků a karnevalů, 
a tak jsme si na Zvířeticích, 
v sobotu 18. února, také je-
den karneval, již tradiční, 
„střihli“. Bohužel těsně před 
víkendem některé děti pře-
mohla viróza, a tak připra-
vené krásné masky a kos-
týmy nemohly dorazit. I tak 
ale bylo o zábavu postaráno 
a užilo se spousta zábavy 
a legrace.

OV ZVÍŘETICE

 Zvířetický karneval 2023

 OSADNÍ VÝBORY OZNAMUJÍ

 OD ČTENÁŘŮ

  Vzpomínky

6. března uplyne 20 let, 
od úmrtí mého tatínka 
pana

JOSEFA KLEMY. 

Prosím o tichou vzpomín-
ku. SynJosef Klema

Dne 10. března uplyne 
dlouhých 10 let, co nás 
opustila naše milovaná 
maminka a babička paní

VĚRA PAULŮ.  

S láskou stále vzpomínají 
dcery Eva a Jaroslava s ro-
dinami.

Dne 2. dubna uplyne čtvr-
tý rok, kdy po dlouhé 
a těžké nemoci zemře-
la paní

Jitka ANDRLOVÁ,  

roz. Dubová z Malé Bělé. 
Vzpomínají manžel, dcery 

Dne 31. 3. 2023 uplyne již 
5 smutných let, co nás na-
vždy opustil náš milovaný 
tatínek pan

ZDENĚK ČERNÝ 

z Bakova. Kdo jste ho zna-
li, věnujte mu s námi ti-
chou vzpomínku. S láskou 
stále vzpomínají dcery se 
svými rodinami.

Dne 15. dubna uplyne  
7. výročí od úmrtí pana

Jaroslava LEKEŠE. 

Vzpomínají dcera a syn s rodinami. 

Dne 18. 02. to bylo 9 let, 
co nás opustil

ROMAN FRANEK.

Vzpomínáme táta a sou-
rozenci.

 

Dne 15. března tomu bude 17 let,  
co nás opustila naše maminka  
a babička paní

Emilie LEKEŠOVÁ, 

na kterou vzpomínáme a nikdy  
nezapomeneme. 
Syn, dcera a vnoučata s rodinami.  
Kdo jste ji znali a měli rádi,  
vzpomeňte s námi.  
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V sobotu dne 12. 2. 2022 se 
náš tým mladšího, staršího 
a dorosteneckého týmu SDH 
Nové Vsi u Bakova společně 
s dospělými vedoucími vy-
dal na exkurzi do mladobo-
leslavské hasičárny profesio-
nálních hasičů. 

Když jsme dorazili na místo, 
čekal na nás už náš průvod-
ce po hasičárně. Vešli jsme 
do budovy, představili jsme 
se a prohlídka začala. První 
jsme dostali přednášku o ná-

plni jejich práce, co vlastně 
obnáší, jak dlouho slouží 
jednu směnu, jaké výjez-
dy mají nejčastěji anebo jak 
to celé během 24hodinové 
směny probíhá. Po před-
nášce jsme zamířili do skle-
pení celé hasičárny, kde se 
nachází spousta věcí, jako 
například pračka na hadice. 
Poté jsme zamířili do druhé-
ho patra, kde se nacházejí 
ložnice hasičů, jídelna, kan-
celáře, vlastní učebna (kde 
i probíhají důležitá školení), 

  SDH Nová Ves u Bakova na exkurzi  
v mladoboleslavské hasičárně    

Třicetiletá válka ovlivnila 
celkovou mocenskou rov-
nováhu v Evropě a před 
podpisem vestfálského míru 
docházelo k bitvám na sou-
ši i na moři. Pod prapory 
armád katolické i protes-
tantské strany umírali muži, 
kteří plnili rozkazy svých ve-
litelů, z nichž generálové Al-
brecht z Valdštejna a Matyáš 
Gallas zanechali mj. dějin-
ný odkaz v severovýchod-
ních Čechách jako vlastníci 
rozsáhlého pozemkového 
majetku a s ním spojeného 
hospodářského celku. O tři-
cetileté válce bylo řečeno 
a napsáno mnohé, ale kni-
ha od Mgr. Tomáše Kocha je 
poněkud odlišná. 

V publikaci Umění vojen-
ství 1600 – 1648 je celko-
vý obraz vojenského života 
(a smrti v boji) 1. poloviny 
17. století popsán pohle-
dem na odlišnou strategii 
vojenských „škol“ několika 
zemí, bitevní taktiku jed-
notlivých armád, celkovou 
organizaci vojenských tě-
les i jednotlivých bojových 
formací. Zásluhou autoro-
va badatelského přístupu se 
lze dovědět informace o vi-
zuálním vnímání bitev a re-

áliích polních tažení i vo-
jenského tábora, které se 
týkaly vojáků i osob zajiš-
ťujících trén. Značný pro-
stor je věnován postupným 
změnám vojenství - v té-
to souvislosti je zmíněna 
reforma lehkého jezdec-
tva provedená Albrechtem 
z Valdštejna. Také schop-
nosti Matyáše Gallase, vrch-
ního velitele císařské armá-
dy (po smrti generalissima 
Valdštejna), jsou objektiv-
ně posouzeny – přezdívka 
Kazivoj (pro jeho údajnou 
neschopnost velet velkým 
bojovým formacím) tedy 
částečně platila, neboť Ma-
tyáš Gallas byl úspěšný ze-
jména při obléhání stra-
tegických bodů – hradů, 
měst, pevností. 

Kniha Umění vojenství 
1600 – 1648 je informa-
tivně objevným a počtem 
stran nejrozsáhlejším svaz-
kem edice Útrapy a hrůzy 
třicetileté války - její text 
doplňují kvalitní černobílé 
i barevné fotografie, pou-
ze někde si zařádil „tiskař-
ský šotek“. 

Mgr. Tomáš Koch - Umění 
vojenství 1600 – 1648: Zá-

klady vývoje taktik a for-
mací v 1. polovině 17. sto-
letí, edice: Útrapy a hrůzy 
třicetileté války - sv. 10, 

ISBN: 978-80-88030-70-6, 
218 str. + 16 str. barevné 
přílohy, 1. vyd., Bohumír 
Němec – Veduta, České Bu-

dějovice v roce 2023 (v ti-
ráži uveden rok 2022).

STANISLAV VANĚK

 Umění vojenství 1600–1648 recenze knihy

 NOVOVESKÝ INFORMAČNÍ KANÁL
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tělocvična, posilovny, no 
prostě celé zázemí hasičů 
po celou dobu jejich směny. 
Poté jsme přešli do šaten ha-
sičů, kde nám ukázali svo-
ji výstroj a poté nám jeden 
z hasičů ukázal sklouznutí 
po skluzu (tj. tyč, po které se 
hasiči při výjezdu dostávají 
rychleji dolů k šatnám a ga-
rážím), ale poté přišla ta 
chvíle, na kterou se těšili asi 
všichni nejvíce. Vešli jsme 
do garáže veškeré techniky, 
kterou vlastní místní hasiči. 

Po příchodu do garáže ně-
kteří z nás zůstali tiše kou-
kat. Tolik hasičské techniky 
v jedné garáži, to se opravdu 
jen tak nevidí, tolik aut ko-
lik jsme viděli, no neskuteč-
né! Také jsme dostali spoustu 
zajímavých informací, napří-
klad o jejich opravdu výkon-
ném čerpadlu, o vozidlech, 
které například byli i na loň-
ských požárech v Řecku, ne-
bo o autobusu, který slouží 
jako dočasné zázemí pro li-
di, které postihlo nějaké ne-
štěstí. Poté jsme vstoupili 
i do druhé garáže, kde jsme 

zůstali my a možná i někteří 
dospělí opravdu zírat. Všude 
okolo nás výjezdová techni-
ka (kamiony, cisterny a mno-
ho dalších vozidel). Všechna 
vozidla jsme si všichni s vel-
kým nadšením prohlédli, 
„přece to se nevidí jen tak ka-
ždý den“. Dostali jsme hez-
kou přednášku snad o všech 
vozidlech, technice a o vyba-
vení uvnitř. Poté jsme dostali 
možnost našich případných 
dotazů, co nás například zají-
malo nejvíce. 

Na konci prohlídky nám ha-
siči vyjeli s jedním vozidlem. 
Bylo to vozidlo s výsuvným 
žebříkem a plošinou, která 
v roztáhnutém stavu a os-
trým zalomením měří oko-
lo 43 metrů, což je celkem 
vysoko, a jako třešničku 
na dortu nám to celé roz-
táhli a ukázali. Popsali nám, 
kdy se takové vozidlo po-
užívá, do jakých podmínek 
se to může používat, a také 
nám opět odpověděli na na-
še případné dotazy. 

Řekl bych, že se nám všem 
exkurze velmi moc líbi-
la a musíme říci, že máme 
z těchto lidí opravdu velký 
respekt. Dennodenně nasa-
zují vlastní životy pro živo-
ty těch druhých. Zachraňují 
životy anebo také pomáha-
jí při živelných pohromách. 
A opravdu Vám chci říci: 
„chlapi jste opravdoví hr-
dinové a borci, smekám 
před vámi klobouk“. Musí-
me všichni poděkovat naše-
mu starostovi SDH Michalu 
Rejzkovi a našim vedoucím, 

že jsme měli tu možnost to-
hle všechno vidět na vlastní 
oči. Ale také velké díky pat-
ří naší Tereze Žďánské, která 
nám tenhle zážitek zařídila 
a hlavně v neposlední řadě 
chceme moc poděkovat klu-
kům z HZJ Mladé Boleslavi, 
kteří nás tu prováděli a da-
li nám příležitost tohle vše 
vidět. Moc Vám všichni dě-
kujeme.

ZA ČLENY SDH NOVÁ VES 

U BAKOVA MICHAL TÓBIÁŠ ML.

 Z HISTORIE

Dle různých výkladových 
slovníků je pověst příběh 
částečně pravdivý, částečně 
smyšlený, související s jistou 
událostí, u které není její pů-
vod zcela spolehlivě znám 
a zaručen. 

V tomto článku bych čtená-
řům chtěl přiblížit, jak taková 
pověst může vzniknout a co 
bylo jejím reálným základem. 
V roce 2004 byla vydána kníž-
ka Báje a pověsti z Bakovska, 
kterou napsal regionální his-
torik Vladimír Bednář. Jednou 
její kapitolou je i pověst U Je-
níčka. Ve stručnosti vylíčím je-
jí obsah. 

Příběh se odehrává někdy 
v 2. polovině 19. století 
ve vsi u lesa Lovotína. Chu-
dá matka zde sama vychová-

vá svého jediného syna Jana, 
kterému pro jeho drobnou 
postavu říkají Jeníček. Jeho 
největší zálibou je hudba, sám 
také hraje v Rélichově ka-
pele. Ve věku 23 let odchází 
na vojnu a vrací se až po pěti 
letech. Po návratu z vojny se 
sblíží s dcerou své sousedky 
Stázkou, s níž naváže milost-
ný poměr. Vztah je však pře-
rušen Jeníčkovým odchodem 
do Ameriky, kde si chce hud-
bou vydělat peníze na sňatek 
se svou milou. Slib věrnosti, 
který si dali, však dívka poru-
ší a za dva roky, po návratu 
Jeníčka z Ameriky, je Stázka 
už provdána. Tuto skutečnost 
Jeníček těžce nese a po něja-
ké době se v lese nad ves-
nicí, na svém oblíbeném mís-
tě, kde se se Stázkou scházeli, 
zastřelí. 

 Jak vzniká pověst
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Toto místo bylo označeno 
obrázkem visícím na stromě 
a začalo se zde říkat U Je-
níčka. 

Reálný základ této pověsti se 
týká rodiny mojí prababič-
ky. Oním zastřeleným Jeníč-
kem (Jeníkem) byl strýc mo-
jí babičky Turkové Jan Pánek, 
který se narodil 12. 6. 1879 
jako třetí dítě rolníka a maji-
tele cihelny Jana Pánka. Ten 
hospodařil v Nové Vsi u Ba-
kova v čísle popisném 18 
(dnes Růtovi). Sociální záze-
mí kompletní rodiny, ze kte-
ré pocházel, bylo oproti po-
věsti velice dobré. Oba jeho 
bratři vystudovali a pozdě-
ji zastávali významná místa 
ve státní správě. Starší bratr 
Josef jako důchodkový kon-
trolor, mladší bratr Antonín 
s titulem Ing. jako vrchní in-

spektor státních drah. Jeho 
dvě sestry Marie a Anna se 
výhodně provdaly za sedláky 
Rejnarta z Nové Vsi a na Ptý-
rově hospodařícího Prskavce. 
Jak Jeník vypadal a jaké byl 
postavy, nevíme. Zachovala 
se jen fotografie jeho staršího 
bratra Josefa, ovšem z poz-
dějšího věku. V Pánkově ro-
dině byla, alespoň v mužské 
linii, typická dlouhověkost. 
Jeníkův otec se dožil více jak 
90 let a zmiňovaný bratr Jo-
sef se v dobrém zdraví (ač 
byl vášnivým kuřákem) dožil 
100 a půl roku a zemřel 11. 
8. 1976 jako nejstarší občan 
okresu Jičínského. Ve svých 
92 letech dokonce navštívil 
syna žijícího v emigraci v ka-
nadském Vancouveru. 

Jeníkova záliba v hudbě 
je však nesporná. V dopi-

se na rozloučenou, který se 
zachoval, odkazuje 300 ko-
run ke zkouškám a na ná-
kup hudebnin bakovské ka-
pele p. Hillera, ve které hrál 
a ve které si peníze vydělal. 
Bohužel není známo, na jaký 
hrál nástroj. Také si přál, aby 
o pohřbu nesli rakev jeho 
přátelé hudebníci. O důvo-
dech, které ho vedly k sebe-
vraždě, je možno spekulovat. 
V tehdejším tisku je poznám-
ka, že snad z nespokojenos-
ti se svým postavením. V je-
ho posledním dopisu je jako 
post scriptum věta „A zvláš-
tě zdravím srdečně Aničku“, 
takže ani motiv nešťastné lás-
ky nelze vyloučit. V úterý 
23. 5. 1905 se pětadvacetile-
tý Jan Pánek střelil revolve-
rem do hlavy a na místě ze-
mřel. K sebevraždě si vybral 
terasu vystupující ze stráně 

nad cestou vedoucí pod le-
sem Lovotínem z Nové Vsi 
na Rečkov, asi 200 metrů 
od hranice lesa. Jeho tělo ješ-
tě ten den nalezli jeho otec 
s rolníkem Rejnartem, kteří 
ho šli hledat. Starší obyvatelé 
Nové Vsi toto místo přibližně 
znají a v minulosti byl snad 
na blízkém stromě umístěn 
svatý obrázek. Do dnešní 
doby se zde říká „U Jeníka“. 
Ve čtvrtek 25. 5. 1905 byl Jan 
Pánek pochován na starém 
bakovském hřbitově ve tře-
tím oddíle do hrobu č. 317. 
V dopise na rozloučenou si 
přál ze svých úspor zhotovit 
malou černou desku s nápi-
sem „Zde odpočívá náš Jen-
da“. Snad bylo toto jeho přá-
ní splněno, neboť v soupisu 
pomníků starého hřbitova 
z roku 1909 je jeho pomník 
uveden. Hrob Jana Pánka byl 

udržován až do doby zrušení 
hřbitova. Dle vyprávění mé-
ho otce ho ještě po válce můj 
dědeček zaléval ze hřbitovní 
zdi hadicí (náš pozemek se 
starým hřbitovem sousedí). 

Na závěr článku bych chtěl 
požádat novoveské spoluob-
čany, kteří místo této nešťast-
né události znají, zda by ho 
nějakým vhodným způsobem 
označili (jako například dub 
nad „Hoření výhradou“ zvaný 
U Obrázku nebo U Panenky 
Marie), aby místo zvané U Je-
níka neupadlo v zapomnění. 

Pokud by měl kdokoliv k to-
muto tématu jakoukoliv in-
formaci, nechť mě prosím 
kontaktuje přes redakci Ba-
kovska.

JAN TUREK

 KULTURA VE MĚSTĚ A V OKOLÍ

 Bakovský orobinec 2023 

Na základě doporučení kulturní komise, rozhodla rada města Bakova 
nad Jizerou, že uspořádá v letošním roce 1. sympozium na podporu za-
chování tradičního řemesla BAKOVSKA. 

1. ročník akce „BAKOVSKÝ OROBINEC 2023“ se bude konat v sobotu 
19. 8. a v neděli 20. 8. 2023 a Bakov nad Jizerou přivítá prvních 7 fre-
kventantů. Chystané sympozium bude mít bohatý program. 

• výukový ateliér
• výstava „O OROBINCI „
• výstava „BAKOVSKO V TRADICÍCH I“
• OROBINCOVÁ pracovní dílna nejenom pro děti
• beseda se správci muzejních sbírek
• OROBINCOVÁ kavárna 
•  setkání s obdivovateli pletení z OROBINCE a BAKOVÁKY, kteří sami 

pletli anebo se s OROBINCEM potkali
• OROBINCOVÝ fotoateliér

Dojde ke spolupráci mezi městem Bakov nad Jizerou, poslední pletař-
kou po „bakovském způsobu“ pí. Ivetou Dandovou, Uměleckoprůmys-
lovým muzeem Praha, studenty výtvarných oborů, Kreativním centrem 
hrnčířského dvora ve Zvířeticích, Baráčníky z Malé Bělé, občany Bako-
va nad Jizerou a dalšími návštěvníky sympozia. 

Autory projektu jsou Jana Blechová a Petr Čáslavský. 
Výkonný ředitel sympózia:  Jana Blechová (za vedení města)
Kurátor sympózia: Petr Čáslavský (za kulturní komisi)
Odborný lektor:  Iveta Dandová (nositel tradice)

Asistenti:  Monika Čapková (za Baráčníky z Malé  
 Bělé a kulturní komisi)
 Věra Stránská (za kulturní komisi)
 Michal Kořínek (za Kreativní centrum HDZ)

Pojďme si společně užít BAKOVSKÝ OROBINEC 2023!

PETR ČÁSLAVSKÝ, PŘEDSEDA KULTURNÍ KOMISE
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Mini kulturní kalendář 2023 
         

Datum Akce Pořadatel - místo konání 

5.3. 15:00  Dětský karneval s Divadélkem Romaneto  Město Bakov nad Jizerou - Radnice 

9.3. 09:00 Setkání seniorů KC Spokojený svět, 5. května 513 

11.3. 19:30 Ples města Bakov nad Jizerou Město Bakov nad Jizerou - Radnice 

18.3. 19:30 Levnej život - Štěpán Tuček DS TYL Bakov nad Jizerou - Radnice 

23.3. 09:00 Setkání seniorů KC Spokojený svět - 5. května 513 

23.3. 16:00 Plechové pohádky (Divadlo Kordula) KC Spokojený svět - 5. května 513 

25.3. 20:00 Baráčnický ples Furiant Malá Bělá - Nová Ves 

29.3. 15:30 Velikonoční tvoření KC Spokojený svět - 5. května 513 

2.4. 11:00  Velikonoční jarmark s programem Město Bakov nad Jizerou - náměstí 

20.4. 16:00 Čarodějná pohádka (Nezávislé divadlo P. Šimůnka) KC Spokojený svět, 5. května 513 

1.4. 15:00 Z hlubin minulosti – vernisáž nálezů ze Zvířetic Muzeum Bakovska 

5.- 12.4.  Velikonoce v Hrnčířském dvoře ve Zvířeticích KC Hrnčířského dvora ve Zvířeticích 

11.4.    Velikonoční jarmark s programem Město Bakov nad Jizerou - náměstí 

15.4.  Ladies night s Testosteronem DS TYL Bakov nad Jizerou - Radnice 

26.4. 16:00  Pohádka o Smolíčkovi v podání Divadla KK Muzeum Bakovska 

6.5.  Charitativní jarmark LOVI,z.s. TIC Zvířetice - zřícenina Zvířetice 

12.5.  Tombova rodina - Teepci ZUŠ MH DS TYL Bakov nad Jizerou - Radnice 

25.5. 16:00  O Budulínkovi (Sváťovo divadlo) KC Spokojený svět - 5. května 513 

10.6.  Koncert Yellow - smyčcové duo TIC Zvířetice - zřícenina Zvířetice 

10.6.  Charitativní jarmark LOVI,z.s. TIC Zvířetice - zřícenina Zvířetice 

22.-25.6.  Víkend s řemesly KC Hrnčířského dvora ve Zvířeticích 

24.6.  Divadelní zábava na náměstí DS TYL Bakov nad Jizerou 

30.6.  Beseda v předvečer Pojizerského festivalu Spolek POJIZERSKÝ FOLKLOR - Radnice 

1.7.  Pojizerský folklórní festival Spolek POJIZERSKÝ FOLKLOR - náměstí 

19.8.  Divadelní den na Zvířeticích TIC Zvířetice – zřícenina Zvířetice 

19.-20.8.  Sympozium Bakovský orobinec   Město Bakov nad Jizerou 

25.-27.8.  Konec prázdnin na Hrnčířském dvoře ve Zvířeticích KC Hrnčířského dvora ve Zvířeticích 

26.8.  Akce o přírodě s ČSOP Klenice TIC Zvířetice - zřícenina Zvířetice 

27.8.    Posvícenský jarmark s programem Město Bakov nad Jizerou - náměstí 

2.9.  Charitativní jarmark LOVI,z.s. TIC Zvířetice - zřícenina Zvířetice 

16.9.  Akce o přírodě s ČSOP Klenice TIC Zvířetice - zřícenina Zvířetice 

28.9.-1.10.  Babí léto na Hrnčířském dvoře ve Zvířeticích KC Hrnčířského dvora ve Zvířeticích 

25.11.-7.1.   Vánoce na Hrnčířském dvoře ve Zvířeticích KC Hrnčířského dvora ve Zvířeticích 

3.12.     1. adventní neděle, jarmark, zpívání dětí Město Bakov nad Jizerou – náměstí 
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 XIII. ples města Bakov nad Jizerou 

Vstupenky na XIII. ples města Bakov nad Jizerou v hodnotě 150 Kč 
koupíte v Městské knihovně a v Cukrárně U Pavoučka

Ples se uskuteční v sobotu 11. března 2023 v divadelním sále Radnice. 

K tanci i poslechu bude hrát kapela Pegas. Večer zpestří svým vystou-
pením profi tanečníci z TK Rytmus.

Těšíme se na Vás!                                                      VEDENÍ MĚSTA
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 BAKOVSKÉ ZÁJMOVÉ SPOLKY

 Vzpomínáme celkem ochotně II 

Vážení čtenáři Bakovska, máme tu další část našeho společného vzpomíná-
ní na členy Divadelního spolku Tyl v Bakově, kteří nás v minulosti bavili 
svými výkony na jevišti, či se technicky neb jinak podíleli na realizaci diva-
delních představení, a kteří už naši dnešní činnost mohou sledovat jen z Ne-
beských výšin. 

Obě, tedy Magda Melicharová a já, Vlasta Bobková alias Bobina, si neklade-
me za cíl předložit Vám nějaká encyklopedická fakta. Prostě se snažíme jen 
volně vzpomínat. 

Pokračujeme hezky podle abecedy. 

B: A dnes je na řadě písmeno B. 

Lída Brodská (1932-2016) a Luboš Brodský (1932-2019). Určitě se shodne-
me na tom, že oba byli v určitém období zosobněním bakovského ochotnic-
kého divadla. Bakovské divadlo, to byl jejich společný život, náplň veškeré-
ho volna. Oba byli svého času i obětavými předsedy spolku. 

M: A tak není divu, že hráli společně v mnohých inscenacích, či Lída účin-
kovala ve hrách, které Luboš režíroval. Takže připomeneme jejich činnost 
takříkajíc pod jednou hlavičkou. 

B: Údajně se seznámili při společném účinkování v dramatizaci Otčenáškovy 
novely Romeo, Julie a tma. Ovšem hráli společně i ve hrách: Sylva, Dobrou 
noc, Patrice, Slaměný klobouk, Těžká Barbora, Kaviár nebo čočka, Kat a blá-
zen, Jenom na lékařský přepis a mnoha dalších. 

M: Já připomenu Lídu v roli kněžny v Lucerně, kterou režíroval Luboš. Lu-
bošovu titulní roli ve Strakonickém dudákovi, Lída zde ztvárnila jeho matku 
Rosavu. Luboš režíroval i Nejkrásnější válku, kde později zastoupil Jardu An-
toše v roli Thukida. Lída tady hraje Penelope. Luboš režíruje hru Lumapaci-
vagabundus, Nebe na zemi, Lída zde vystupuje. 

B: Luboš hodně režíroval. Například Hrátky s čertem, A jitra jsou zde tichá 
a po rekonstrukci sálu Radnice, po požáru i legendárního Podskaláka… 

Nutno zdůraznit, že Lída zahrála vše. Nezapomenu na její skvělý výkon v roli 
Almary, čili starožitné skříně, ve hře Krajnice báječných cest. 

M: Oba účinkovali i v estrádních pořadech – Hezky od podlahy, Šantán 
s červenou lucernou a v mnoha divadelních klubech. Luboš i zpíval, Lída 
slovem provázela tyto pořady. Uváděla také divadelní představení na Rad-
nici. 

B: Ano, Lída měla zvučný hlas, výrazný přednes a skvělou výslovnost. O je-
jich společné divadelní činnosti bychom mohli opravdu povídat dlouho. 

M: Dalším skvělým ochotnickým hercem od B byl Láďa Bílek (1933 -2010). 
Účinkoval též v mnoha inscenacích. Jmenujme alespoň Těžkou Barboru, 
Charleyovu tetu, Robinsonku, Slaměný klobouk, Kat a blázen, Ostře sledo-
vané vlaky, Loupežník, Treperendy.

B: Nesmíme zapomenout na Hrátky s čertem. Pro mě byl nejlepším Marti-
nem Kabátem, jakého jsem kdy viděla. Nezapomenu na jeho široký srdečný 
úsměv a sytý hlas s výraznou dikcí. 

M: A další ochotnice od B, paní Zdena Bláhová, co vím, tak si zahrála 
v Charleyově tetě. Tam měla památnou repliku: “Já, bláhová …“ A tu stra-
nou okomentoval právě Láďa Bílek: „rozená Krupičková…. “, k velkému 
pobavení publika. 

B: Já už pamatuji paní Bláhovou jako nápovědu a taky skvělou kuchařku, 
jejíž kulinářské umění si pochvalovali i hostující umělci z pražských divadel, 
včetně Národního. 
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M: A když jsme u B, nesmíme zapomenout ani na paní Marii Babákovou 
(1922 -1987), v našich kronikách se píše o jejích rolích v Potštejnské roman-
ci a Selská láska. 

B. A jak to už bývá u ochotníků s rodinnou tradicí, po své babičce prý zdě-
dil komedianství i náš kamarád Pavel Babák, který si s námi párkrát zahrál. 

M: No a co technika od B? Tady dominuje jméno Josef Bubák (1945-2000).

B: Pepa začínal, pokud vím, v loutkovém divadle. V roce 1970 spolu s Vác-
lavem Kešnerem loutkovou scénu v Bakově dokonce zakládal. Vodil lout-
ky i zvukařil. Později bylo loutkové divadlo ve Staré škole (dnešní Městské 
muzeum) zrušeno a Pepa přešel od dřevěných herců k nám do souboru. 

M: Což v našem případě nebyla někdy tak velká změna …

B: Ha, ha jsi vtipná … Ale pravda je, že od svého zvukařského pultíku vždy 
prožíval naše vystoupení a svým palcem nahoru či dolů, oceňoval naše vý-
kony, hlavně ty pěvecké. 

M: A ukazoval, kde máme na výkonu přidat a kde ubrat. A díky své klidné 
a rozvážné povaze fungoval i v souboru jako „tlumič vášní“ při některých 
zbytečně vyhrocených situacích. 

B: Panejo, to se nám to od toho B ale urodilo. 

M: Příště musíme trochu zrychlit, aby se na všechny dostalo. Takže vezme-
me najednou D, F a H.

 

BOBINA A MAGDA

Naše baráčnická obec Malá 
Bělá je známá svou aktivitou 
mladé chasy v podání dět-
ského souboru Kominíček 
a folklorního souboru Furi-
ant, případně Pozdního sbě-
ru, které zase řadíme mezi 
taneční nadšence. Ano, to-
to nemá každá obec, a pro-
to rádi potěšíme své „sou-
sedy“ vystoupením našich 
souborů. 

Ale i na naši obec dolehla 
tíha ubývání členů. Hlavní 
příčinou byla úmrtí, ale ně-
kolik členů odešlo na zákla-

dě potřebného podpisu při 
změně zákona o GDPR. Ny-
ní musíme doufat, že pokud 
navýšíme poplatky z důvo-
du vyšší kontribuce, odvá-
děné na V. Župu a Veleo-
bec, že nám žádný z členů 
neodejde. 

A tak se na téměř každém 
konšelstvu bavíme o tom, 
co můžeme udělat pro na-
še členy, pro naše taneční 
soubory, jak se propago-
vat navenek a tím se lidem 
v okolí připomenout a také 
tím, jak oslovit nové členy. 

 Baráčníci v Malé Bělé posilují!
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Jak jsem slíbil v minulém ro-
ce, tak nyní doplňuji pře-
hled závodů na rok 2023. 
Uvádím pouze závody, kte-
ré jsou do vzdálenosti 70 
až 90 km od Bakova. První 
závody jsou v Jablonci nad 
Nisou na přehradě, setkání 
modelářské mládeže, konat 
se budou 29. 4. 2023. 

Další, třídenní mezinárodní 

Evropský pohár modelů his-
torických plachetnic na vod-
ní nádrži Kristýna u Hrádku 
nad Nisou ve dnech 5. až 7. 
5. 2023. Dne 13. 5. 2023 ve-
řejná soutěž tří memoriálů, 
v prostoru rekreačního are-
álu Grado u Káraného. 

O víkendu 19. až 21. 5. 
2023 na koupališti v Ba-
kově nad Jizerou pořádá-

me první dvě soutěže seriálu 
MiČR modelů maket skuteč-
ných lodí. 

V sobotu 2. 9. 2023 veřejná 
soutěž modelů lodí na pře-
hradě v Jablonci nad Nisou 
Jablonecká kotva, večer pak 
noční soutěž s osvětlenými 
bojkami i modely na trati. 

V neděli 3. 9. 2023 druhá 

soutěž Modrá stuha. 

Opět v Jablonci nad Nisou 
ve dnech 20. až 24. 10. 2023 
se koná Mistrovství světa ka-
tegorie C – neplovoucí mo-
dely, formou výstavy. Zde 
na množství nejvíce jsou za-
stoupené modely historic-
kých plachetnic, cca od 15. 
až 19. století. Dále modely 
miniaturní a modely ve skle-

něných obalech (v žárov-
kách a lahvích). Samozřejmě 
také velké množství modelů 
moderních lodí z 19. a 20. 
století. Přesné místo ještě 
není známo, pořadatel jedná 
s vedením města. 

Na soutěže Vás srdečně zve-
me.

PŘEDSEDA KLUBU,  

OTAKAR HOLAN

Z příspěvků naší švandymi-
strové, tetičky Čapkové mů-
žete vytušit, že činnost obce 
je opravdu bohatá. 

Na posledním našem kon-
šelském sezení, konaném 1. 
února bylo přijato 17 no-

vých členů a další, kteří se 
nemohli tohoto sezení zú-
častnit, budou teprve přijati. 
Je to neuvěřitelné, ale je to 
tak. Velké poděkování v této 
práci patří tetičce Blance Ba-
jerové, která se nebála oslo-
vit naše sympatizanty a tzv. 

externí spolupracovníky, kte-
ří se účastní našich akcí a ně-
kteří se i aktivně na nich po-
dílejí. 

Bylo to zatím početně největ-
ší konšelstvo v mém dosavad-
ním baráčnickém působení. 

Dovolte mi zde poděkovat 
všem našim konšelům naší 
baráčnické obce za skvělou 
práci, jejich nápady a pří-
spěvky. Milo je s nimi vždy 
posedět. A snad se nám spo-
lečně podaří něco, o čem 
jsme si dosud jen povídali. 

Já v to věřím, a to i díky tak 
skvělému týmu, který okolo 
sebe mám.

PETR HURT, RYCHTÁŘ 

 VLASTENECKO – DOBROČIN-

NÉ OBCE BARÁČNÍKŮ  

MALÁ BĚLÁ

 Klub lodních modelářů FTREGATA Bakov nad Jizerou

Po devíti letech jsme se 
opět vypravili na masopust 
do zámku Ctěnice nedale-
ko Prahy. A výprava to by-
la opravdu veliká a boha-
tá na masky. Osvědčilo se 
nám již loni při masopustu 
v Berouně, jet autobusem 
a naše skupina čítala 50 
osob. Z toho bylo v mas-
kách 44 „bláznů“, kterým 
patří obrovské poděko-
vání. Nálada byla výbor-
ná a o její rozproudění se 

s kapelou Průvan postaral 
Mirek Štěpánek v roli hostí-
cího hospodáře. Velký zá-
jem byl pak o fotku s pra-
sátkem, které představoval 
Michal. 

Masopust byl hojně na-
vštíven širokou veřejností, 
a tak jsme byli rádi, že se 
nám podařilo našimi mas-
kami, humorem, tancem 
a někteří i zpěvem publi-
kum rozesmát a pobavit, 

což bylo naším hlavním cí-
lem. 

Závěrem musím jako vždy 
poděkovat všem, kteří se 
na akci podíleli a nasou-
kali se i do nepohodlných 
masek. Odměnou nám bu-
diž pochvala všech pří-
tomných a spousta vese-
lých fotografií, a dokonce 
i filmových záběrů.

MONIKA ČAPKOVÁ

  Malobělští baráčníci 
na masopustu u Prahy
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Kynologický klub Bakov nad Jizerou pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
se zaměřením na přírodu

- děti se mohou těšit na
§ ZOO koutek
§ seznámení se zvířátky domácími i zvířátky

volné přírody
§ ukázku výcviku psů
§ procházky po okolí
§ hry, soutěže atd.

- tábor se uskuteční v čase od 800 do 1600 v termínech
§ 17.-21.7.2023
§ 14.-18.8.2023

- pro děti od 6 do 12 let
- cena tábora 3.500,-/týden
- pro přihlášení kontaktujte prosím Alenu Machačovou

(tel.: 605 458 338, e-mail: a.machacova9598@gmail.com)
- v případě nepřízně počasí je k dispozici klubovna

kynologického klubu

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, 

rádi bychom pozvali vaše děti na 

 
  

10.-14.7.2023 - VIKINGOVÉ 
 

17.-21.7.2023 – TÁBOR BEZ HRANIC 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY 

PŘIHLÁŠKY: online na webu www.bakovanek.cz 
KONTAKT: bakovanek@seznam.cz 
TEL.: 775 071 377 

17.-21.7.2023 – RUKODĚLNÝ 
 

Milí rodiče, i takto vypadají naše hodiny v Sokolovně. Jsme velmi rá-
di, že k nám chodí více a více dětí a těšíme se na další hodiny s Vámi. 

Více informací o programu naleznete na stránkách www.bakovanek.cz
ZA BAKOVÁNEK  MARTINA ČERNÁ

 Bakovánek v Sokolovně



21 | Bakovsko |3/2023

 

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou 
pořádá 

v neděli 2. dubna 2023 od 9:00 hod.  
 

SBĚR 
 

 

 

 

 

 

 

 

ŽELEZNÉHO ŠROTU, AUTOBATERIÍ, ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 
 a ELEKTROMOTORŮ 

 
Odvoz bude probíhat od 9:00 hod. postupně po celém území 

Bakova nad Jizerou, Malé Bělé, Chudoples, Podhradí 
a Zvířetic. 

Zájemci o odvoz nepotřebných věcí připraví tyto 
k odvozu až v neděli ráno. 

 
V případě potřeby můžete zavolat nebo napsat SMS  

na tel. č. 724 237 536 (pí Horejšová) 

Po covidové pauze jsme se 
i my, hasiči, dočkali svého 
plesu, který se konal 11. 2. 
2023. Dopoledne nás čeka-
la příprava bohaté tombo-
ly. Tímto bychom ještě jed-
nou chtěli poděkovat všem 
sponzorům i členům sboru 
za věnované dárky. Tombo-
la se tradičně losovala v ha-
sičské přilbě a po lístkách se 
během chvilky „zaprášilo“.  
Věříme, že výherce tombole-
nek potěšily obvyklé domá-
cí tlačenky, dorty a primulky, 
bez kterých si ples neumíme 
představit. Snažili jsme se 
spravedlivě určit poměr vý-
herních i nevýherních lístků, 
a tak věříme, že Ti, co nemě-
li štěstí, na nás v příštím roce 
nezanevřou a zkusí své štěs-
tí znovu. K tanci nám hrála 
naše oblíbená skupina Levou 
rukou, která opět nezkla-
mala naše očekávání, a uži-
li jsme si ji do ranních ho-
din. Těšíme se na další ples, 
a že se s vámi opět setkáme 

jak na tanečním parketu, tak 
i mimo něj.
ZA SDH BAKOV N. J. ZUZKA Š.

 Ples hasičů
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Dvě jedinečné ženy. Dva 
zcela odlišné příběhy. Jed-
na láska. Oslavte svátek žen 
inspirativním rozhovorem 
s našimi úspěšnými bakov-
skými trenérkami, Simonou 
Tejcovou a Elizavetou Slu-
kovou. 

Mezinárodní den žen, který 
se každoročně slaví 8. břez-
na, je událostí neodmyslitel-
ně spjatou s rovnoprávností 
a genderovou vyrovnaností 
obou pohlaví. Ačkoliv u nás 
si tento svátek přivlastnily 
komunistické režimy jako 
oslavu pracujících žen, tak 
úplně první MDŽ se slavilo 
na začátku dvacátého stole-
tí v USA jako připomenutí 
stávky newyorských švadlen 
za volební právo a lepší pra-
covní podmínky. Stejnou cí-
levědomost a odvahu bořit 

společenské normy najde-
me u žen i v tomto století. 
V tomto článku vás sezná-
míme se dvěma takovými 
ženami, které se rozhod-
ly do jisté míry zbořit tabu 
a zasvětit svůj život sportu. 

Elizaveta Sluková je ně-
kolikanásobnou finalistkou 
Mistrovství České republiky 
v Latinskoamerických tan-
cích v amatérské kategorii, 
vicemistryní ČR v katego-
rii profesionálů a držitelkou 
mezinárodní taneční třídy. 
Po ukončení své aktivní ta-
neční kariéry se stala váže-
nou trenérkou a porotkyní 
nejvyšší třídy Českého svazu 
tanečního sportu. 

Simona Tejcová je vice-
mistryní ČR ve standard-
ních tancích v kategorii 

Do 21 let, dvojnásobnou 
finalistkou MČR Standard 
v dospělé kategorii, pětiná-
sobnou mistryní ČR Show-
dance ve standardních 
tancích a trojnásobnou fi-
nalistkou Mistrovství světa 
a Mistrovství Evropy Show-
dance STT. Krom své aktiv-
ní taneční kariéry působí ja-
ko trenérka v taneční škole 
COOL DANCE, Rytmus Ba-
kov nad Jizerou a jako po-
rotkyně. 

L: Jakou cestou jsi se do-
stala ke společenskému 
tanečnímu sportu?

E: K tancování mě přived-
la maminka ve věku 5 let. 
Bylo to jednoduše proto, 
že se jí narodila holčička, 
a protože každá maminka 
chce, aby byla její holčič-

ka hezká, tak uznala, že 
bych se mohla věnovat 
tancování. Ještě k tomu já 
jsem byla taková nemo-
torná a měla jsem vtoče-
né špičky. (smích) Máma 
se tedy rozhodla pro tan-
cování, akorát ještě nevě-
děla jaké. A shodou okol-
ností třídní učitelka mého 
staršího bráchy byla latin-
ská a standardní tanečni-
ce, a protože hezky stála 
a ladně se pohybovala, tak 
padlo na společenské tan-
cování. Žádné jiné sporty 
jsem jinak v dětství nedě-
lala a teprve teď v dospě-
lém věku objevuji rekreač-
ně golf. 

S: Začala jsem v tanečním 
kroužku u pana Kojetína. 
Chodila jsem tam jednou 
týdně a bylo to na podnět 

mojí maminky, která chtěla 
aktivitu, při které se budu 
hýbat. Taneční klub v Mod-
řanech byl zrovna nejblíže. 
Se soutěžním tancováním 
jsem začala dost pozdě, asi 
ve 12 letech, protože se vy-
skytla příležitost mít taneč-
ního partnera a já to pros-
tě vyzkoušela. Jiný kroužek 
zaměřený na sport jsem ne-
dělala, ačkoliv jsem ve škole 
byla dobrá třeba taky v atle-
tice, nebo gymnastice. Ne-
bylo pro mě tedy nic těžké-
ho začít s tancováním. Krom 
tancování jsem měla taky 
hodně uměleckých kroužků. 

L: V čem je tento sport pro 
tebe unikátní?  

E: Taneční sport je pro 
mě unikátní v tom, že dá-
vá neustálou možnost se 

 MDŽ speciál: Ženy v tanečním sportu

Simona Tejcová
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rozvíjet. Je to také spojení 
sportu a umění. Zní to sice 
banálně, ale je to tak. Důle-
žité jsou tu emoce, projevy 
a estetika. Nikdy tu nebude 
úspěšný pár bez žádného 
emočního projevu. Pohy-
bově ošklivý pár taky ne-
bude nikdy úspěšný. Je to 
hezké na koukání a záro-
veň je to sport. 

S: Já si myslím, že je to tím, 
že je pořád co objevovat. 
Není to jen tak, že se něco 
naučím a opakuji to doko-
la a donekonečna, ale v tan-
cování se učím nové a no-
vé věci. Nutí tě to přemýšlet, 
posouvat se někam dál a ví-
ceméně tanec mě pořád pře-
kvapuje i dál. (smích) Je to 
zajímavý stimul nejen pro 
tělo, ale i mozek. 

L: Jaká je náročnost tako-
vého vrcholového spor-
tu? 

E: Tancování je zvláštní 
sport, který se dá dělat re-
kreačně, řekněme půlvr-

cholově i vrcholově. Nároč-
nost vyloženě vrcholového 
sportu pro páry, které dě-
lají jen (doslova) tancová-
ní, je velká. Za prvé, velmi 
náročná je fyzická aktivita 
na soutěži. Zatančit dobře 
pět tanců na soutěži (pozn. 
redaktora 1 kolo) a „neum-
řít u toho“, už to není tak 
jednoduché, byť to vypadá. 
Někdo si řekne jen kroutí 
zadkem, nebo ve standar-
du mají lokty nahoře, ale 
ve skutečnosti to není tak 
snadné. Je to spojení flexi-
bility, síly, výdrže a herec-
tví. Protože člověk potře-
buje udělat dojem, že ho to 
nic nestojí. Co se týče ho-
din na tréninku, to je velmi 
individuální. Když někdo 
potřebuje zvýšit konkrét-
ní složku potřebnou k tan-
ci, třeba flexibilitu, tak se 
ty hodiny rychle nasčíta-
jí. Proto uvést přesné číslo 
úplně nejde. Tancování je 
taky náročný sport na ko-
ordinaci, s tím jsem třeba 
měla já oproti svému part-
nerovi problém. Důležitá je 

při tréninku produktivita, 
dát ze sebe maximum. 

S: Náročnost? Záleží, jak 
moc se tomu chce člověk 
věnovat. Každý si to mů-
že řídit podle sebe. Když 
chceš tančit 2 hodiny týd-
ně, můžeš tančit 2 hodiny 
týdně. Když chceš tančit 
vrcholově, musíš to dělat 
každý den. Takže třeba na-
še příprava se skládá ze sa-
mostatného tréninku každý 
den, tréninků se zahranič-
ními lektory, nebo na za-
hraničních kempech. Krás-
né je na tom ale to, že si to 
každý nastavuje podle se-
be, jak moc se chce zlep-
šovat a kolik času tomu vě-
novat. 

L: Co tě tancování naučilo? 

E: Tancování mě nauči-
lo spoustu věcí. Prezento-
vat sebe. Nebát se lidí. Vy-
stupovat před lidmi. To mě 
hodně naučilo, zavolat ně-
komu pro mě předtím by-
la nejhorší věc. (smích) Dá-

le chovat se hezky, nehrbit 
se, ovládat chůzi na podpat-
cích. Když se třeba někam 
musím projít, tak u toho chci 
vypadat sebevědomě a tře-
ba i tím zapůsobit na ženy 
a muže. A mezi námi, zapů-
sobit na dámy je mnohdy 
mnohem těžší než na chla-
py. (smích)

S: To by mohl být dlouhý 
seznam. Všechno. (smích) 
Ve všech oblastech živo-
ta. Takže od fyzické zdat-
nosti po flexibilitu, koope-
raci v týmech a páru, přes 
estetické cítění a vyzařová-
ní, prezentaci, sebevědomí 
… Ten seznam by mohl být 
nekonečný. Jelikož vede-
me i taneční školu, tak bych 
mohla přidat grafiku, rekla-
mu, marketing a další obory. 

L: Jaká je podle tebe ro-
le partnerky v tanečním 
sportu? 

E: Role partnerky je velmi 
důležitá. Řekla bych, že pá-
rový sport je trošku zvlášt-

ní matika. 1+1 = 1. Ať je 
každý jakýkoliv, partnerka 
bez partnera, ani partner 
bez partnerky v párovém 
sportu neexistuje. Oba jsou 
si rovni a navzájem se re-
spektují. Když se ten druhý 
chová nemístně, tak je těž-
ké ho respektovat a spous-
ta párových věcí tak ne-
může dobře fungovat. 
Rada ode mě do tancová-
ní a možná i života (smích) 
je respektovat druhého, je-
ho názory a pocity. A sa-
mozřejmě je také důležitá 
komunikace, když něčemu 
nerozumím, tak se zeptám 
svého parťáka a on mi ide-
álně poradí, nebo když ani 
jeden z nás neví, tak to 
společně vyřešíme. 

S: Asi být krásná a usmívat 
se. Ne, dělám si legraci. Já 
si myslím, že se ty role to-
lik neliší. Taková ta před-
stava, že partner vždycky 
vede pár a partnerka se 
vždycky nechá vést, úpl-
ně neplatí. Já si myslím, že 
by to měl být spíš dialog. 

Elizaveta Sluková
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Takže by měla probíhat ně-
jaká komunikace v páru, 
i neverbální. V první řadě, 
jsme vždycky tým a každý 
do něj můžeme přispět svý-
mi silnými stránkami. Prav-
děpodobně u nás žen to 
může být, že jsme krásné 
a u mužů zase to, že jsou 
silnější. Ale když se naučí-
me využívat silné stránky 
toho druhého, tak si mys-
lím, že ten pár může být je-
dinečný a posílí ho to. 

L: Je tancování spíše 
sport pro ženy?

E: Tancování je podle mě 
sport jak pro muže, tak pro 
ženy. Já si myslím, že je to 
pro oba stejné. Asi ve spo-
lečnosti panuje přesvědče-
ní, že je to spíše pro hol-
ky. Že je to ženské, a když 
tančí chlap, tak to není úpl-
ně normální. Přesto i v his-
torii najdeme různé bály, 
na kterých tančili šlechtici 
a bylo to uznávané. Dob-

ře, líčení a některé úbory 
se mohou zdát přes čáru, 
ale v dnešní době už nic 
není divné. Když si napří-
klad vezmeme, jak se líčí 
a upravují televizní mode-
rátoři, tak to už nám přijde 
normální. Takže to chce 
jen čas. Důležité v tancová-
ní je dodržovat nějaké ro-
zumné hranice. Navíc kluci 
tanečníci mají v tancování 
jedinečnou možnost potkat 
a zatančit si se spoustou 
krásných a talentovaných 
žen. A dobrá komunikace 
v tanečním párů může být 
i přínosná do budoucna. 

S: Já si myslím, že tancová-
ní je určitě pro ženy ideální 
volbou. Pro nás je to pod-
le mě mnohem fyzicky ná-
ročnější než pro muže, pro-
tože my vždycky musíme 
tancovat na maximum na-
šeho partnera, kdežto part-
ner by měl tancovat spíš 
na naše maximum. My jsme 
ty, které do sportu přináší-

me to krásné, takže z to-
ho vlastně děláme umění, 
aby se na to i potom hezky 
koukalo. 

L: Co je pro tebe v tanco-
vání největší výzvou? 

E: Udělat to, co mi nejvíc 
nejde. Překonat sebe, ne-
být líná, jít si za svým cí-
lem, ať už může být ja-
kýkoliv. Měla jsem třeba 
studentku, pro kterou by-
lo náročné se na soutěži 
usmát. Pro někoho je vý-
zva vyjít s partnerem. Pro 
mě bylo největší výzvou 
překonat nejistotu a po-
chybnosti vůči sobě a za-
tančit před lidmi. Chtěla 
jsem být hezká, působi-
vá, ale bála jsem se. By-
lo pro mě tedy výzvou vy-
jít na parket a zatančit tak, 
aby si o mě ostatní mysleli, 
že jsem krásná a talentova-
ná. Co se týče trenérských 
výzev, tak v poslední době 
jsme měli za cíl dostat náš 

pár na Mistrovství Evropy, 
což se povedlo. A často ta-
ké bývá výzvou udržet ta-
neční pár pohromadě. Jsou 
případy, že spolu vypadají 
a tančí dobře, ale třeba se 
nesnáší. 

S: Donutit se i v dny, kdy 
se na to necítím. Případně 
do toho motivovat i naše 
svěřence. Takže nejtěžší je 
jim vysvětlit, že je potřeba 
trénovat poctivě a systema-
ticky. Tvrdá práce přináší 
výsledky a nikdy to není 
tak, že by vám dobré vý-
sledky spadly do klína sa-
my od sebe. 

L: Máš v tancování něja-
ký vzor? 

E: Když jsem ještě aktiv-
ně tančila, tak pro mě by-
li vzorem nejlepší aktiv-
ní tanečníci. Aktuálně je 
pro mě v tancování vzo-
rem můj manžel Pavel Slu-
ka. Když mě třeba napadne 

něco nového v tancování, 
tak on je tím prvním, se 
kterým to proberu, protože 
si velmi vážím jeho pohle-
du. Vím, jak funguje a jaký 
je, a za to vše ho respektuji 
a obdivuji. 

S: Já přímo taneční vzor ne-
mám. Snažím se inspirovat 
hezkými vlastnostmi, myš-
lenkami nebo projevem li-
dí, co mě zaujmou. Můžou 
to být jak naši trenéři, tak 
i krásné šaty na parketu. 
Takže vzor přímo nemám, 
ale ráda se inspiruji svým 
okolím. 

Našim bakovským taneč-
nicím děkujeme za rozho-
vor a všem ostatním ženám 
dnes krom prožití krásné-
ho svátku chceme popřát, 
ať se jako protagonistky to-
hoto článku nebojí plnit 
své sny a přání!

LAURA K. LORAŃCZYK
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S nadšením jsme zahájili pravidelné setkávání dětí v kroužku tvořivých 
dílniček. I senioři mají za sebou první společné chvíle u kávy v KC. Také 

zhlédnutí filmu „Vánoční přání“ v kině v Mnichově Hradišti završené slad-
kou tečkou v cukrárně bylo moc fajn.        ZA BAKOVÁNEK  MARTINA ČERNÁ

 Únor v komunitním centru

 Pozvánka na Shromáždění členů Klubu turistů Kosmonosy

Klub turistů Kosmonosy srdečně zve své členy a sponzory na 21. Shro-
máždění členů Klubu turistů Kosmonosy spojené s hudbou, tan-
cem, které se koná v domě s Pečovatelskou službou – ve společenském 
sále, Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav

dne 25. března 2023 (v sobotu) od 10 hodin do 18 hodin. 

Pojedete výtahem do 2. patra, pak tam budou šipky a vchod bude označen. 

Program:

•  Od 10 hodin zvolení 34členného výboru – volební období od roku 
2023-2028. 

•  Od 10.20 hodin do 13 hodin bude volná zábava s hudbou a tancem 
pod vedením muzikanta pana Pavla Bureše. 

•  Od 13 hodin do 13.30 hodin bude zdarma občerstvení (oběd)

•  Od 13.30 hodin do 18 hodin bude volná zábava s hudbou a tancem 
pod vedením muzikanta pana Pavla Bureše. 

Občerstvení je zajištěno. 

Zároveň se budou platit členské příspěvky na rok 2023, kdo ještě ne-
má zaplaceno.

Symbolické vstupné na částečné pokrytí nákladů na tuto akci činí takto: 

Dospělí 70 Kč na osobu. 

Děti, mládež do 18 let a sponzoři mají vstupné zdarma. 

Těšíme se na Vaši hojnou účast a věříme, že s námi prožijete hezký den.

ZA KLUB TURISTŮ KOSMONOSY: 

PŘEDSEDA KLUBU: VIKTOR VELICH ML.  

MÍSTOPŘEDSEDA KLUBU: VÁCLAV KAPAL

 SPORTOVNÍ ČINNOST
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, 

Green Shell – typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska, cena od 249 Kč/ks. 

Prodej: 5. 3. a 19. 3. 2023 – 12:35 h.  Bakov n. Jizerou, vlak. zast. Bakov-město

Výkup králičích kožek: Cena dle poptávky, doprava 189 Kč za celý nákup, doporučujeme objednávat!  
Info: Po-Pá 9.00-16.00hod, tel. 601 576 270, 728 605 840. www.drubezcervenyhradek.cz

www.zpskoda.cz   www.pojistovnamehosrdce.cz   www.kartamehosrdce.cz

Zaměstnanecká pojišťovna ŠkodaZaměstnanecká pojišťovna Škoda
právě přibírá nové pojištěnce!právě přibírá nové pojištěnce!

Nejlepší zdravotní pojišťovna roku 2022 je tu pro VŠECHNY!

Přidejte se k nám i Vy

209209
kód:kód:

Pouze do31.3.2023!

 INZERCE

 Šachistický start v novém roce

Šachisté Sokola Bakov měli zkraje února velké problémy s účastí, z růz-
ných důvodů pořád někdo chyběl. To se podepisovalo na výsledcích: 
nejdříve dostalo Áčko 5. 2. v 8. kole 2. ligy nářez v Turnově od Zikudy 
B 1:7, když nastoupilo pouze v 6 lidech, poté 12. 2. doma v Krajském 
přeboru Béčko pouze remizovalo s ŠK JOLY Lysá nad Labem D 4:4, 
když opět bylo o jednoho hráče míň!

Zadařilo se až 19. 2. - to Á tým porazil v důležitém a těžkém utkání 9. 
kola 2. ligy v boji o udržení Sokol Kolín 5:3. Všechny podrobnosti jsou 
k nalezení na webové adrese www.chess.cz/souteze/vyber-kraje/

 JAROSLAV ZÁHORBENSKÝ


