
Zpravodaj města Bakova nad J izerouzdarma XVII ■ 4 ■ 2018

Slovo starosty

BaKOVSKO
—▶ městský úřad informuje

Vážení spoluobčané, 

v minulém čísle zpravoda-
je Bakovsko jsem Vás infor-
moval o zpracování Strate-
gického plánu a rozvoje 
města Bakov nad Jizerou 
na období let 2018–2028. 
K dnešnímu dni proběh-
ly veškeré aktivity potřeb-
né pro vyhotovení analytic-
ké části plánu, včetně swot 
analýzy, která je shrnující 
kapitolou této části a která 
je zpracována za všechny 
tematické oblasti dohroma-
dy a je členěna do 4 kate-
gorií:
•  Silné stránky – na těch-

to tématech lze stavět ná-
vrh strategického plánu

•  Slabé stránky – ta-
to témata by měla být 
prostřednictvím strate-
gického plánu řešena/od-
straněna

•  Příležitosti – témata, 
která mohou napomo-
ci realizaci strategického 
plánu

•  Hrozby – témata, která 
mohou ohrozit realizaci 
strategického plánu

Aktivity spočívaly v 12 říze-
ných rozhovorech následo-
vaných jednáním početné 
pracovní skupiny a zavr-
šené prvním veřejným pro-
jednáním, vše za účas-
ti občanů Bakova a jeho 
místních částí, stejně tak 
zástupců sportovních a zá-
jmových organizací, zá-
stupců soukromé a podni-
katelské sféry, zastupitelů 
města, zástupců městského 
úřadu apod. 

Společným průsečíkem, 
resp. nejčastějším tématem 
všech těchto aktivit bylo 
téma podoby a využití na-
šeho bakovského náměstí 
a řešení jeho revitalizace. 

Za více než 70 let od po-
slední velké přestavby ná-
městí proběhla řada drob-
ných úprav, které postupně 
náměstí proměňují. Smy-
slem projektu revitalizace 
proto bude utřídit dnešní 
potřeby a navrhnout do bu-
doucna celkovou koncep-
ci, kterou budou budoucí 
úpravy náměstí dodržovat. 

Náměstí je prostor hojně 
využívaný obyvateli města 
i návštěvníky. Proto chce-
me rovnou do zadání práce 
architektům dát informace 
o potřebách obyvatel či pod-
nikatelů na náměstí. 

Připravili jsme proto ve-
řejné setkání moderova-
né odbornou společností, 
kde máte největší možnost 
budoucí podobu náměs-
tí ovlivnit. Diskutovaný-
mi tématy bude např.: „Co 
je dnes na náměstí dobré, 

funkční a je vhodné s tím 
počítat dále?“ „Co je pro-
blematické a bylo by dob-
ře to řešit, změnit?“ „Pro 
jaké aktivity je třeba pone-
chat a vytvořit prostor?“ 
a další. 

Toto veřejné setkání se 
koná ve středu 25. dubna 
od 18:00 hod. v divadel-
ním sále „Radnice“. 

Přijměte prosím pozvá-
ní na toto určitě zajímavé 
a tvůrčí setkání. 

Všem, kteří se doposud po-
díleli a podílejí jak na tvorbě 
Strategického plánu města, 
včetně veřejného projednání, 
tak se zabývají tématem „ná-
městí“ jménem svým a jmé-
nem města Bakov nad Jize-
rou děkuji a těším se na další 
společná setkání a jednání. 

Tedy ve středu 25. dubna 
od 18:00 hod. v divadel-
ním sále „Radnice“ na té-
ma „náměstí“ na viděnou!

RAdim ŠimáNě, StARoStA měStA

Pohlednice z r. 1910 Hasičské cvičení r. 1935
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Již několik dní si užíváme 
jarní počasí, příroda se pro-
bouzí a vše začíná krásně 
kvést. od jara je to už je-
nom kousek k létu a vy-
toužené dovolené. Někdo 
bude poznávat krásy naší 
země, jiný se vydá za hra-
nice. Pokud se chystáte vy-
cestovat, je dobré si zjistit, 
na jaké doklady můžeme 
do vybrané destinace cesto-
vat, zda s občanským prů-
kazem anebo s cestovním 
pasem a zda máme tyto do-
klady platné. 

Informace, které Vám 
mohou pomoci:
Nelze cestovat s dítětem, 
když ho máme „pouze za-
psané“ v našem pasu (byť 
jako rodič). od roku 2012 
platí základní pravidlo ces-
tování, a to i pro děti, vždy 
s vlastním cestovním dokla-
dem. V rámci tzv. Schen-
genu (http://www.mvcr.
cz/clanek/cestovani-po-eu-
-schengenu) můžeme ces-
tovat i na platný občanský 

průkaz. do ostatních zemí 
vždy s platným cestovním 
dokladem – cestovním pa-
sem. Pozor, v některých de-
stinacích hraje roli i to, jak 
dlouho bude náš pas ještě 
platit. Např. v Egyptě – pas 
musí platit ještě 6 měsíců 
po naší návštěvě. 

Základní info k cestování 
po světě viz https://www.
mzv.cz/jnp/cz/encyklope-
die_statu/. 
V případě dotazů dopo-
ručujeme obrátit se na ZÚ 
(zastupitelský úřad) stá-
tu, kam se chystáme cesto-
vat. Buď se můžeme dotá-
zat na ZÚ cizího státu v ČR, 
anebo na ZÚ ČR v cizině, 
viz https://www.mzv.cz/
jnp/. 

Doporučujeme všem ob-
čanům, aby si již nyní 
zkontrolovali, zda mají 
platný občanský průkaz, 
ale (bude-li potřeba) ze-
jména cestovní pas a zda 
je jejich pas platný. Po-

kud není, je již nyní vhodná 
doba pro podání a vyřízení 
žádosti. V letní sezoně totiž 
bývá čekací doba k podání 
žádosti poměrně dlouhá. 
Žádost o vydání OP i CP 
může být podána na kte-
rémkoli obecním úřadu ob-
ce s rozšířenou působností 
(dále jen „oRP“) – nemu-
sí to být přímo v místě po-
bytu. 

Od 1. 7. 2018 se mění do-
ba vyřízení a s tím je spo-
jena i výše správních po-
platků: 

• OBČANSKÝ PRŮKAZ
(se strojově čitelnými úda-
ji a kont. el. čipem, doba 
platnosti 10 let u osob st. 
15 let) 

Doba vyřízení je 
do 30 dnů, správní popla-
tek 0 Kč/osoba starší 15 
let, 50 Kč/dítě 
(v někt. zákonem stanove-
ných případech správní po-
platek 100-/200 Kč). 

Nově si bude (od 1. 7. 2018 
= neděle, prakticky tedy 
od pondělí 2. 7. 2018) ob-
čan moci požádat 
o vydání občanského prů-
kazu ve zkrácené lhůtě, 
a to 
1)  v pracovních dnech 

do 24 hodin, 1000 Kč/
osoba starší 15 let, 
500 Kč/dítě, 

2)  nebo do 5 pracovních 
dnů 500 Kč/osoba 
starší 15 let, 300 Kč/
dítě.

• CESTOVNÍ PAS 

Doba vyřízení je 
do 30 dnů, správní popla-
tek 600 Kč/osoba starší 
15 let, 100 Kč/dítě. 
Nově bude občan mo-
ci (od 1. 7. 2018 = neděle, 
prakticky tedy od pondělí 
2. 7. 2018) požádat o vydá-
ní cestovního pasu ve zkrá-
cené lhůtě, a to 

1)  v pracovních dnech 
do 24 hodin, 6000 Kč/

osoba starší 15 let, 
2000 Kč/dítě, 

2)  nebo do 5 pracovních 
dnů 3000 Kč/osoba 
starší 15 let, 1000 Kč/
dítě. 

Žádost o vydání dokladu 
bude moci občan podat 
u kteréhokoliv oRP, nebo 
(ve zkrác. lhůtách) u Mi-
nisterstva vnitra (mV 
- v gesci odboru správ-
ních činností). doklad 
vyhotovený do 24 hodin 
si bude občan moci pře-
vzít jedině u mV. doklad 
vyhotovený do 5 pracov-
ních dnů si bude občan 
moci převzít u oRP, kde 
svou žádost podal, anebo 
přímo u mV. 

Zpracovala  Mgr.  Jaroslava 
Ježková,  vedoucí  odd.  ma-
trik  a  státního  občanství 
KÚ LK

ZA SPRáVNí oddělENí měÚ 

BAKoV N. J. 

AlENA ZAJícoVá

Je tu jaro a po jaru přichází lÉto, 
doVolENá a cEStoVáNí

V březnovém vydání Bakovska jsem Vás informovala o přípravě 
dětských hřišť na novou sezónu. Na dětské hřiště v Podstrání jsme 
pořídili nejen pružinová houpadla ale i houpací prvek, „Hnízdeč-
ko“. Všechny prvky byly instalovány 9. března 2018. Přesto jsme 
5. dubna zjistili, že někdo poškodil tvrdnoucí beton po instalaci 
zmíněného prvku. Z tohoto důvodu jsme opět byli nuceni povo-
lat odbornou firmu, aby znovu zabetonovala stojny prvku. Město 
samozřejmě na takovou opravu nemůže využít reklamace, protože 
k závadě došlo špatným použitím. Z těchto důvodů se oprava bude 
muset zaplatit. 

Bohužel ten, kdo nedodržel zákaz používání prvku, a poškodil 
jeho ukotvení, si neuvědomuje, že pokud by ho někdo použil, 
mohla stojna spadnout a způsobit mu vážný úraz. Stejně tak 
ti, kdo si na houpadlo stoupají, si neuvědomují, že k takovým 
účelům není prvek určen, a proto pokud si uživatel nesprávným 
použitím způsobí úraz, nebude mít nárok na jeho odškodnění. 

Ovšem ani finanční stránka prvků není zanedbatelná. Pro 
představu uvádím, že pořízení herního prvku, o kterém píši, 
stálo 32 100 Kč. Pořízení pružinových houpadel stálo 20 800 Kč. 
Každý jistě pochopí, že při přistižení toho, kdo herní prvky ničí, 
by bylo město nuceno žádat adekvátní úhradu. Z přiložených 
fotografií můžete vidět nové betonování patek prvku a jeho 
zřetelné označení se zákazem vstupu až do 30. 4. 2018. Bohužel 
ne z naší viny se tak prodloužila doba, kdy se bude moci prvek 
opět používat. Prosím o respektování zákazu používání a děkuji 
za pochopení. 
 

JANA HEPPNERoVá, odBoR SPRáVy mAJEtKu měStA

Zákazy a upozornění nejsou pro legraci
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Město Bakov nad Jizerou oznamuje zá-
měr pronajmout od 01. 06. 2018 tyto 
nebytové prostory:
NA STADIONĚ ČP. 158  
V BAKOVĚ NAD JIZEROU
•  část nebytových prostor v čp. 158 

na poz. parc. č. st. 837 o výměře 
cca 100 m2, 

•  část pozemku parc. č. 900/5, 900/6 
a 900/9 o výměře cca 400 m2, 

vše zapsané na listu vlastnictví 10001 pro 
k. ú. a obec Bakov nad Jizerou, zapsané 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřa-
du pro Středočeský kraj, katastrální praco-
viště mladá Boleslav, za účelem 

ZŘÍZENÍ PROVOZOVNY RESTAURACE – 
HOSTINSKÁ ČINNOST

bezprostředně navazující a souvisejí-
cí s činností fotbalového klubu, resp. 
podmíněno vzájemnou spoluprací s SK 
Bakov nad Jizerou. 

minimální měsíční nájemné:
•  4. 000 Kč + provozní náklady (voda, 

energie, apod.). 
Pokud by se někdo z fyzických či právnic-
kých osob k této věci chtěl vyjádřit, ne-
bo učinit svou nabídku, ať učiní písemné 
oznámení na měÚ - odbor správy majetku 
města, do 30. 04. 2018 do 12:00 hodin. 
Rozhodnutí o pronájmu bude projednáno 
na řádném zasedání rady města. 

BlANKA RESloVá, 

REfERENt odBoRu SPRáVy mAJEtKu měStA

Hospoda Na hřiš t i  je 
od 1. června k pronájmu

Pronájem 
prostor pro rychlé 
občerstvení
město Bakov nad Jizerou oznamuje prodloužení lhůty 
k podání nabídek na pronájem budovy a pozemku  
pro rychlé občerstvení ve Volnočasovém areálu 
Bakov nad Jizerou. 

ZÁMĚR PRONÁJMU
•  prostor sloužící podnikání ve Volnočasovém areálu 

- bývalá restaurace „Jezerka“, 

Účel využití:
•  sezónní využití bývalé restaurace „Jezerka“ v ná-

vaznosti na možnost co nejvyššího využití spor-
tovně oddychového areálu. Provoz rychlého ob-
čerstvení, půjčovnu sportovního náčiní popř. jiné 
činnosti po dohodě s pronajímatelem. 

ZÁMĚR PRONÁJMU
•  části pozemku ve Volnočasovém areálu, určeného 

pro umístění mobilního rychlého občerstvení

Účel využití:
• sezónní rychlé občerstvení. 

měsíční nájemné: nabídková cena + energie. 

termín odevzdání nabídek  
do 09. 05. 2018 do 12:00 hodin. 

Jedná se o dva, na sobě nezávislé pronájmy. Více  
informací na telefonu 703 486 669 a webu města. 

BlANKA RESloVá 

REfERENt odBoRu SPRáVy mAJEtKu měStA

Pracovní nabídka

město Bakov nad Jize-
rou shání kolegu do týmu 
na pracovní pozici: 

PRÁVNÍK MĚSTA

–  výkon právních činností 
územního samospráv-
ného celku, včetně tvorby právních předpisů města; 
vedení agendy přestupkové komise; dohled nad ve-
řejnými zakázkami města, smluvními ujednáními 
apod. 

Možnost plného i částečného úvazku; 11. platová 
třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Více info na www.bakovnj.cz nebo na tel. 
č. 728 716 121.

RAdim ŠimáNě, StARoStA měStA

dovolte mi seznámit vás s aktuálním děním na odboru správy majetku města. Stále se 
něco děje. Někteří z vás určitě zaznamenali, že na začátku měsíce dubna byla na pár 
dní uzavřena cukrárna u Pavoučka kvůli havárii zastaralé kanalizační přípojky. Záva-
da byla díky profesionálnímu a velice rychlému zásahu firmy p. Hynka Šlégla odstra-
něna a cukrárna mohla po krátké pauze pokračovat ve své činnosti. 

Kromě takto mimořádných, nepředvídatelných událostí jsou v následujícím měsíci při-
praveny hlavně akce, které jsou naplánované podle rozpočtu města. mezi ně patří in-
stalace nového topení v domě mládeže. Výběrové řízení již proběhlo a byla vybrána 
firma, která o letních prázdninách akci zrealizuje. 

Po zimní přestávce se vrátili stavebníci na Buda, aby dokončili opravu chodníku 
do konce měsíce dubna. 

dále byly odboru předány projektové dokumentace na rekonstrukci budovy osadního 
výboru Buda a na rekonstrukci topení v mateřské škole. 

tomáŠ HoRyNA, VEdoucí odBoRu SPRáVy mAJEtKu měStA

Co řeší Odbor správy majetku města?



Bakovsko5 4 /2018    

Z důvodu havarijního stavu opěrné zdi u domu č. p. 16 v obci Zvířetice zadal odbor sprá-
vy majetku města v roce 2017 zpracování projektové dokumentace. V rozpočtu pro rok 
2018 byla tato oprava zařazena do programu plánovaných akcí. V únoru proběhlo výbě-
rové řízení na zhotovitele stavby, vítězem se stala firma ferat mB s. r. o. 

V současné době byly zahájeny rekonstrukční práce, aby opěrná zeď podél domu č. p. 16 
byla zase bezpečná a nehrozilo žádné riziko pro projíždějící i pro chodce. Prosíme proto 
všechny spoluobčany o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost po dobu zmíněné opravy. 

tomáŠ HoRyNA, VEdoucí odBoRu SPRáVy mAJEtKu měStA

Započala oprava 
chátra j íc í  zdi

dopravní omezení 
v chudoplesích potrvá 
6 měsíců

Dne 3. 4. 2018 bylo předáno staveniště 
v Chudoplesích zhotoviteli díla „II/610 
Chudoplesy, dopravně – bezpečnostní 
opatření“ financovaného z prostředků 
Středočeského kraje a města Bakov nad 
Jizerou a současně instalováno doprav-
ní značení, včetně semaforů. V rámci 
koordinace s provozovateli sítí proběh-
ne také obnova vodovodu. 

V termínu od 3. 4. do 31. 10. 2018 je pro-
to stanovena přechodná úprava provozu 
na pozemních komunikacích, spočívají-
cí v umístění svislého dopravního značení 
na sil. ii/610 v k. ú. chudoplesy, v souvis-
losti s dopravním omezením při stavebních 
úpravách této komunikace v rámci výstav-
by bezpečnostních prvků, chodníků a vý-
stavbě vodovodního řadu v obci. 

V termínu od 3. 4. do 17. 6. 2018 je sta-
novena další přechodná úprava provozu 
na pozemních komunikacích na výše uve-
dené komunikaci, v souvislosti s doprav-
ním omezením při stavebních úpravách 
k. ú. Kosmonosy v rámci akce: „BESiP – 
úprava nehodového místa“ a to v úseku 
výjezdu z Kosmonos (serpentiny ve směru 
na chudoplesy). 

Vzhledem k výše uvedenému prosíme 
všechny uživatele komunikace II/610 
o obezřetnost, ohleduplnost, toleranci, 
trpělivost a respektovaní dopravního 
značení v okolí stavby. 

děkujeme za pochopení. 

RAdim ŠimáNě, StARoStA měStA

ANNA ŠlEcHtoVá, REfERENt oSŽP

—▶ životní prostředí

Jarní údržba  
zeleně začala …

Jak jste si jistě všimli, přišlo jaro a město provádělo 
v měsíci březnu údržbu zeleně. Všechny práce bylo nut-
né stihnout, než se všechno začalo zelenat, růst, pučet 
a kvést. Je to doba, kdy nám zeleň a barvy obveselují 
náš život, ale když se o ně nebudeme starat a udržovat 
je, může nám i ublížit. 

Během února a března se prováděly prořezy stromů, 
keřů a kácení vybraných stromů. Péči o údržbu zele-
ně v našem městě a místních částí Bakova jsme svěřili 
z větší části firmě Agarden zahrady s. r. o. z Bosně, je-
jíž pracovníci měli letošní jaro spoustu práce a strávi-
li mnoho hodin na městských parcích, alejích a dalších 
městských a místních částech Bakova nad Jizerou. Ani 
pracovníci naší technické čety města nezaháleli a podle 
své kapacity prováděli přípravy na příchod jara. Nesmím 
zapomenout na práci firmy lesáček s. r. o. Praha, která 
prováděla frézování pařezů a likvidaci divokých, nále-
tových keřů. Níže je uvedeno několik příkladů údržbář-
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ských prací na zeleni města. Byly zastříhány a ošetřeny 
stromy v aleji javorů v tyršově ulici a v parku u zastáv-
ky byla pokácena borovice s uschlým vrškem, kde hro-
zilo nebezpečí vývratu. Na mírovém náměstí byly prove-
deny bezpečnostní, redukční prořezy a ořezy zvyšující 
podchozí výšku. V lokalitě u Stadionu byly provedeny 
redukční ořezy, pokáceny byly topoly, lípy, břízy, ja-
sany a smrk, coby málo nebo vůbec perspektivní stro-
my. Pokácené stromy byly v nebezpečném stavu a svým 
možným pádem bezprostředně ohrožovaly zdraví a ži-
voty osob, zvířat a majetek, jako místní venkovní po-
sezení a dětský koutek. V parku u základní školy byly 
pokáceny 2 suché břízy a u domu s pečovatelskou služ-
bou 1 sakura, u níž hrozilo rozlomení dřeviny. V míst-
ní části Horka byly pokáceny 2 jasany z důvodu dutin 
a nebezpečí pádu mezi občany pohybujícími se na hřiš-
ti a sousedním pozemku. V parku Boženy Němcové byl 
proveden redukční ořez lípy a ořez druhé lípy zvyšující 
podchozí výšku. 

i někteří občané sami podali podnět ke kácení jejich pře-
rostlých nebo nebezpečných stromů, za jejich všímavost 
a spolupráci musím těmto občanům poděkovat. 

Vážení občané, hlavně ti, kteří se stále nezapojili do dě-
ní kolem zeleně, vás bych chtěla tímto požádat, abys-
te trávníky, keře, záhony a dřeviny na svých pozemcích 
taktéž udržovali tak, aby nezasahovaly do komunikací, 
chodníků a prostranství a nezastiňovaly veřejné osvětle-
ní. Předejdeme tak možným krizovým situacím. 

Pro vaši informaci je zeleň města Bakova a jeho místních 
částí udržována celoročně kromě kácení, které se může 
provádět jen v době vegetačního klidu, tj. cca od listo-
padu do března. 

Budete-li mít nějaké dotazy, neváhejte se na nás obrátit 
se svými podněty a nápady. 

JANA NAJmANoVá, REfERENt oSŽP

Máme to před sebou zas!
Každý z vás už slyšel prozpěvovat ptáky. Čas jejich hnízdění začal. Tedy pro někte-
ré. Pro místní a pro ty nejrychlejší v návratu. Čeká nás báječný čas. Kdo jste někde 
pověsil hnízdní budku, budete to mít i s divadlem. Kdo umožníte jiřičkám hnízdit 
na fasádě, máte k tomu ještě můj obdiv a poděkování. Vlaštovky hnízdí uvnitř míst-
ností, tam nepořádek po nich nebude vidět. A radosti s poučením přinesou taky fůru. 
Kdo podporujete špačky, pomohou vám za to s úrodou, případně sousedovi, který je 
ničím nepodpořil. Kdo ubytoval sýkorky, bude mít zahradu ošetřenu a pěkné zážitky 
navíc. Kdo vyvlekl kolo na komín, může se dočkat čápů. Pokaždé se to nepovede, jako 
nám tady v Kněžmostě. Zastaví se jen na chviličku a zase zmizí. No, naštěstí máme 
podobné jen kousek odtud v lukách u Koprníku! Tam už jsou od března v páru. Kdo 
bude tolerantní k vrabčákům, bude nejspíš překvapen, kolik hmyzu malým mláďa-
tům nanosí. A hnízdění prožijí klidně i třikrát, troufnout je umí snad jenom hrdličky. 
O jejich lásce se to však ví. 

Především ptáci, ale i květiny, vůně vody v řece, zelená barva listoví a slunce tak 
nějak radostnější. Míza pod kůrou stromů nápadně pulsující, májový deštík a první 
zážitky pro houbaře - pro ty, kteří na podzim svůj nožík zavírají a nechodí hledat 
pod sněhem. To vnáší jaro. Čas slyšitelnějších srdcí pod květy stromů, čas romantiků 
i fofru kolem úlů. 

Mám rád duben, když se na kalendáři láme vejpůl. Vlastně, na to jsem čekal už 
od konce léta, co slavíci odletěli k jihu. Teď se za vlahých noví navrací zpět. Každý 
zvlášť a po jiné cestě. Ti mladí z loňských hnízd vůbec poprvé. Kolik jen obdivu jsem 
v křovinách nechal, když drobný kroužek s číslem potvrdil, že to je opravdu on. Ten 
z minula. Kousíček hliníku v majetku Národního muzea v Praze chladnoucí od slun-
ce rovníku. Vzdušnou čarou pět tisíc kilometrů, ale v podstatě daleko dál. To umí 
síla vrátit se domů! A přesto že mám těch potvrzení už více než tři sta, klid při tom 
nemám. Vždyť třeba ten mladý, ten vůbec netušil, jak návrat zvládnout. Bez mapy, bez 
kompasu, bez zkušeností, nikdo ho ze starších za ruku nepřivedl, jak dělají třeba vlaš-
tovky. A přeci tu zpívá, přeci to dokázal! Příroda je mi přes milé opeřence tou největší 
učebnicí a šťastné kroky mne dovedly k tomu rozhodnutí tenkrát. A nechodím dávno 
jen žasnout, pátrám po tajemstvích jejich životů a mažu v nich otazníky. Dobrodruž-
ství poznávání tomu říkají v rádiu v pořadu pro mladé. Sám jsem pro Periskop kdysi 
pracoval a lepších redaktorů jak Milena Lukavská neznám. Takže i k lidem mne ten 
vztah přivedl. A jste to mnozí i vy, které v krajině potkávám. V té vaší bakovské, jež je 
i mojí. 

PAVEl KVEREK, oRNitolog KNěŽmoSt

—▶ městská pol ic ie

V průběhu roku 2017 by-
la městská policie v Bako-
vě nad Jizerou oslabena 
o jednoho strážníka, který 
na vlastní žádost ukončil 
pracovní poměr. od měsí-
ce června tak naše město 
neustále shání a poptává 
nového strážníka. tato na-
bídka platí stále a zatím se 
nedaří „posilu“ do našich 
řad získat. Naopak se po-
dařilo k měsíci červnu po-
sílit řady důležitých po-
mocníků, a to asistentů 
na přechodech pro chodce. 

K našim stávajícím „přecho-
dářům“ paní Kratochvílo-
vé (mírové náměstí) a pa-
nu Kyselovi (základní škola 
a školka), přibyl i pan Kau-
cký z malé Bělé, který slou-
ží na přechodu v Boleslav-
ské ulici u galaxie. 

V roce 2017 bylo v Pc pro-
gramu derik strážníky za-
znamenáno celkem 1. 234 
událostí. 
Z tohoto počtu záznamů 
provedu pouze výčet udá-
lostí nejdůležitějších. 

V průběhu roku 2017 
(od 1. 7. 2017) došlo ke změ-
ně legislativy a tak přestup-
ky dříve řešené domluvou, 
jsou nyní řešeny napomenu-
tím příkazem na místě a blo-
kové pokuty pokutami pří-
kazem na místě. 
 
V oblasti dopravy bylo 
v uplynulém roce strážní-
ky řešeno celkem 363 pře-
stupků, z nichž bylo 234 
přestupků řešeno blokový-
mi pokutami v celkové vý-
ši 57.600, -Kč. domluvou 

Zpráva o činnost i  městské pol ic ie za rok 2017
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nebo napomenutím bylo ře-
šeno 61 přestupků a zbýva-
jících 68 bylo oznámeno pří-
slušnému správnímu orgánu 
magistrátu města mladá Bo-
leslav. Na špatně parkující 
vozidla bylo strážníky vypsá-
no celkem 265 předvolánek 
pro nepřítomného řidiče. 

V rámci parkování vozidel 
a dodržování zákazových 
značek bylo řešeno 319 pře-
stupků, z nichž 206 bylo ře-
šeno blokovými pokutami 
ve výši 39.600, -Kč, 61 do-
mluvou nebo napomenutím 
a 52 bylo oznámeno správní-
mu orgánu. 

Při dopravně bezpečnostních 
akcích – radarovém měře-
ní, bylo strážníky řešeno 44 
přestupků, z nichž na mís-
tě 28 řidičů zaplatilo bloko-
vé pokuty v celkové výši 18. 
000,- Kč a 16 přestupků by-
lo postoupeno příslušnému 
správnímu orgánu. 

V souvislosti s dopravou ře-
šili strážníci ve 36 případech 
závadu na komunikaci, ať 
překážku (spadlé stromy, 
kamení) tak poškozené do-
pravní značení nebo po-
škozenou vozovku. Ve 30 
případech byla závada ozná-
mena příslušnému pracov-
níku městského úřadu, kde 
bylo učiněno další opatře-
ní, v ostatních 5 případech 
strážníci překážku vlastními 
silami z vozovky odstranili 
nebo spadlé či otočené do-
pravní značení uvedli do pů-
vodní polohy a jednou pře-
dali záležitost SdH. 

osmkrát strážníci zjistili 
na území města dopravní ne-
hodu, kterou ve čtyřech pří-
padech předávali di PČR. 

V průběhu roku řešili stráž-
níci 4 přestupky proti obec-
ně závazným předpisům ob-
ce, kdy byla dvakrát udělena 
domluva a dva přestupky 
byly oznámeny správnímu 
orgánu. 

Na úseku veřejného pořád-
ku strážníci v 5 oznámeních 
řešili problematiku občan-
ského soužití, kdy přestupek 
sami neřešili, ale účastníky 
sporu poučili o dalším mož-
ném řešení. 

Při kontrolní činnosti zjisti-
li 5 nepovolených – černých 
skládek, které byly odstraně-
ny pracovníky technické če-
ty městského úřadu. 

dvakrát bylo strážníky zjiště-
no nefunkční veřejné osvět-
lení, které bylo oznámeno 
odpovědnému pracovníkovi 
města, který zajistil opravu. 

V průběhu roku se strážní-
ci potýkali na ulici se dvě-
ma opilci, pomohli osobě 
vyššího věku při doprovo-
du do místa bydliště a dva-
krát byl k poraněnému muži 
strážníky přivolán lékař RZS. 

Asistenci na žádost HZS pro-
váděli strážníci ve dvou pří-
padech a na žádost Poli-
cie ČR provedli 20 výjezdů 
k prověření skutečného sta-
vu věci. 

Při kontrolní činnosti 
a na oznámení občanů byl 
2x proveden výjezd k nále-
zu použité injekční stříkačky. 
Nalezeno a sebráno strážní-
ky bylo celkem 5 ks injekč-
ních stříkaček a 4 ks konta-
minovaného materiálu. Vše 
bylo předáno k likvidaci te-
rénním pracovníkům sdru-

žení Semiramis, se kterými 
strážníci spolupracují. 

V současné době se na ka-
tastrálním území města Ba-
kova zdržují čtyři osoby bez 
domova. Jeden bezdomo-
vec se pohybuje a přespá-
vá u svých přátel a tři bez-
domovci (2 muži a 1 žena) 
jsou od roku 2012 ubytová-
ni sice na soukromém, ale 
volně přístupném pozemku, 
kde jsou strážníky pravidel-
ně kontrolováni. 

K běžné práci strážníků pat-
ří i odchyty toulavých zvířat. 
Na takovéto oznámení vyjíž-
děli strážníci v 82 případech. 
Z tohoto počtu se 58 záleži-
tostí týkalo odchytu psů. 32 
psů bylo po odchytu vráce-
no zpět majiteli, 2 psi byli 
umístěni u majitele náhrad-
ního, v 7 případech bylo 8 
psů umístěno v útulku v ly-
sé nad labem a v 17 přípa-
dech se psa buď nepodařilo 
odchytit, nebo se na místě již 
nenacházel. 

Strážníci přijali i 24 oznáme-
ní, která se týkala volně žijí-
cích zvířat. V některém pří-
padě se zvíře nenalezlo nebo 
bylo strážníky z prostor měs-
ta vyhnáno. V případě, že se 
jednalo o zvíře uhynulé, byl 
o úhynu informován přísluš-
ný myslivecký spolek, který 
zajistil odstranění uhynulých 
zvířat. 

V měsíci lednu se strážníci 
aktivně účastnili na mimo-
řádné události při poruše 
dodávky plynu, kdy v so-
botu 7. ledna spadla teplota 
na –18°c a v 5 hodin ráno 
došlo k přerušení dodávky 
plynu. dotčeno bylo v Ba-
kově nad Jizerou asi 1400 
domácností. Strážníci po ce-
lou dobu až do večerních 
hodin spolupracovali s kri-
zovým štábem i pracovníky 
innogy RWE a dobrovolný-
mi hasiči. 

V měsíci únoru (23.–24. 2.) 
a měsíci říjnu (30. 10.) pak 
strážníci prováděli preven-
tivně bezpečnostní opatře-

—▶ městská knihovna

Knižní přírůstky 
v městské knihovně

SVěTOVá BeLeTrie
Olle Lönnaeus: Velké srdce Mika Larssona
James Patterson: Osudná třináctka
James Patterson: Podezřelý č. 1
James Patterson: Šťastné a veselé
Mary Higgins Clarková: Každý něco skrývá
Nora robertsová: Krajina světla
Nora robertsová: rudý šál

DeTeKTiVKy A THriLLery
Linda Castillo: Slib mlčení
Peter James: Stopy smrti
A. J. Kazinski: Poslední dobrý muž
A. J. Kazinski: Spánek a smrt
Peter robinson: Děti revoluce
Peter robinson: Pohled do tmy
Olen Steinhauer: Všechny staré nože

HiSTOriCKá LiTerATurA
Jan Bauer: Ženy z rodu Lucemburků
Oldřiška Ciprová: Doubravka Přemyslovna
elizabeth Fremantleová: Královnin gambit
Linda Laffertyová: Krvavá hraběnka
Denis Lépée: Vlk a lev

DěTSKé KNiHy
Vlasta Burian: Pohádky Vlasty Buriana
ilona Fišerová: Na orlích křídlech
Michal Petrov: Jak uhasit dračí tlamy
Zuzana Pospíšilová: O lakomém křečkovi
Božena Šimková: Pohádky bratří měsíců
ivan Zmatlík: Táňa a tři medvědi

KAREl NoVáK, KNiHoVNíK

ní v souvislosti se zvýšením 
hladiny řeky Jizery, kdy do-
šlo po vyhlášení ii. stupně 
povodňové aktivity k zapla-
vení a následnému uzavření 
komunikace na malou Bě-
lou. 

Během své kontrolní činnos-
ti se strážníci zabývali do-
hledem v okolí školských 
zařízení, sportovních a re-
kreačních zařízení, při ko-
nání veřejných společen-
ských akcí strážníci dohlíželi 
na dodržování zásad veřej-
ného pořádku, asistovali při 
usměrnění dopravy v okolí 
souvisejících uzávěr, aktivně 
se podíleli na strojním čiště-
ní města. 

V rámci preventivní činnos-
ti strážníci besedovali s dět-
mi v družině základní ško-
ly a účastnili se ukázek při 
konání dětských dnů v rám-
ci Bakova i okolních spádo-
vých obcí. 

V rámci spolupráce s měst-
ským úřadem strážníci zajiš-
ťovali ve 237 případech do-
ručování písemností, sběr 
informací či kontrolní čin-
nost pro potřeby správního 
orgánu a Policie ČR a jako 
členové komise se v případě 
potřeby zúčastňovali jedná-
ní při projednávání a řešení 
přestupků.

AlEŠ KoNýVKA, řEditEl mP



Bakovsko8 4 /2018    

Muzeum Bakovska 
nabídka brigády:

PrůVODCe 
Pracovní doba soboty – neděle. 

Vhodné pro studenty a důchodce.

Informace Vám podáme 
v Městské knihovně  

nebo na tel. 326 781 179

tAťáNA dVořáKoVá, VEdoucí měK

V průběhu měsíce března proběhly v prostorách knihovny velikonoční dílničky, při kterých 
děti vybarvovaly keramická vajíčka a také vytvářely různé jarní motivy. Všem šla práce dobře 
od rukou a výsledné výtvory byly velmi vydařené.  

KAREl NoVáK, KNiHoVNíK

Vel ikonoční dí lničky

—▶ tur is t ické informační centrum Zvířet ice

tic Zvířet ice hledá 
posi lu do svého týmu

Z důvodu velkého zájmu návštěvníků 
o projekt Zvířetice, hledáme 

personální posily do našeho infocentra. 

Brigáda je vhodná pro všechny „dospělé“ věkové kate-
gorie i maminky na mateřské dovolené. 

Pracovní doba:
o víkendech v květnu až srpnu  

na záskoky v době dovolených a jako pomoc  
při akcích. očekáváme nadšení  

a zájem o spolupráci, komunikační  
a organizační schopnosti. 

Nabídky zasílejte na info@zvířetice.cz. 
Bližší informace získáte  

na telefonu 326 210 230 nebo 604 269 358.

tým tic ZVířEticE

Hledáme průvodce na zř íceninu 
Zvířet ice a do info centra

Sháníte brigádu na léto? 
Máte aktivní zájem o his-
torii a umíte ji prezentovat 
moderním způsobem? Jste 
spolehliví, komunikativní 
a máte dobré organizační 
schopnosti? V tom případě 
čekáme na Vás! 

město Bakov nad Jizerou hledá 
brigádníka na pracovní pozici 

PRŮVODCE NA ZŘÍCENINĚ 
ZVÍŘETICE A V TIC  
ZVÍŘETICE

a to v období červenec a srpen 2018 (příp. víkendy květen a červen 2018)
úterý až neděle v době 9:00 - 17:00 (dle rozpisu služeb)

Pracovní náplň:
po provedeném zaškolení zajišťování průvodcovských služeb, vybírání vstupného, 
podávání informací návštěvníkům, drobný prodej.

Pracovněprávní vztah: 
dohoda o provedení práce (100 Kč/1 hod).

Lhůta pro doručení přihlášek: nejpozději do 27. dubna 2018, do 12 hodin 
na podatelnu městského úřadu Bakov nad Jizerou. 

Podrobné informace na www.bakovnj.cz, popř. na tel. 326 781 178, 607 027 093. 

RAdim ŠimáNě, StARoStA měStA
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—▶ školská zař ízení

Jak jsme v mateřské 
škole přivolával i  jaro

„Přišlo jaro se sluníčkem, 
zem otvírá zlatým klíčkem. 
Všechno se raduje, zpívá a notuje, jaro vítá. 
První roste sněženka, malá bílá květinka. 
Druhý zase petrklíček, nese s sebou zlatý klíček. 
Fialinka voňavá hezkou vůni rozdává. 
Pampeliška střapatá, celá je jak ze zlata. “

tak tento rok jsme si na jaro opravdu počkali. Pořád jsme přemýšleli, kde 
se stala chyba, proč jaro nepřichází? Vždyť paní Zimu – moranu jsme jako 
každý rok vynesli včas. Poctivě jsme odříkali básničku „Zimo, zimo, táh-
ni pryč“, moranu jsme zapálili a slavnostně vhodili do Jizery a jaro pořád 
nikde. tak snad pomůže výzdoba školky. Kytičky, motýlci, sluníčka v ok-
nech, na nástěnkách a jaro zase nikde. 

Že bychom jaro nalákali na pomlázku, na barvená vajíčka a velikonoční 
koledy? Pilně jsme malovali, vystřihovali, lepili, školka byla krásně vyzdo-
bená, tak tohle už musí opravdu zabrat. 

Na velikonoční prázdniny jsme ještě odcházeli v čepicích a teplých bun-
dách, ale po prázdninách bylo už vše tak, jak má být. Po prázdninách to-
tiž přišlo opravdové jaro. Konečně se probudilo a hodně moc nás potěši-
lo. to nám to ale letos dalo práci!

Krásné jaro i Vám všem. 
děti A uČitElKy Z mŠ
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Berušky tentokrát na horách
letos toho sněhu zase tolik 
nenapadlo, tak jsme si ho je-
li užít na prodloužený víkend 
na hory. Vyrazili jsme hned 
v pátek ráno vlakem do Ha-
rrachova, protože jsme mě-
li v plánu exkurzi do sklár-
ny Novosad. Shodli jsme se 
na tom, že sklárna je velmi 
zajímavá a výsledky práce 
sklářů jsou krásné, ale jako 
zaměstnání bychom to ne-
brali ani omylem. Na konci 
exkurze jsme si mohli zakou-
pit i nějaké skleněné kous-
ky. Pak jsme se vydováděli 
na bobové dráze a přesunu-
li se do Rokytnice n. J., kde 
jsme byli ubytováni v míst-
ní sportovní hale. Po velmi 
náročném povlékání poste-
lí a pizze ke sváče nás při-
šel navštívit Honza doubek, 
člen rokytnické horské služ-
by. Promítl nám něco má-
lo k historii i současnos-
ti práce HS, ale hlavně jsme 
si mohli vyzkoušet mobilní 

nafukovací dlahy i vak, kte-
rým se zraněný sváží z kop-
ce. Při Honzově vyprávění 
jsme si uvědomili, jak jsou 
hory zrádné, že musíme být 
na túrách opatrní a chovat 
se zodpovědně. Večer jsme 
si namazali svačiny na sobo-
tu a lehli si do kina. to se 
tak povalujete v posteli, čučí-
te na film, až plynule přejde-
te do spánku. Čím dříve - tím 
lépe, protože nás v sobotu 
čekal celodenní výlet. 

lanovkou jsme se vyvezli 
na lysou horu a pokračova-
li přes Růženčinu zahrádku 
a Harrachovy kameny k mo-
hyle Hanče a Vrbaty a kolem 
Vrbatovy boudy do Špindlu. 
cestou byly úžasné výhledy: 
Sněžka, Szrenica, Violík, Vy-
soké kolo, luční bouda, sjez-
dovky Špindlu. No prostě 
jsme se kochali jako Homol-
kovi. cestu jsme si zpříjemňo-
vali popojížděním na pytlích.

Večer nás čekala odměna 
za 12km pochod ve sněhu - šli 
jsme do music baru na drink 
a diskotéku! Rezervace byla 
jen pro nás, dJ hrál hity na na-
še přání, prostě jsme „pařili“ 
skoro do 22. hodiny. No byla 
to bomba, moc jsme si to užili 
a polomrtví padli do duchen. 

V neděli jsme se pokusili více-
méně úspěšně pobalit osobní 
věci a vyrazili na hru po Ro-
kytnici. Každý měl na zádech 
nalepený symbol, který mo-
hl znamenat i více písmen, 
cílem bylo vyluštit co nejví-
ce symbolů a tím tajenku, ale 
nenechat si ukázat ten svůj. 
Kdo správně luštil, mohl za-
jít na předplacené hranolky- 
stejně si nakonec pochutnali 
všichni. Při cestě busem do-
mů většina „vytuhla“ a v pon-
dělí jsme byli ve škole jako 
mouchy, ale zažili jsme skvě-
lý víkend!

ČtVRťáci Z BERuŠEK

den učitelů pro nás začal 
příjemně – společnou sní-
daní – a stejně tak příjemně 
i pokračoval. 
Na dveřích tříd i. stup-
ně byly připevněné obálky 
a na ii. stupni připravená 
schránka. oboje se během 
dne zaplnilo krásnými ob-
rázky, milými vzkazy a přá-

ními, které děti učitelkám 
a učitelům věnovaly. Nechy-
bělo ani rozdávání květin. 

děkujeme všem za velikou 
radost, kterou nám tím udě-
lali. moc si toho vážíme. 

uČitElKy A uČitElÉ 

ZE ZŠ BAKoV

den uči telů

tak jako každý rok i letos jsme se zapojili do celorepublikové Noci s Andersenem, která 
proběhla 23. března. 

mladší děti se seznámily s knížkou J. Čapka Povídání o pejskovi a kočičce, ty starší zase 
s foglarovými Rychlými šípy. Spaní ve škole spojené se čtením, plněním úkolů a hrami se 
malým čtenářům moc líbilo. už se těšíme na příští rok!

ČtENáři ZE ZŠ

Noc s Andersenem

Zápis do i. tříd
Zápis budoucích prv-
ňáčků do školy proběhl 
ve dnech 5., 6. dubna. 
Atmosféra byla poklidná 
a příjemná, děti šikovné, 
a tak se celý zápis vydařil 
k všeobecné spokojenosti. 

Děkujeme rodičům a na-
šim kolegyním z MŠ za to, 
jak dobře děti připravily 
a už se těšíme na nové 
žáčky. Doufáme, že se jim 
u nás bude líbit!

uČitElSKý SBoR ZŠ BAKoV N. J. 
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Sportovec roku: 
1. místo – Eliška Šléglová, dušan mišura, 
2. místo – Veronika těšitelová,  
Radim matohlina, 
3. místo – Anna tóthová, Jakub Krejčí, 
4. místo – Alena obrázková, Jakub Bartoš, 
5. místo – linda Žebráková  
a Katka Vávrová, dominik Prokeš. 

Nejlepší kolektiv:
Radim matohlina, dušan mišura, Jakub 
Krejčí, Jakub Bartoš a dominik Prokeš – 
družstvo v atletickém čtyřboji. 
Nejaktivnější sportovci: 
maggie Šléglová, Karolína Smutná, lucie 
lisnerová, Sára Stejskalová, david Jireš,  
Vojtěch Klíma, martin louda a michal Va-
níček. 
Junior: 
Ellen Šléglová, tomáš Šulc
Soutěž o ZOH v Pchjongčchangu: 
1. Zuzana Adamová, 2.–3. Jakub Vaníček 
a Bára domácí
Nejlepší portrét hosta: 
1. Natálie Netíková, 2. Eliška Šléglová, 
3. Nikola Kirchschlägerová

Soutěž na jevišti ve znalostech 
ze sportu: 
1. místo: 6. ročník - Eliška Šléglová, Anna 
tóthová s hostem michalem Pogánym, 
2. místo: 8. ročník – Katka Vávrová, denisa 
Beránková s hostem michaelou Hrubou, 
3. místo: 9. ročník – Jakub Bartoš, tomáš 
culek s hostem Kateřinou Elhotovou, 
4. místo: 7. ročník – Vojtěch Klíma, marek 
Šrajer s hostem Karolínou Elhotovou. 

luBoŠ BRodSKý, ŠSK ZŠ BAKoV N. J. 

V úterý 27. 3. proběhl v di-
vadelním sále Radnice již 9. 
ročník slavnostního vyhláše-
ní nejlepších sportovců ško-
ly. Pozvání do Bakova při-
jal nejlepší sportovec České 
republiky v kategorii junior 
za rok 2016 i 2017, výškař-
ka michaela Hrubá s osob-
ním rekordem 195 cm. Spolu 
s ní přijel i trenér, pan michal 
Pogány, bývalý slovenský re-
kordman a manžel slavné 
trojskokanky Šárky Kašpár-

kové. dále jsme v Bakově 
přivítali nejlepší českou bas-
ketbalistku, vicemistryni svě-
ta, Kateřinu Elhotovou, která 
přijela se svojí sestrou Karo-
línou, též českou reprezen-
tantkou v basketbale a s roč-
ním synkem. Jako každý rok, 
tak i letos proběhly soutěže 
ve znalostech ze sportu, naši 
hosté předali nejlepším spor-
tovcům školy věcné ceny, 
medaile a diplomy. Na zá-
věr byla beseda se sportovci 

a krátká autogramiáda. V be-
sedě jsme ocenili humor pa-
na Pogányho, kterému se 
v Bakově líbilo a na příští rok 
přislíbil účast Šárky Kašpár-
kové, mistryně světa v troj-
skoku. dobře naladěné bas-
ketbalistky odjely z Bakova 
k ligovému utkání, kdy roz-
drtily Karlovy Vary v poměru 
122:54. dopolední program 
moderovaly žákyně 9. A Ka-
rolína Smutná, Nikola Křepel-
ková a Anna chrenková.

Školní Sportovec roku 2017 
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—▶ osadní výbory informuj í

Vel ikonoční opékání

V březnu jsme neopékali 
v malé Bělé posledního, te-
dy 31. 3. (to jsme pořáda-
li ples), ale již o den dříve, 
tedy na Velký pátek 30. 3. 
A dobře jsme udělali. V so-
botu již velmi vydatně prše-
lo, a tak by se nás jistě sešlo 
jen velmi málo. takhle nám 
přálo počasí a účast byla 

velmi bohatá. Jakož i pře-
kvapení podvečera- veliko-
noční stůl. dále nechyběla 
bříza zdobená vajíčky a per-
níčky z cukrárny Za Rohem 
(mH). Plakát s nápisem "ve-
likonoční opékání" a zaječí 
ušiska a ocásky pro přítom-
né nadšence dobré nálady. 
Ruku k dílu přiložil každý, 

kdo měl chuť a možnost. 
Koordinátorem velikonoč-
ního opékání byla tentokrát 
Jana Smetanová a s pomo-
cí furiantů připravila všem 
velmi milé překvapení, 
za což jí (jakož i všem po-
mocníkům) patří velké po-
děkování. 

další opékání proběh-
ne 30. 4. - ALE NA JEŘÁ-
BU NAD MALOU BĚLOU 
V RÁMCI PÁLENÍ ČARO-
DĚJNIC!

moNiKA ČAPKoVá

—▶ od čtenářů

 

Dne 8. března tomu bylo  
17 let, co nás navždy  
opustila naše milovaná  
maminka a babička,  
paní

A L E N A  K O R E L O V Á 

z Malé Bělé. 
Stále vzpomínají synové 
s rodinami. 

Dne 16. dubna jsme si při-
pomněli 10. výročí od úmrtí 
našeho tatínka a dědečka 
pana

V Á C L A V A  K R A U S E . 

S láskou vzpomínají  
manželka Zdeňka  
a dcery s rodinami. 
Kdo jste ho znali,  
vzpomeňte s námi.

Dne 17. dubna 2018  
uplynulo 5 let, co nás 
navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, 
pan 

O T T O  K O U B A . 

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka a dcery  
s rodinami. 
Kdo jste ho znali,  
vzpomeňte s námi. 

Dne 1. května si  
připomeneme  
15. výročí od úmrtí  
pana 

Z D E Ň K A  N O V O T N É H O . 

Stále vzpomínají dcery 
s rodinami.

Vzpomínky
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Ráda  bych  vám  představila  Eliš-
ku Friedrichovou z Bakova nad Ji-
zerou,  která  studuje  konzervatoř 
v Praze a účinkuje v  jedné z hlav-
ních rolí v muzikálu Královna Ka-
peska. 

•  Kolik je ti Eliško roků?
Je mi 16 let. 

• Co studuješ?
Studuji hudebně dramatický obor, 
mým hlavním oborem je činoher-
ní herectví na konzervatoři v Pra-
ze. Právě hraji v muzikále Králov-
na Kapeska, kterou uvádí divadlo 
Hybernia. 

•  Hraješ v muzikálu Královna 
Kapeska, kde je muzikál uvá-
děn, kdy tě v něm můžeme vi-
dět a o čem ve stručnosti je?

Ano, hraji v muzikálu Královna Ka-
peska, kterou uvádí divadlo Hyber-
nia. Je to dětský muzikál o třech 
královstvích. Honzovsko, Popel-
kov a Zlatovláskov. Království se 
nachází na ostrově, kterému vlád-
ne ve své kouzelné říši králov-
na Kapeska (královna přírodních 
sil). děti králů a královen jedou 
na školu v přírodě právě do kou-
zelné říše, kde zažijí zcela neče-
kané dobrodružství s pánem tem-
ných sil Katesem. celý muzikál je 
doprovázen chytlavými písničkami 
a o vtipné chvilky také není nouze. 

•  Jak ses dostala k muzikálu?
o muzikálu jsem se dozvěděla 
od spolužačky. Povídala, že sháně-
jí někoho do komparzu a že bych 
se mohla také konkurzu zúčastnit. 
Na konkurz jsem dorazila a viděla 
tam asi „milión“ uchazečů! odchá-
zela jsem s tím, že jsem to zkusi-
la, a už vím, jak takové konkurzy 
probíhají. Byla jsem velmi překva-
pená, když mi volala producentka 
muzikálu, a oznámila mi, že mne 
do komparzu nevybrali, ale mají 
pro mne nabídku na jednu z hlav-
ních dětských rolí! Přišlo to zcela 
nečekaně a popravdě jsem ani ne-
doufala v to, že bych mohla uspět 
a být vybrána. Jsem opravdu za tu 
zkušenost ráda. i když mým hlav-
ním oborem je činoherní herec-
tví, je to pro mne velká škola! Hrát 
v profesionálním divadle s profe-
sionálním režisérem, pomocnou 
režisérkou, prostě s velikým tý-
mem lidí, který se o Vás stará např. 
choreografka, kostýmní výtvarní-
ci, maskéři. mohla bych jmenovat 
spoustu dalších lidí. také jsem na-
hrávala v profesionálním studiu, 
zamilovaný duet, který v muziká-
lu zpívám. Nesmím zapomenout 
na mediální prezentaci. S tím sou-
visí i profesionální focení pro mé-
dia, a po premiéře byla tisková 
konference. 

•  Jakou roli tam hraješ? Zpíváš 
tam a tančíš?

Jak jsem zmínila, hraji jednu z hlav-
ních dětských postav. Zkoušky by-
ly velmi náročné, hlavně fyzicky. 
Jelikož je představení plné složi-
tých choreografií, tancování jsem 
se nevyhnula. A protože se jedná 
o hlavní dětskou roli, tak většinou 

ani nestíhám přeběhnout z jedno-
ho portálu do druhého. A nakonec 
taková třešnička na dortu, jsem pro 
tuto chvíli profesionální herečkou 
i zpěvačkou, protože za to dostá-
vám zaplaceno! také vím, že u této 
profese je to zrádné, že už nemu-
sí přijít žádná taková příležitost, ani 
v muzikálu, ani v činohře, proto si 
to teď užívám! 

•  S jakými umělci tam vystupu-
ješ?

Hraje tam plno známých jmen jako 
je david gránský, Anna Julie Slo-
váčková, Ernesto Čekan, martina 
Pártlová, Vendula Příhodová, Ro-
bert urban, felix Slováček Jr. a dal-
ší. 

•  Jaká je tvá vysněná role, po-
kud taková je? A kdo je pro te-
be vzorem či idolem? 

Vysněná role? Nevím, jestli mám 
úplně vysněnou roli, ale asi by ne-
byla zrovna v muzikálu. Vzorem je 

pro mě každý, kdo jde do všeho 
s plným nasazením. 

•  Věnuješ se i jinému oboru než 
muzikálu?

Studuji herectví a ne muzikál, chtě-
la bych se spíše věnovat činohře. 
možná mě i baví více, ale muzikál 
je něco jiného. Je to příjemné zpes-
tření a velká zkušenost.

•  Jak se cítíš v Praze a jak jsi tam 
spokojená? Co se ti tam nejvíc 
líbí?

V Praze jsem nadmíru spokojená. 
Pohybuji se ve společnosti zajíma-
vých lidí. Nikdo neřeší, jak vypadá-
te, jak se oblékáte atd., pro každé-
ho jste originál a výjimečný člověk. 
A pokud se ptáte na Prahu jako ta-
kovou, tak se mi líbí historické pa-
mátky, Národní divadlo… prostě 
klasika!

moNiKA ČAPKoVá

E l iška hra je v muzikálu
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Výstava Harmonie pohledu

V neděli 18. 3. proběhla 
v muzeu Bakovska výstava 
obrazů a dřevěných plastik 

manželů Nataši a Jaroslava 
Kalouskových. tvorba ma-
lířky, paní Kalouskové, vy-

chází především z přírody. 
Zachycuje její rozmanitost 
a barevné proměny. Z ob-
razů na nás dýchá pohoda 
a láska k přírodě. také mis-
trně vypracované řezbářské 
práce jejího manžela jsou 
velmi rozmanité. Kromě to-
ho, co je k vidění na výstavě 
v Bakově, vyřezal například 
řadu betlémů. 

Vernisáž výstavy měla vel-
kou účast. Byla zahájena re-
citálem kapely Kmen. Všem 
hudebníkům děkujeme 
za příjemné písničky, který-
mi navodili pohodovou at-
mosféru nedělního odpole-
dne. 
Výstava bude otevřena 
do konce měsíce dubna. 
Kromě sobot a nedělí ji mů-
žete navštívit také ve všední 
dny po domluvě se zaměst-
nanci knihovny. 

tAťáNA dVořáKoVá

VEdoucí KNiHoVNy

—▶ kultura ve městě a v okol í

Vernisáž této výstavy proběh-
la ve čtvrtek 15. 3. v Městské 
knihovně. Vystavené výrobky 
vznikly v kolektivu klientů 
z Denního centra pro seniory 
Jizera. Jedná se o rozmanité 
a nápadité předměty zhoto-
vené rozličnými technikami. 
Můžete si zde prohlédnout 
velikonoční výzdobu, šperky 
a různé šité doplňky. Vytvořily 
je dámy, pro které je práce zá-
bavou, při které si popovídají 
a inspirují se navzájem. 

Výstavu uvedla svými písničkami kapela Pohodáři MB. Přítomen byl pan starosta 
radim Šimáně. Denní centrum Jizera zastupovala paní Veronika Vynikalová, 
která nám představila jeho činnost. Výstava je pro veřejnost otevřena v době 
otvíracích hodin knihovny do 18. 5. 2018. 

tAťáNA dVořáKoVá, VEdoucí měStSKÉ KNiHoVNy

Výstava Barvy jara

Náměstí ožilo 
velikonočním jarmarkem

Na Květnou neděli, která letos připadla na 25. březen, 
uspořádalo město Bakov n. J. na náměstí tradiční jar-
mark. Na něm nechyběly ukázky řemesel, např. řezbář-
ství, drátenictví, pletení pomlázek, výroba zdobených 
perníků nebo tvořivé dílny pro děti. Byly zde připra-
veny samozřejmě i stánky s občerstvením. Vedle toho 
se mohly děti povozit na kolotoči s ručním pohonem, 
vyzkoušet si historickou střelnici či zaskákat na nafu-
kovacím hradě. Na pódiu se mezitím střídali účinkující 

s bohatým kulturním programem. Úvodní blok patřil 
country kapele Kmen, následovaný sborem Krákor-
ky ze základní školy. ty pod vedením paní učitelky 
Blanky Černé zazpívaly pásmo lidových a populárních 
písní. Následovalo vystoupení Kateřiny Smutné, která 
zazpívala oblíbené písně určené pro děti. Stejná zpě-
vačka následně vystoupila s rockovou kapelou Hup-
kidupki. V průběhu celého odpoledne mohli také zá-
jemci navštívit v městském muzeu výstavu výtvarných 
děl manželů Kalouskových, kteří na jarmarku měli také 
svůj stánek. i díky příznivému, slunečnému počasí se 
celá akce vydařila a zpříjemnila návštěvníkům nadchá-
zející velikonoční svátky. 

KAREl NoVáK, KNiHoVNíK
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A jak to vidíte vy?

V pořadí desátý ples města Bakov nad Jizerou probě-
hl v pátek 23. března v divadelním sále budovy Radnice. 
K tanci hrála tentokrát kapela Big ‘o’ Band marka ottla. 
Skvělá, zábavná a energická hudba velkého hudebního tě-
lesa z liberce se postarala o zábavu nejen pro tančící pá-
ry. Byla zde také řada fanoušků této kapely, kteří netančili, 
a přesto si ji přišli poslechnout. 

V průběhu plesu mohli návštěvníci 2 x vidět ladné vystou-
pení členů tanečního klubu Rytmus, jehož členové oboha-
cují plesy města Bakov nad Jizerou každý rok. 

Zábavným doplněním programu byla Exhibice Pole dan-
ce - akrobacie na tyči. tanečnici na tyči, kterou byla paní 
yayo lopatio, musel nejprve zachránit z rukou padouchů 
agent 007 James Bond. Vtipnou scénku uváděl pan Pavel 
Halamka, který si do role padouchů a Jamese Bonda vybral 
dobrovolníky z publika. 
Na plese nechyběli ani naši ochotníci, kteří si tentokrát při-
pravili něžný tanec s deštníky, do kterého zapojili také ná-
vštěvníky plesu. 

Atmosféra plesu byla příjemná a jeho účastníci si jej doza-
jista dobře užili. 

Fotografie p. Václava Vopata naleznete na www.bakovnj.cz. 

tAťáNA dVořáKoVá, VEdoucí KNiHoVNy

Super kapela a plný parket zábavy
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—▶ bakovské zájmové spolky
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Ach ty nešťastné komíny…

Ten kdo doma zažil požár v komínu a následné roztržení komínového tělesa ví, co je to za mazec! Všude saze 
a zase saze, prostě černo. Tak to mohlo vypadat v lednu v jednom rodinném domě v Nové Vsi u Bakova, když tam 
ve večerních hodinách došlo k zahoření komína. Na pomoc naštěstí přijeli včas naši hasiči společně s HZS Mni-
chovo Hradiště a hasit pomáhala i místní novoveská jednotka. Po uhašení a vyčištění komínového tělesa (naštěstí 
se neroztrhl) se  jednotka vrátila na základnu. Pro tu to prakticky skončilo (nemluvím o úklidu techniky). Ale 
pro rodinu v Nové Vsi to teprve začalo a myslím, že si to umíte představit! Takže apelujeme na všechny - pozor 
na komíny! Včasná revize se jistě vyplatí. 

JARoSlAVA ČERmáKoVá, SdH

těžko na cvičiš t i  – lehko na boj iš t i !

to přísloví mluví za vše. Jeho smy-
slu jsou si vědomi i naši hasiči a tak 
se zdokonalují, jak se říká “na všech 
možných frontách“. 

dne 10. března je čekala nová vý-
zva. toho dne se výjezdová jednot-
ka zúčastnila v rámci výcviku práce 
s dýchací technikou školení na po-

lygonu HZS u Příbrami. Na vý-
cvik odcestovalo celkem 10 hasičů, 
z toho 9 z Bakova a 1 ze soused-
ní Nové Vsi. Po příjezdu na poly-
gon a po konzultaci k výcviku, který 
provedl odborný školitel, se všich-
ni oblékli do zásahového obleku, 
nasadili dýchací přístroj a proved-
li fyzický test. už samotné nošení 

dýcháku (jak hasiči říkají) a zásaho-
vého obleku je obtížné, je to hodně 
kilogramů na těle navíc, a když se 
k tomu přidá fyzický test (běžecký 
pás, stahování závaží - kladivo a ne-
konečný žebřík), dá to hasiči pořád-
ně zabrat! Ale to nebyl konec - hned 
po fyzickém testu se skupina o třech 
a čtyřech členech vrhla do zakouře-
ného prostoru, kde se musela potý-

kat s bludištěm nástrah a překážek, 
které museli všichni členové skupi-
ny zdolat. Nebyla to procházka rů-
žovým sadem, ale všichni si byli vě-
domi toho, že výcvik byl velkým 
přínosem a přípravou pro reálný zá-
sah. Jak jsem už řekla: těžko na cvi-
čišti, lehko na bojišti.

JARoSlAVA ČERmáKoVá, SdH

Vy jste pomohli nám, my 
jsme pomohli Vám! Jak 
a čím asi? 

my jsme jen v rámci brigády 
v neděli 25. března při sbě-
ru železného šrotu, elektro-
odpadu a jiných druhů od-
padů vyvezli to, co jste již 
nepotřebovali, to co Vám 
překáželo a rádi jste se to-
ho zbavili. 

my jsme pomohli občanům 
a občané zase pomohli nám 
přispět troškou do naší po-
kladny. takže díky moc 
za vzájemnou spoluprá-
ci a přidáváme přání Všem 
k prožití krásného a poho-
dového jara!

HASiČi BAKoV N. J. 

Vzájemná 
pomoc

Ilustrační foto
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V sobotu 31. 3. pořádala obec baráčníků malá Bělá svůj tradiční baráč-
nický ples v prostorách sálu restaurace Na Veselce v Nové Vsi. Začátek 
plesu byl obstarán slavnostně i s nástupem praporu a zahájen po stylu 
župního plesu. tedy za přítomnosti drába, ponocného, panímaminky, 
pantatínka s úvodním slovem rychtáře. K tanci hrála oblíbená kapela 
difur Band. tombola byla bohatá a čítala i mnoho cen velikonočních, 
neboť se ples konal o Bílé sobotě. dle toho byl samozřejmě vyzdoben 
i sál a nemohly na stolech chybět ani oblíbené a velmi chutné preclíky 
od paní těšitelové. 

Nechyběla ani předtančení místních souborů Pozdní sběr a furiant. Prv-
ně jmenovaní vystoupili s pásmem českých tanců a druzí pak s pásmem 
moravských. furiant přidal jako každý rok i předpůlnoční překvapení 
večera v podobě country tance. Ples se zkrátka zase vydařil!

moNiKA ČAPKoVá

Baráčnický ples
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tradičně jsou vrcholem ta-
neční sezóny v České re-
publice titulární soutěže 
neboli Mistrovství České 
Republiky. Aby se pár mo-
hl těchto soutěží zúčastnit, 
je prvním předpokladem 
jedna z nejvyšších výkon-
nostních tříd v dané věko-
vé kategorii. Ale ani to páru 

neumožní na těchto soutě-
žích startovat. Pár se přede-
vším musí nominovat mezi 
36 nejlepších párů, aby se 
vůbec mohl zapojit do bo-
je o mistrovský titul, což je 
snem každého sportovce. 

Nominace pro mistrovství 
ČR 2018 se počítá z žeb-

říčkových soutěží za rok 
2017, mezi takové soutě-
že patří např. taneční liga 
„Pojizerský pohár“, me-
zinárodní soutěže světové 
federace „Prague Open 
Dance Festival“ a další 
soutěže podobného formá-
tu, ze kterých často může-
te vidět záznamy v České 
televizi. Pro letošní rok 
se do těchto bojů zapoji-
ly tři naše taneční páry – 
Ondřej Vokurka & Eliš-
ka Hřebíčková, Richard 
Rambousek & Veronika 
Bulířová, Vít Domorád & 
Simona Tejcová. 

Úspěchy tanečních párů
První v pořadí, dne 3. úno-
ra, se konalo mistrovství 
České republiky v tancích 
latinsko-amerických, a to 
v krásných prostorách praž-
ské lucerny. V mládež-

nické kategorii nás repre-
zentoval Richard s Verčou, 
kteří se umístili na hezkém 
30. místě. obrovský úspěch 
v juniorské kategorii zazna-
menal ondra s Eliškou, kte-
ří se probojovali až do finá-
lového kola, kde vybojovali 
krásné 5. místo. 

o měsíc později, 4. března, 
nás čekalo v třinecké spor-
tovní hale důležité mistrov-
ství ve standardních tan-
cích, kde naši favoriti Víťa 
se Simčou bojovali o bed-
nu. Přestože boj o bednu 
nakonec úspěšný nebyl, je 
4. místo v nejtěžší hlav-
ní kategorii mimořád-
ný úspěch a věříme, že 
se s tímto výsledkem ne-
spokojí a příští rok pone-
sou domů cenný kov. Vel-
mi se dařilo i Richardovi 
s Verčou, kterým chybělo 

jen pár míst do finálového 
kola a nakonec se radovali 
z 9. pozice. 

Poslední a fyzicky nejná-
ročnější mistrovství ČR v 10 
tancích se konalo v morav-
ském Kojetíně. Zde se daři-
lo Ríšovi s Verčou, neboť 
jim o kousek utekl postup 
do semifinálového kola 
a nakonec skončili na skvě-
lé 14. příčce. 

Všem párům patří obrovské 
gratulace a věříme, že bu-
dou vzorem pro naše dět-
ské a mládežnické taneční 
páry. děkujeme všem pří-
znivcům a městu Bakov 
nad Jizerou a jeho vedení 
za podporu. 

Taneční videa najdete zde:
finálová a semifinálová ko-
la všech mistrovství jste 
mohli vidět v České televi-
zi na kanále Čt sport. Pro 
ty, kteří záznam v televizi 
nestihli, přidáváme odkazy 
na iVysílání:
latinsko-americké tance: 
www.bit.ly/2qbfDsr
Standardní tance:  
www.bit.ly/2Euxlew
10 tanců:  
www.bit.ly/2GIdY7V

tK RytmuS

Vrchol taneční sezóny

Jsme rádi, že se naše taneční skupinka maminek s miminky 
a dětmi připojila ke kampaním, které mají za cíl rozšířit pově-
domí o vážných onemocněních a postiženích. Dne 21. března 
se konal Světový den Downova syndromu, kdy všichni přišli 
ve dvou různých ponožkách, 4. dubna se maminky přidaly 
k osvětové kampani „Porozumět autismu“ a tančily v modrém 
oblečení. 

Věděli jste, že zhruba každé 75. dítě se narodí s obtížemi cha-
rakteristickými pro poruchu autistického spektra? 

Věděli jste, že ročně se v České republice narodí zhruba 50 
novorozenců s Downovým syndromem?
Věříme, že tyto a obdobné akce jsou správné. Vyjádřete i vy 
podporu rodinám, postiženým a nemocným. 

Maminky vzdělávají o nemocech a postiženích



Bakovsko23 4 /2018    

dne 6. dubna 2018 pro-
běhla v klubovně tenisové-
ho oddílu výroční členská 
schůze bakovských tenis-
tů. Vyslechli jsme zprávu 
předsedy, během níž byl 
oceněn čestným členstvím 
pan luboš Stejskal. Přes-
to, že je tento člen naro-
zený již v roce 1936 a stál 
v minulosti u mnoha vý-
znamných klubových udá-
lostí, je stále aktivním hrají-
cím reprezentantem klubu 

v soutěži seniorů. dále při-
šla na řadu zpráva o hos-
podaření, brigádách a plá-
nech dalšího zvelebení 
tenisového areálu. 

Ve zprávě o sportovní čin-
nosti byly zhodnoceny vý-
sledky u nás pořádaných 
turnajů všech věkových 
kategorií a výsledky teni-
sových družstev. Nejlepší-
mi hráči sezóny 2017 byli 
vyhlášeni mladší žák lukáš 

dolejš a dorostenec Petr 
Koukal, který po dvou le-
tech hostování letos ofi-
ciálně přestupuje do ltc 
mladá Boleslav. družstvo 
dospělých si i přes prohra-
nou baráž letos opět za-
hraje i. třídu Středočeské-
ho kraje díky reorganizaci 
soutěže Českým teniso-
vým svazem. Je doplněno 
na oplátku několika mla-
doboleslavskými hráči, dá-
le hráči okolních a praž-

ských klubů. cílem je tedy 
pro letošek udržení se v té-
to soutěži. družstvo doros-
tenců bude hrát opět iii. 
třídu a kapitán by s ním 
rád uhrál pořadí do třetí-
ho místa. Stejného umís-
tění by chtěli dosáhnout 
ve iii. třídě i starší žáci. 
Neregistrovaní budou hrát 
v této sezóně 3. okresní li-
gu a doufáme, že se neztra-
tí ani zdatné družstvo seni-
orů nad 60 let. Po čtyřech 

letech proběhla opět volba 
nového sedmičlenného vý-
boru klubu, který byl tímto 
ustanoven.

Přejeme si všichni, aby se 
soutěžním hráčům sportov-
ně dařilo a abychom si i my 
ostatní, a také příchozí hrá-
či, mohli užívat tenisové hry 
v našem pěkném areálu.

ZA ltc BAKoV NAd JiZERou Z. S. 

KAREl KouKAl

Valná hromada ltc Bakov nad Jizerou z.s.

—▶ sportovní činnost

V sobotu 17. 3. vyrazi-
ly naše ženy na přípravný 
přátelský turnaj do mos-
tu. Skladba družstva číta-
la především dorostenky 
doplněné několika žena-
mi a starší žačkou v brá-
ně, výsledek však byl oče-
káván pozitivní, vzhledem 
k současné vlně úspěchů 
ve všech 3 kategoriích. 

tento krátký turnaj o 4 
družstvech jsme začali 

proti známému krajové-
mu soupeři KNH Spoje, 
na kterého se nám střelec-
ky hojně daří a ani tento 
zápas nebyl výjimkou. Prv-
ní poločas byl spíše oťuká-
vací a zahřívací a výsledek 
poločasu téměř vyrovna-
ný 10:8. Poté již náš útok 
vyzjistil slabiny v obraně 
Spojů, začaly rychlé pře-
suny vybojovaných balónů 
dopředu a následné per-
fektní zakončení. Podaři-

lo se tedy první vítězství 
23:16.  Následoval zástup-
ce Západočeského kraje – 
Nezvěstice. tým herně pro 
nás neznámý a vzhledem 
k všeobecně známé kva-
litě plzeňských celků jsme 
přistoupili s respektem. 
První poločas byl opravdu 
vyrovnaný a skončil těs-
ně 8:7 pro Bakov. Ve dru-
hé půli již veškerý respekt 
opadl a převládla touha 
po vítězství, a tak obrana 

s brankařkou zavřely brá-
nu a nepustily soupeřky 
k větším akcím, naopak 
vpředu začaly střelecké 
hody. druhý poločas jsme 
tedy ovládli 13:3 a celkově 
tedy výhra 21:10. 

Po krátké, 10minuto-
vé pauze nás čekal po-
slední zápas proti pořa-
dateli – mostu. Zde jsme 
si již začátek pohlídali 
a po celou dobu si udr-

žovali bezpečný odstup. 
Až ke konci, kdy po celý 
turnaj výborně chytající 
brankařce ze starších žá-
kyň začala palebná akce 
kolem hlavy, začal most 
náskok stahovat. i tak se 
však podařilo uhájit vý-
hru 16:13. Skvěle v tom-
to zápase zafungovala 
obrana, která nepodlehla 
tlaku rozhodčího, který 
nepískáním průrazů pod-
něcoval k tvrdé hře s fau-
ly, ale dál si udržovala 
svou technickou hru. 

turnaj tedy skončil ví-
tězstvím tJ Sokol Bakov 
a pro děvčata šlo o dobrý 
přípravný trénink, přede-
vším před blížícím se finá-
le Zlm dorostenek. Všem 
našim hráčkám patří velké 
díky za předvedené výko-
ny, stejně tak pořadatelům 
za zorganizování turnaje. 

Konečné pořadí: Bakov, 
most, Spoje, Nezvěstice
Sestava: Pilbauerová – Ko-
vářová, Bartoňová, Černá, 
Puskajlerová – Nitschová 
(K, 13), Balounová (13), 
Vaníčková (11), Buriano-
vá (23)

l. PáNEK, ĎuRAČKoVá

Ženy zví tězi ly v mostě
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Šachisté Sokola Bakov dospěli na konec letošní sezóny a opět se jim 
podařilo přepsat historii klubu! V II. lize se sice udrželi s odřenýma 
ušima, když v únoru nejdříve doma podlehli Neratovicím 3:5, pak 
smolně remizovali 4:4 nejdříve na Žižkově s Viktorkou 4:4 a pak 
v jediném zápase března doma s Litoměřicemi. V posledním kole 8. 
dubna pak k jistotě udržení potřebovali opět minimálně neprohrát 
v Mladé Boleslavi, což se nakonec podařilo! Všechny podrobnosti 
jsou na http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1824. V ten samý den se i B 
týmu podařilo po X pokusech postoupit do vyšší soutěže - Krajského 
přeboru a budou mít poprvé od vydobytí 2. ligy možnost lepšího 
rozložení sil obou týmů! Více na http://chess-results.com/Tnr302885. 
aspx?lan=5.

Jaroslav Záhorbenský

Šachisté zabodovali!
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—▶ inzerce


