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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Ano, u� je tomu opravdu rok, co jsme vydali první číslo na�eho NOVÉHO
BAKOVSKA. Musím poděkovat v�em "dopisovatelům" na�eho měsíčníku,
včetně dětí základní �koly v Bakově,  redakční radě za pomoc a hlavně za posky-
tování nápadů při jeho vytváření. Sice mi chvíli trvalo, ne� jsem některé spor-
tovní či zájmové organizace přesvědčila, �e by se mohly prezentovat, ale dnes
musím říct, �e se někdy sejde tolik příspěvků, �e mám co dělat, abych je do jed-
noho vydání vměstnala. 
Přivítali bychom i více příspěvků občanů města, ve kterých by se vyjádřili
k aktuálním problémům Bakova, hodnotili ji� proběhlé kulturní či sportovní
akce. Máte - li zájem, mů�ete kontaktovat kteréhokoli člena redakční rady
(Magdalena Bulířová, Jaroslava Čermáková, Mgr. Zdeňka Dlasková, Mgr.
Marta Masopustová, Mgr. Marie Sejpalová, Marie Tulková, PhDr. Vladimír
Bednář), nebo příspěvky donést na správní odbor městského úřadu. Termín uzá-
věrky příspěvků je v�dy uveden v zápatí ka�dého čísla. 
Doufám, �e jste (alespoň vět�ina) spokojeni a pokud ne, sdělte nám, co bychom
měli vylep�it. 
Máte mo�nost vyu�ívat i inzerci, a to nejen ke komerčním účelům, ale i jako
společenskou rubriku ke gratulaci či vzpomínce na své blízké. 

Na Va�e příspěvky, náměty, připomínky se tě�í 
Magdalena Bulířová a ostatní členové redakční rady. 

NOVÉ BAKOVSKO MÁ 1. NAROZENINY

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROBĚHNE
V PONDĚLÍ 21.ČERVNA OD 17 HOD. NA RADNICI. 

Jiří Hieke

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO

Minulostí jsou doby, kdy patřilo ke ka�dodennímu �ivotu otočit vypínačem
elektrické �árovky a prohrábnout ro�t kamen, aby se člověk ohřál, nebo si uva-
řil jídlo. Pokrok se nedá zastavit. 
To si řekli obyvatelé příměstských částí Buda a Chudoplesy, a téměř v�ichni se
svorně přihlásili a podpisem stvrdili, �e se připojí k nově budovanému rozvodu
plynu, který za pomoci dotací a vlastních zdrojů investovalo město. Čas bě�í dál
a při�el čas účtování. Kontrolní orgán ze Státního fondu �ivotního prostředí je
povinen uchránit své investice a �ádá město o závěrečné vyúčtování. K na�emu
údivu zji�ťuje, �e počet připojených je v obou obcích pouze 38%, co� neodpo-
vídá po�adavkům k přiznání dotace. Z toho v�eho vyplývá, �e město bude muset
celou dotaci nejen vrátit, ale navíc bude muset zaplatit pokutu ve vý�i 100% . 
V�e se dá je�tě zachránit, pokud se zbývající občané do konce roku připojí. Ke
spokojenosti v�ech orgánů toti� stačí mít odběrové místo a legislativa bude spo-
kojena. V praxi to znamená napojení alespoň jednoho spotřebiče s minimální
spotřebou. 
Pokud se tak nestane, město bude vracet dotaci a zaplatí i pokutu. Mo�ná �e a�
občané těchto obcí budou po�adovat po městě dal�í investiční akce, pak jim
mů�e být sděleno, ať se s prosbou obrátí na ty občany, kteří neumí dodr�et slovo. 

Jiří Hieke

SLOVO STAROSTY

To, co Vás v obcích trápí, co by jednotlivé části města potřebovaly v leto�ním
roce, chce zjistit vedení města. Jak nejlépe? Přímo u zdroje, tj. přímo při osob-
ním setkání s občany jednotlivých obcí. 
První krok byl ji� učiněn ve středu 19. května na Budách. Přesto�e ka�dý z obča-
nů dostal pozvánku na veřejnou schůzi od zástupkyně obce přímo do po�tovní
schránky či ji osobně převzal, se�lo se v restauraci na Budách pouze 15 bud-
ských občanů z celkového počtu 118. Jestli je to hodně nebo málo, posuďte
sami. 
Starosta města, místostarosta i tajemnice MěÚ odpovídali na dotazy občanů,
seznámili je s rozpočtem města i plánovanými akcemi pro leto�ní rok. Hlavním
tématem v�ak byla plynofikace (resp. v�ak spí�e "neplynofikace") obce. O tom
v�ak více v článku starosty. 
Dal�í veřejné schůze proběhnou v jednotlivých obcích postupně, pří�tí bude dne
23.6. v Horkách. Tak�e, Horečáci, připravte si dotazy. 

Jaroslava Čermáková

VEŘEJNÉ SCHŮZE ANEB CO NÁS TRÁPÍ V OBCÍCH

Tak jsme se dočkali. Po roce
jeho uzavření bylo dne 15.květ-
na otevřeno na�e městské pří-
rodní koupali�tě pro veřejnost.
Sice v omezeném provozu, ale
přece. Starosta města přestřihl
stuhu ve vstupních vratech, ale
jinak se nekonala �ádná paráda,
nehrnuly se zástupy lidí, jen
vedoucí koupali�tě a jeho
pomocník pokračovali na jeho
úpravě a údr�bě. O koupali�ti
ji� bylo řečeno mnoho jak v
radě města, zastupitelstvu
i v na�em Bakovsku. Tak�e
nám nezbývá ne� věřit a doufat,
�e se léto vydaří, do areálu
zavítá velký počet náv�těvníků,
areál tak bude vyu�itý a vlo�e-
né finanční náklady budou
zhodnoceny. 

Pro Va�i informaci otiskujeme na str. 2  "Provozní řád městského přírodního
koupali�tě"

Jaroslava Čermáková

KOUPALI�TĚ OTEVŘENO

Městský úřad Bakov nad Jizerou upozorňuje občany, �e: 

POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
NA II.POLOLETÍ ROKU 2004

mohou uhradit na MěÚ v termínu od 1.6. do 30.7.  Poplatek je
mo�no uhradit na pokladně MěÚ v pondělí a ve středu od 7.30
do 12.00 a od 13.00 do 16.30.

Iveta Čermáková
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PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALI�TĚ

Provozovatel:
Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou

v zastoupení panem Jiřím Hiekem, starostou města
IČO: 00237418

tel. 326781500, fax 326781207, E-MAIL info@bakovnj.cz

Umístění :
Bakov nad Jizerou, okrajová část, ulice Čechova čp. 959

rozloha přírodní vodní  nádr�e 1,5 ha

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Zřizovatelem a provozovatelem městského přírodního koupali�tě v Bakově nad
Jizerou (dále jen "koupali�tě") je město Bakov nad Jizerou. Na základě povin-
ností provozovatele a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejné-
ho zdraví, ve znění pozděj�ích předpisů, je povinno vydat provozní řád, ve kte-
rém stanoví podmínky provozu koupali�tě.

Tento řád je platný pro celý areál koupali�tě v Bakově nad Jizerou. Jeho dodr�o-
vání a plnění přispěje k dal�ímu zlep�ení péče o �ivotní prostředí v rekreačním
zařízení, ke zvý�ení úrovně veřejného pořádku, bezpečnosti občanů, obecné
hygieny, a tím k vytvoření lep�ích podmínek pro v�echny  občany. 

Čl. 2
Podmínky provozu

1) Koupali�tě zahajuje provoz dne 15. května 2004 a končí provoz  19.9.2004.
Provozní doba je denně od 9:00 do 19:00 hodin. 

2) Vstup na koupali�tě je povolen pouze na platné vstupenky,  které se prodáva-
jí v pokladně koupali�tě.  
Ceny vstupenek:
plá�ovné: dospělé osoby 10,- Kč

děti do 15 let, studující 5,- Kč
děti do 6 let zdarma

Poplatek z místa:
auto 20,- Kč
motocykl 10,- Kč
kolo zdarma

Sleva na vstupném pro děti a studující se poskytne na základě předlo�eného
dokladu. Vstupné se platí v�dy při vstupu na koupali�tě. 

3) Zakoupením vstupenky se náv�těvník podřizuje v�em pokynům a ustanove-
ním provozního řádu koupali�tě. Mláde�i do 10 let je náv�těva koupali�tě povo-
lena v doprovodu osoby star�í 18 let.

4) Koupání je výlučně na vlastní nebezpečí. Za pohyb nezletilých v areálu, včet-
ně koupání, zodpovídají v plné míře rodiče, případně jejich odpovědní zástupci.

Náv�těvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na vstupech do vody opatrně
a vyvarovat se zbytečných úrazů. Skákání do vody je na vlastní nebezpečí. Pří-
ruční lékárnička je umístěna v místnosti správce koupali�tě. 

5) Náv�těvníci koupali�tě jsou povinni po 19.00 hod. areál koupali�tě opustit. 

6) Náv�těvníci jsou povinni dbát příkazů a pokynů správce koupali�tě a ostatní-
ho personálu. 

7) Zaměstnanci a personál koupali�tě jsou povinni dodr�ovat zásady osobní
hygieny, nosit čistý oděv a vhodné obutí. Dal�í povinnosti zaměstnanců koupa-
li�tě upravuje Pracovní řád Městského úřadu Bakov nad Jizerou.

8) Provozovatelé občerstvení v areálu koupali�tě jsou povinni zajistit pořádek
kolem stánků a dodr�ovat hygienické předpisy.

Čl. 3
Hygienické podmínky provozu koupali�tě

1) Zdrojem  vody pro přírodní koupali�tě jsou vrty umístěné na pozemcích města,
z kterých je přiváděna voda na koupali�tě.

2) Areál je vybaven snadno dostupnými záchody v minimální vzdálenosti 20 m
od prostorů pro slunění a koupání. Záchody a sprchy jsou oddělené pro mu�e
a �eny. V sociálním zařízení ("kulaťáku") jsou umístněny pro �eny 3 WC, 2 spr-
chy, pro mu�e pak 3 WC, 2, sprchy, 2 pisoary, v zadním sociálním zařízení (zděná
budova) je po dvou WC pro mu�e i �eny.V ka�dém sociálním zařízení se nachá-
zí umyvadlo s tekoucí pitnou vodou, která je přivedena z vodovodního řadu.

3) Úprava vody v koupali�ti  se neprovádí  pomocí chemických přípravků - jedná
se o přírodní koupali�tě. Zdravotním ústavem - hygienickou laboratoří jsou pra-
videlně prováděny odběry  vody dle Vyhl.č.135/2004 Sb., z přírodního bazénu.
kontroluje se, zda vzorky vody odpovídají po�adavkům  na jakost vody, kterou
se stanoví hygienické po�adavky na přírodní koupali�tě.

4) Provozovatel je povinen vést evidenci  kontrol a činností provedených na kou-
pali�ti.

5) Či�tění  bazénu je zaji�ťováno před začátkem sezony. Během sezóny je prová-

děna pouze povrchová úprava vody (sbírání pevného spadu na hladině vody,
odpou�tění vodních nečistot).

Čl. 4
Ochrana �ivotního prostředí a zdraví náv�těvníků koupali�tě

1) Zdraví náv�těvníků je chráněno dodr�ováním čistoty vody v koupali�ti a soci-
álních zařízení, dozorem  správce  a personálu nad děním v areálu koupali�tě po
dobu provozní doby.

2) Před zahájením provozu koupali�tě v daném roce je provedena údr�ba koupa-
li�tě, jeho vyči�tění,  úklid volných prostranství koupali�tě, včetně sekání trávy
a údr�by porostu, opravy sociálních zařízení, včetně údr�by plotu a dal�ího
vybavení areálu.

3) Sociální zařízení  a celý areál koupali�tě se během sezony uklízí denně před
zahájením provozní doby. Úklid sociálního zařízení se provádí podle potřeby
také během dne pomocí dostupných čistících prostředků Savo, Domestos aj.,
umístěných ve vyhrazeném prostoru. Odpady v popelnicích jsou denně pravidel-
ně odvá�eny.

4) Do vodní nádr�e se nesmí vylévat nebo vypou�tět tekutiny nebo látky, které by
mohly znečistit koupali�tě, např.  saponáty, kosmetické přípravky apod..

5) Ve v�ech objektech umístěných na koupali�ti /WC, sprchy/ musí být udr�ová-
na čistota.

6) Náv�těvníci koupali�tě, provozovatelé rychlého občerstvení a dal�í mají udr-
�ovat dobré mezilidské vztahy, poskytovat první pomoc při úrazech, zavolat
posti�enému lékaře, popřípadě poskytnout osobní vozidlo pro převoz k lékaři
nebo do nemocnice.

7) Na koupali�tě není dovolen přístup osobám posti�eným naka�livými nebo
odpor budícími chorobami, ko�ními parazity a vyrá�kami, bacilonosičům, oso-
bám zahmyzeným, osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek,
jako� i příslu�níkům rodin, v nich� se vyskytuje naka�livá choroba a nemocný
není od ostatních izolován.

8) V celém areálu jsou v�ichni  povinni dodr�ovat protipo�ární  a bezpečnostní
opatření. 

9) V zájmu ochrany �ivotního prostředí v rekreačním zařízení je ka�dý povinen:

- chovat se tak, aby nebyli ru�eni ostatní občané, zejména hlukem, křikem nebo
provozem rozhlasových a televizních přijímačů a magnetofonů, a dodr�ovat
i ostatní pravidla vzájemného sou�ití, 

- udr�ovat čistotu a pořádek a dodr�ovat zásady osobní hygieny, zdr�et se čin-
nosti zneči�ťující terén, půdu, vodu nebo ovzdu�í, 

- ukládat odpadky na vyhrazená místa, tj. do odpadkových ko�ů a popelnic umís-
těných v areálu koupali�tě,

- parkovat s motorovými vozidly na místě k tomu vyhrazeném. Vjezd do areálu
je povolen pouze poskytovatelům rychlého občerstvení, stánkařům, a to na zákla-
dě povolení vydaného zřizovatelem či správcem.

- zamezit volnému pobíhání a koupání psů a volnému pobíhání jiného domácího
zvířectva v areálu koupali�tě,

- pohybovat se jen v povolených prostorách.

Čl. 5
Důle�itá telefonní čísla

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ:
POLICIE ČR 158
POLICIE ČR, OO MNICHOVO HRADI�TĚ 326 771 629 

326 771 658
HASIČI 150
RYCHLÁ ZDRAVOTNÍ POMOC 155
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST 326 326 444

Jiří Hieke
starosta města 

Schváleno: usnesením  Rady města Bakov nad Jizerou č. 79 ze dne 12.5.2004.
Datum účinnosti : následující den po schválení v radě města
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Červen
U� tu máme slunný a teplý červen. Ten
čas rychle letí. V�ichni u� jsou natě�ení
na prázdniny. Ze �kolních překá�ek
zbývá u� jen jedna, ta nejvy��í. Tou je
vysvědčení. Ka�dý přes ní neskočí tak
snadno a lehce. Mo�ná za to mů�e i ten
záludný červen, kdy se skoro nikdo
nechce učit. Ale brzy skončí trápení
s učením a nastanou na�e ú�asné prázd-
niny. Ty nejdel�í a nejú�asněj�í. Ale
nezapomeňte, pořád je tu je�tě červen!

Petra Čí�ková

Motýlek
Motýlek letí - kudy kam?
Motýlek nejsem, ale jeho cestu znám. 
Znám jeho cestičku krásnou, jasnou, 
nad jeho nádherou lidé �asnou. 
Bílá, �lutá, červená - střídají se barvy, 
Přemý�lím, zda z velké dálky 
ke mně cestu znal by. 
Chtěla bych ho pořád vídat, 
ale to přec nejde!
Budu muset zase počkat, 
a� sluníčko vyjde. 

Tereza Bu�ová

Zamy�lení sedmáka
V červnu je konec roku
a přijde vysvědčení, 
já obávám se trochu
a chystám vysvětlení, 
proč jedniček je málo
a sem tam trojka zírá�
I mně se někdy zdálo, 
�e v hlavě mé je díra. 
V�ak jak mám myslet na čísla, 
kdy� v my�lenkách mi uvízla
jedna hnědovláska. 
�e by to byla láska?
A kdo rodiče přesvědčí, 
�e není malér největ�í
udělat v diktátě chyby. 
Daleko vět�í smůla, 
kdyby mě opustila 
ta, která se mi líbí. 

Prázdniny?
Vysvědčení - konec �koly?
Ale jenom na prázdniny!
Prázdniny, to je čas krátký,
za chvíli jsme zase zpátky, 
pak zas hurá do �koly, 
kde čekají nás úkoly, 
testíky a opáčka, 
u� se zase neučil
a celý den leno�il!
Raděj myslím na časy klidu, 
kdy opustím tu svou třídu
a čeká mě koupání, 
v modré vodě plavání. 

Tereza Bu�ová, Petra Paulusová

Červenec
Hurá u� jsou prázdniny
výlet bude za dva dny. 
Stany rozbalíme, 
pěkně upravíme,
půjdeme se vykoupat. 
Lucka, Mí�a, Monika
k vodě rychle bě�í, 
aby na�ly místo, 
kde se dobře le�í. 

Petra Mlynková

�KOLA, LÉTO, PRÁZDNINY

ZE �KOLNÍCH LAVIC

TURISTICKÝ KROU�EK
V dubnu a květnu jste mohli v�dy v sobotu vidět děti
s batů�ky. Vyrá�ely na poznávací výlety do okolí. První
rozehřívací byl Den Země na Zvířeticích. Na zřícenině
hradu byly pro v�echny připraveny soutě�e a divadlo pro
děti i ukázky výcviku dravců. Dal�í výlet byl "Za pověst-
mi Českého ráje" Cesta z Turnova vedla přes Vald�tejn,
Hrubou Skálu a Sedmihorky. Na ka�dém místě byla
pohádka pro děti a v cíli soutě�e odměny. Během dal�ích
sobot děti nav�tívily pohádkový les ve V�eni na Roven-
sku pod Troskami. Na trase čekaly pohádkové bytosti
a děti plnily různé úkoly. V pekle a u je�ibaby dostaly
malé dárky, vodník je povozil na loďkách. I počasí dětem
v�dy přálo. Tak�e neseďte pořád doma a přidejte se
k nám!

Mladí turisté

JABLKO NEBO CITRON
V pátek 21. 5. stálo nás, 25 dětí, v červených tričkách
a čepicích na náměstí s Policií ČR. Policisté měřili rych-
lost aut a my rozdávaly jablka nebo citrony. Kdo dodr�el

předepsanou rychlost, ten od nás dostal pochvalu, obrá-
zek a jablko. Kdo ji ale překročil, dostal napomenutí
a citron. Jedna paní jela na třicítce padesátkou a málem
přejela policistku. Na�těstí to dobře dopadlo. Za hodinu
a půl jsme zastavili 40 aut. 26 řidičů dostalo jablko, ale 14
řidičů dostalo citron. Pro nás to byl zá�itek. Policistům
a řidičům ZDAR!!

Tereza Brichová 5. A

ČARODĚJNICE VE �KOLE
Noc z 29. na 30. dubna strávili prvňáčci ve �kole. Převle-
čeni za čarodějnice soutě�ili na �kolním hři�ti v různých

disciplínách. Pak společně opékali cokoliv (hlavně v�ak
�pekáčky) na stadionu, zpívali a tančili okolo ohně.
V noci pak ve �kole pro�li stezku odvahy a ulo�ili se ke
spánku ve třídách. Ráno si dali pravou čarodějnou �kolní
snídani a pustili se do vyučování čarodějného řemesla -
čtení, psaní, počítání, lektvarů a kouzel. 

1. A + B

ZOO PRAHA
V květnu se prvňáci vypravili do Prahy. 
Nejprve cestovali vlakem, pak metrem a autobusem do
ZOO. 

První svačinka byla u ledních medvědů. Zatímco se med-
věd koupal a potápěl, prvňáci pojídali řízky od maminek.
Po zastávce u vlků se v�ichni tě�ili na �irafy. Ale největ-

�ím zá�itkem bylo koupání slonů. Děti výskaly a tleskaly
a sloni na ně stříkali vodu. Také odpočinek v dětském
koutku byl zajímavý. Někteří jezdili na ma�ince, jiní pro-
lézali velrybu (samozřejmě dřevěnou) a dal�í pozorovali
králíky ve výběhu. Nikomu se ze ZOO nechtělo, ale vlak
nepočká! Tak�e zvířátka, tě�te se zase pří�tě. 

1. A + B

VÝLET MEZI INDIÁNY
V úterý 11. května se 1. a 5. třídy vypravily do indiánské
vesničky v Rů�ové u Děčína. Po přivítaní pravou indián-
kou si prohlédli týpí, indiánskou saunu a pohřebi�tě.

Viděli také představení tanců s buleny, hon na bizony
a indiánské námluvy. Děti si vyzkou�ely i střelbu z luku,
hod tomahavkem a hudební nástroje, některé zkusily
jízdu na koni. Odpolední představení bylo o výcviku koní
a jízdě bez sedla, ale nechybělo ani dobývání pevnosti
indiány. Bledé tváře z Bakova jen ti�e přihlí�ely. Na závěr
si děti a indiáni zatančili za zvuku bubnů. 

1. A + B, 5. A + B

NA EXKURZI NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
V pondělí 10. května 2004 se vydala na�e třída 6. A na
Městský úřad v Bakově nad Jizerou, abychom se dozvě-
děli důle�ité věci nejen o na�em městě. Na MěÚ jsme se
uvítali s paní Čermákovou a �li jsme se posadit do obřad-
ní síně, abychom si v klidu popovídali. Řeč při�la na věc,
o které je zmínka i v na�í učebnici občanské nauky -
zastupitelstvo. 
Zastupitelstvo se skládá z 21 občanů zvolených ve vol-
bách. Zastupitelé jsou vybíráni z jednotlivých stran -
ODS, SNK, ČSSD, KSČM, Strana zelených. 
Paní Čermáková si přidělala práci a ukázala nám kolem
devíti knih zákonů z roku 1993 a 2001. 
Dozvěděli jsme se plno věcí, které by ka�dý správný
občan z Bakova nad Jizerou měl znát.: 
1. památná místa a památky - bakovský morový sloup,
socha Jana Nepomuckého, hřbitovní brána, Zvířetice,
Klokočka - kaple,
2. slavní rodáci - J. I. Linka, L. �ofková, R. Livora,
3. přírodní útvary - vrch Baba, Klokočka - pramen,
4. známé výrobky - orobincové (rákosové) zbo�í.

Markéta Cicáková a �áci 6. A

CO DĚLÁME SE �KOLOU ZA �KOLOU?



Vá�ení čtenáři, chtěla bych Vás ve stručnosti seznámit s občanským sdru�e-
ním Strom �ivota, pod jeho� hlavičkou funguje Akma Klub, centrum vědomého
rodičovství. Historii velmi zkrátím a nebudu nudit podrobnostmi. Vlastními
silami a díky sponzorům se podařilo zrekonstruovat sklepní prostory jednoho
panelového domu v Havlíčkově ulici v Mladé Boleslavi a v dubnu 2003 jsme
zahajovali činnost. 

Na�ím hlavním klientem je RODINA. Sna�íme se nabízet aktivity v co
mo�no nejpestřej�í �kále a pro co nej�ir�í veřejnost - z hlediska věku i dostup-
nosti cen. Z pravidelných kurzů nabízíme předporodní přípravu a cvičení pro

těhotné, masá�e dětí a kojenců, plavání
kojenců a batolat, zpívánky pro před�ko-
láky, výtvarnou dílnu, jazyky pro před-

�koláky i pro dospělé, aromaterapii, jógu,
bři�ní tance. V�dy ve čtvrtek v podvečer
pořádáme povídání při svíčkách na
různá témata - kojení, no�ení dětí v

�átku, grafologie, výklad mandal (kruho-
vých kreseb), kineziologie, bylinky, homeo-

patie, arteterapie, mantry, � Dal�í součástí jsou víkendové semináře na často
vy�ádaná témata z řad na�ich klientů - např.: reiki, aktivní a vědomá příprava na
těhotenství a mateřství, tanec a dotek, jako cesta �eny, partnerský seminář, �
Organizujeme také výjimečné akce, jako jsou den dětí, prodejní tématické výsta-
vy, dobročinné taneční zábavy (25.6. na Ol�ině u Mnichova Hradi�tě, včetně
zábavného odpoledne pro děti), rodinné dovolené. Základní informace najdete
ve vývěsní skříňce u kina v Bakově nad Jizerou (včetně kontaktů na jednotlivé lek-
torky), uceleněj�ím zdrojem jsou pak internetové stránky - www. akmaklub.cz. 
Sídlo máme sice v Mladé Boleslavi, ale na�e působnost je regionální a jsem
vskutku ráda, �e i "Bakov�tí" k nám neváhají vá�it cestu. Zdravím tímto v�ech-
ny a předev�ím maminky "v očekávání", v tom tolik půvabném jiném stavu,
které dokonce občas svým počtem převá�í nad Boleslavskými. Tě�í mě v�dy,
pokud se staneme skromným průvodcem během těhotenství, porodu i mateřství
a zároveň i my máme mo�nost mnohému se naučit od ka�dého příchozího. 
V Mladé Boleslavi existují i jiná zařízení pro rodiny s dětmi, my jim v�ak v �ád-
ném případě nechceme konkurovat (pokud v této sféře vůbec lze hovořit o kon-
kurenci), naopak chceme tuto nabídku v regionu roz�ířit a záměrně volíme tako-
vé aktivity, které zde buď vůbec nejsou, nebo fungují ale na jiných principech.
Vycházíme z faktu, �e ka�dý člověk je individualita a ka�dý potřebuje jiný pří-
stup. Pokou�íme se tedy nabídnout rovinu spirituálněj�í a intimněj�í. Základním
kamenem, na kterém chceme stavět, je rodina, jak jsem ji� v úvodu zmínila.
Odmítáme uvěřit pesimistickým sociologickým prognózám, �e má rodina nejis-
tou budoucnost a sna�íme se v těch prapůvodních, přirozených věcech vrátit
o několik kroků zpět, nespěchat, porozumět nejprve sami sobě, naslouchat, být
pokorněj�í ke světu, a tím pochopit i ostatní souvislosti� Nic lehkého, já vím. 

Bc. Anna Semiánová

STROM �IVOTA
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Nejraději mám chvilky, kdy� za skle-
něnou tabulí nastane tma a osazenstvo
lidské přijde k nám. Vím toti�, �e nás,
morčata, tedy mě a mého kamaráda,
který se mnou tísní v malé klícce,
vypustí, abychom se mohli dostatečně
proběhnout. 
Uzavřou v�echny vchody do místnosti,
ve které bydlíme. Být jimi, nechal
bych je otevřené, proto�e teprve
potom bychom v klidu večer usínali.
Jediný únikový východ, který bych na
chvilku uzavřel, je ten, z kterého nám
nosí různé dobrůtky. Má v sobě něco
zvlá�tního, s ním nejvíc kamarádím,
hned po Jerrykovi. Vypadá sice malin-
ko zvlá�tně, bez nohou, bez očí, ale
doká�e to samé jako my. Jen mě zará-
�í, proč chodí pořád sem a tam a to
jenom kdy� do něho někdo z na�ich
čtyřech páníčků strčí, kopne a nebo
zrovna, jako teď, ho přímo přirazí, a�
to klapne. 
Po důkladném uzavření v�ech �těrbin
nás jeden z nich přijde konečně vysvo-

bodit. Otevře s velkým skřípáním dvíř-
ka, která nás jinak pečlivě hlídají,
a na�e večerní procházka začíná. Vys-
tartujeme s Jerrykem jako dva
"namydlení blesci", div si nezlámeme
nohy o na�i starou dobrou klec. Oběh-
neme jedno zahřívací kolečko, pozdra-
víme se starým známým, který nám
odpoví zasténáním, a pak u� si to klič-
kujeme mezi dvounohými kamarády,
kteří si v�dycky hoví na na�em dal�ím
kolegovi - koberci. Samozřejmě se
s ním také důkladně pozdravíme, způ-
sobem velmi netradičním, který spočí-
vá v tom, �e na něm předvedeme ukáz-
kový smyk. Rád by si zaskotačil
s námi, ale je k zemi doslova přibit
tíhou jeho osadníků. Po čase z něho
vytvoří tunel a my si v něm perfektně
zaběháme. Nad�eně s Jerrykem vleze-
me dovnitř, ale koberec na�i rozjaře-
nou náladu nebere na vědomí a hlasitě
protestuje tím, �e nás pod sebe schová
a my se ocitneme je�tě v hor�í tmě, ne�
jaká vládne venku. Nám to nevadí,

víme, �e ty venku to nenechá klidnými
a brzy nás vysvobodí. 
Jsem z toho zdolaný a dostanu ukrut-
nou �ízeň. Nepochopím, proč pítku -
nádobce na vodu nedovolí, aby se
mohlo natočit čelem k nám a my se
mohli napít i venku a nemuseli do
na�eho pelí�ku. Skočím rychle dovnitř
a za co nejkrat�í čas nasaji vodu. Teď
mi chutná, ale kdy� dostaneme čer-
stvou, stra�ně studí. Brr!
Zrovna na mě volá Jerryk: "Co dělá�?
Pojď ven!" "V�dyť u� jdu. " Zakvíkám
a při�ourám se k němu po �ustící
slámě. Stojí na studených dla�dičkách,
zatím co já se opřu předními pacička-
mi o ná� bejváček. Ti čtyři se nám
smějí a nazývají tuhle situaci "balkó-
nová scéna", prý jako nějaký Romeo
a Julie. Divné, co? Tolik si toho navy-
mý�lí. Nevím, proč na nás pořád zíra-
jí, copak jsme nějaká atrakce? Přesta-
ne mě to bavit a navrhnu Jerrykovi:
"Buď pojď ke mně, anebo jdu ven.
Nehodlám se jim předvádět, podívej,
jak se baví. " Dá mi za pravdu a koneč-
ně vyskočím ven, ani� bych získal
újmu na zdraví. Vydáme se na vyvý�e-

né prkno, které nás láká svojí délkou
a leskem. Le�í před tzv. dveřmi a říka-
jí tomu myslím práh, ale na tom nezá-
le�í. Vyskočíme na něj a pozorujeme
svět z vý�ky. Zaujme mne podezřelý
pach, �e by se tu na�lo něco do bří�ka?
Kdepak, starý práh nás nemů�e ničím
překvapit. To jenom na�e nejmen�í
panička rozlila nálev na stra�ně dobrý
salát, kdy� kolem pro�la. O tu ochuce-
nou vodu nestojíme, ale ten salát�
Sice jsme si kousek vykňourali, ale
mohli nám ho věnovat celý. 
Á jé, ten největ�í obr vstává, co� zna-
mená jediné, domů! �ťouchnu do Jer-
ryka, který spadne z vyvý�ení a má
veliké �těstí, �e ho vezme do náručí
strejda koberec, jinak by skončil na
tvrdých dla�dicích. Rychle vezmeme
zpátečku, proto�e se nehodláme
nechat chytit. My raději po svých!
Skočíme do klece, která nás bez řečí
přijme. Ná� dvounohý kamarád nás
opět se stra�ným skřípáním uzavře do
čtyř stěn na�í milované ohrádky. 
Utahaní a obohaceni novými zá�itky
spokojeně usneme. Dobrou noc!

Lenka Tomcová, 8. A

MORČATA NA PROCHÁZCE

Opět se setkáváme. Tentokrát budeme rozebírat pojmenování zapsaná na
�estém místě tabulky dvanácti nejčastěj�ích bakovských křestních jmen a pří-
jmení. 

Eva
- jedná se o jméno hebrejského původu (z hebrej. Havváh) a znamená "�ivá", 

přeneseně "�ivotodárná, matka �ivota",
- slovanskou obdobou jména je �iva,
- u mnoha dal�ích jazyků zůstává podoba základní Eva, změny se pak objevují 

v délce, přízvuku, změně hlásky: francouzsky Éve, polsky Ewa, maďarsky
Éva, anglicky Eve, Eva, rusky Jeva,

- mezi nejčastěj�í domácké podoby patří: 
Evka, Evča, Evi(na), Evička, Evu�(ka), Evík, Evinka, Evul(k)a, �

- svátek má 24. prosince.

Miroslav
- jméno slovanského původu, lze jej vylo�it jako "slavný mírem, slavící mír, 

mírumilovný" 
- z cizích jazyků uvedeme například: �panělské Miroslavo, německé Miroslaw 
či latinské Miroslaus,

- u�ívají se tyto domácké podoby jména: Míra, Mirek, Mi(í)ras, Mireček, Miran, 
Mirko, Mirou�(ek), ale i Sláva, Slávek,

- jmeniny oslavuje 6. března.

Dvořák, Dvořáková
- toto jméno stojí na 4. místě mezi nejčastěji se vyskytujícími českými 

příjmeními,
- pravděpodobně význam vychází od obecného pojmenování "dvořák", co� 

značí svobodník, hospodář velké usedlosti ,
- ve výkladu lze rovně� vycházet z označení dvorský slu�ebník.

Mgr. Marta Masopustová

JAZYKOVÝ KOUTEK

OD ČTENÁŘŮ BAKOVSKA

Římskokatolická farnost v Bakově nad Jizerou zastoupe-
ná farářem Jiřím Veithem vyslovuje upřímný dík vedení
města Bakov nad Jizerou za skvělý počin - zhotovení
nového kří�e na místním hřbitově. 

ThMgr. Jiří Veith

PODĚKOVÁNÍ
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Rok se�el s rokem a znovu končí
�kolní rok. Jaký byl? Pro někoho
dobrý, pro někoho hor�í. 

To se uká�e na vysvědčení. Na
prázdniny se v�ak tě�í jistě �áci i učite-
lé. A při zmínce o učitelích mě napad-
la my�lenka udělat rozhovor s nejstar-
�ím učitelem či učitelkou �ijící
v současné době v na�em městě. Zača-
la jsem pátrat po tom, kdo z těch, koho
znám, to bude? Paní učitelka Tichá,
Sládková, Penzová, Tomečková či uči-
telé Je�, Nerad či Studničný? A tak
jsem v evidenci obyvatel zjistila, �e
nejstar�ím bakovským učitelem je
Franti�ek Nerad, který tu v�ak v sou-
časné době nebydlí, a následuje ho
paní učitelka Miroslava Penzová. Za ní
jsem se tedy pro rozhovor vypravila. 

Přivítala mě usměvavá paní, které
bych jejích téměř 81 let nehádala,
a ochotně odpovídala na mé dotazy:

Paní učitelko, jste bakovská
rodačka či jste se do města přistěho-
vala?

Narodila jsem se v Radvanovicích u
Turnova. Tatínek pracoval na dráze

a proto�e mu práci v Turnově zru�ili,
přestěhovali jsme se do Bakova, kde
rodiče postavili rodinný dům. Čtvrtý
ročník mě�ťanské �koly jsem ji� absol-
vovala v bakovské �kole. Mým třídním
učitelem byl pan učitel Müller. 

Co bylo po ukončení mě�ťanky?
Nav�těvovala jsem �kolu pro �enská

povolání a ve třetím ročníku jsem pře-
�la na obchodní akademii do Turnova,
kde jsem také maturovala. 

A co pedagogické vzdělání?
Po absolvování obchodní akademie

jsem začala učit v pohraničí a zároveň
studovala Pedagogický ústav v Praze.
Po absolutoriu jsem dál učila a� do
roku 1948 na �luknovsku, v roce 1948
jsem se vrátila do Bakova a do roku
1953 jsem učila v okolních obcích. 

Kdy jste začala učit v Bakově?
Na zdej�í �kole jsem zakotvila

v r. 1953 a s výjimkou jednoho roku
jsem stále učila na I. stupni, tj. první a�
pátou třídu. 

Kdo v té době řediteloval?
Byl to pan ředitel Vágner, po něm

pan ředitel Černý a do důchodu jsem

odcházela za ředitelování paní Květy
Tomečkové. 

A co stravování tehdej�ích �áků,
myslím �kolní jídelnu?

Nebylo to samozřejmě moderní
stravovací zařízení. �kolní jídelna byla
ze začátku v hotelu "Bubák" (dne�ní
restaurace "Na Rů�ku"), později po
dlouhá léta v bývalé dívčí �kole na
náměstí, a to a� do přestěhování do
současné nové �kolní jídelny. 

Vzpomenete na některé kolegy
z té doby?

Jak by ne! Z těch nejstar�ích to byly
například učitelky Novotná, Brumov-
ská, �pringlová, Doubová, Müllerová,
Vávrová, man�elé Neradovi, Třískovi,
učitelé Havel, Studničný, Kadlec,
�ivný a mohla bych jmenovat mnoho
dal�ích, na které ráda vzpomínám. 

Paní učitelko, máte ponětí, kolik
dětí "pro�lo Va�ima rukama", kolik
jste jich asi učila za dobu svého uči-
telování?

Budu - li počítat, �e jsem učila třicet
let a průměrně jsem měla ve třídě
kolem 35 dětí (bývalo někdy i více),
bylo to víc ne� tisíc dětí. To u� je
pěkná řádka a i na ně ráda vzpomínám. 

Mů�ete pro dne�ní mladou gene-

raci popsat vybavení �kolních tříd?
Jistě, to by se dne�ní �áci divili.

Vysoká násypná kamna na uhlí, která
obsluhoval pan �kolník, zeleně natřené
dřevěné lavice s opěradly vcelku,
prkenná podlaha, na stupínku stůl pro
učitele, velká černá tabule připevněná
na zdi napevno. Postupně se �kola
modernizovala. V roce 1982 jsem ode-
�la  do důchodu.

Nestýskalo se Vám pak v důchodu
po �kole? Jaké byly Va�e dal�í akti-
vy?

Ji� za mého učitelování jsem začala
vést městskou kroniku, kterou jsem
psala 32 let a musím říci, �e moc ráda.
Teprve v roce 2003 jsem ji pro zdra-
votní problémy předala své nástupkyni
Mgr. Sejpalové, pomáhá jí V. Do�kářo-
vá. Za mládí byly mými koníčky jízda
na kole, ruční práce, tanec, plavání
a kří�ovky. Jen ty mi v současné době
zůstaly. A vzpomínky na �kolu. 

Paní učitelko, já Vám za sebe i za
na�e čtenáře děkuji za rozhovor,
přeji hodně zdraví, pohody a vylu�-
těných kří�ovek. 

Jaroslava Čermáková

ROZHOVOR S ...

Srdečně vás zveme na koncert, který se bude konat
v pátek 25. června v 19 hodin ve sboru Prokopa Veli-
kého, Husova ulice 555. Účinkující smyčcové duo je
komorním souborem vzniklým na půdě České fil-
harmonie a tvoří jej houslista Jan Kvapil a violon-
cellista Jiří Sládeček. Repertoár připravený pro kon-
cert u nás tvoří převá�ně hudba českých autorů od
klasicismu (Karel Stamic, Franti�ek Benda) a� po
hudbu Václava Hálka a Bohuslava Martinů, ale také
skladby J. S. Bacha. Zajímavým zpestřením koncer-
tu bude průvodní slovo současného hudebního skla-
datele Václava Hálka, který nav�tíví Bakov spolu
s interprety. 
Vstupné je dobrovolné. 

Kateřina Pechancová

KONCERT KOMORNÍHO SOUBORU 
ČESKÉ FILHARMONIE

Rok utekl jako voda a před námi je léto. Ka�dý si
představí dovolenou, děti prázdniny. Po létě čeká
mnohé z dětí dal�í �ivotní etapa - opustí na�i �količ-
ku a stanou se z nich �áci. Jako ka�dý rok bychom
se s budoucími prvňáčky chtěli rozloučit a zároveň
vám v�em předvést, co jsme se v na�í �količce nau-
čili. Připravili jsme si pro Vás pásmo písniček, scé-
nek a vyprávění. V�ichni Vás proto co nejsrdečněji
zveme na "Akademii mateřské �koly". Uskuteční se
tradičně na radnici.
Dět i  se  představí  23.6.  od 15.00 hodin.  

Děti z Mateřské �koly v Bakově se svými učitelkami 

AKADEMIE M�

KULTURNÍ DĚNÍ

V pátek 21.května leto�ního roku se v 10.00 hodin kona-
la ve výstavní síni Muzea Bakovska vernisá� k zahájení
výstavy výtvarných děl pánů Franti�ka a Jiřího Pe�áno-
vých. Vernisá� zahájil dr. Bednář, který uvítal oba uměl-
ce a delegaci města v čele s panem starostou Jiřím Hie-
kem a tajemnicí pí Jaroslavou Čermákovou. V kulturní
části vystoupily �ákyně místní Z� Tereza Kučerová
a Lucie Navrátilová, které zaujaly zpěvem, recitací
a hrou na flétnu téměř �edesát přítomných dětí i dospě-
lých. O významu tvorby obou autorů promluvil nejdříve
sám principál Divadla z půdy Franti�ek Pe�án z Klá�te-
ra, který svůj projev doprovodil zpěvem za doprovodu
kytary, po něm se ujal slova jeho jmenovec Jiří Pe�án.

Na výstavě lze zhlédnout svět loutek, vytvořený Franti�kem Pe�ánem (různé typy a velikosti), a obrazy
a velmi pěkné kolá�e boleslavského výtvarníka Jiřího Pe�ána, jeho� práce jsou nabízeny té� k prodeji.
Výstava je otevřena v sobotu a v neděli dopoledne od 10.00 -12.00 hod. a odpoledne od 14.00 do 16.00
hodin.                                                                                                                                              - ář

VERNISÁ� VÝSTAVY FRANTI�KA A JIŘÍHO PE�ÁNOVÝCH

Staroslavná obec baráčníků v Bakově nad Jizerou -
Trenčíně uspořádala v den 59. výročí konce 2. světo-
vé války svoje 10. posezení s jubilanty, spojené
s oslavou Svátku matek, a to v restauraci Na Rychtě
v Trenčíně. 

Po zahájení a zprávě o činnosti kon�elstva, kterou
přednesl rychtář J. Bednář, se ujal slova PhDr. V. Bed-
nář, jen� předev�ím připomněl význam 8. května
v na�ich dějinách. Vzpomněl na radost a �těstí, které
zavládly po osvobození na�í vlasti z okovů fa�istické
poroby. Připomněl příčiny a vznik obou slavných dnů,
a to Svátek matek, ale i Mezinárodního dne �en. Zdů-
raznil nezastupitelnost �en - matek a v závěru svého

projevu popřál přítomným �enám �těstí a lásku jejich
dětí. V�echny �eny obdr�ely malý dáreček, a to
ozdobnou misku, naplněnou chutnými zákusky, které
napekly tetiny z kon�elstva. Rovně� občerstvení na
stoly v podobě výborných koláčů zajistily tetiny.
O dal�í zpestření programu se postaral �vandymistr M.
Dittrich s panímaminkou V. Dittrichovou, kteří zazpí-
vali písně za doprovodu kytary a zpěvu A. Ko�í�kové. 

ÚSPĚ�NÝ KULTURNÍ POČIN
TRENČÍNSKÝCH BARÁČNÍKŮ

pokrač. na str. 6
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k 1.5.2004 měl Bakov s obcemi 4 513 obyvatel,

sčítání hlasů ve volbách do Evropského parlamentu
začne v neděli 14.5. ve 22. 00 hodin,

v okrskových volebních komisích zasedne celkem
48 členů (včetně zapisovatelů),

první platící náv�těvníci při�li na koupali�tě
29. května,

pří�tí veřejné jednání zastupitelstva bude 21. června,

byl schválen II. dodatek výpůjčního řádu městské
knihovny - přístup na internet bez doprovodu dospě-
lé osoby je ji� pro �áky II. stupně, tj. od 6. třídy,

poslední vítání občánků bylo 5. června a mezi nás
jsme jich přivítali devět, 

Bike Show na koupali�ti dne 1. - 3.5. se obe�la bez
incidentů a spanilá jízda motorkářů městem se při-
hlí�ejícím divákům líbila,

dru�stvo Sboru dobrovolných hasičů Buda - Horka
zvítězilo dne 29. 5. na okrskové soutě�i na Budách

děti z mateřské �koly si prohlédly 18. května úřad
a diskutovaly s tajemnicí MěÚ.

Jaroslava Čermáková

VÍTE, �E...

pokračování ze str.5
Hlavním, "zlatým hřebem" odpoledne bylo vystou-
pení členů ochotnického souboru DS Tyl. Předvede-
né scénické pásmo z operety "Podskalák", kde
dominují písně K. Ha�lera, vyvolalo velké nad�ení u
publika. Skandovaný potlesk i slzy dojetí byly
odměnou nám milým ochotníkům. Díky v�em za
hezký zá�itek. Po občerstvení následovaly gratulace
jubilantům, kteří "spatřili světlo světa" právě ve dru-
hém čtvrtletí příslu�ného roku svého narození.
Rychtář přidal ke svému přání kytičku a �vandymis-
tr, který jubilanty uváděl, připojil báseň. Jubilantům
zahrál kapelník V. Ha�lar milou píseň. 
Z krásného odpoledne si ka�dý odná�el hřejivý
pocit, a tak nejen sluníčko na obloze a kvetoucí pří-
roda se zaslou�ily o chvilku osobního �těstí

Lubislava Bednářová, syndička obce

ÚSPĚ�NÝ KULTURNÍ POČIN
TRENČÍNSKÝCH BARÁČNÍKŮ

Letos 16. června tomu bude u� plných 110 let, kdy
se ve starém domě /dnes u� zbouraném/ v Jizerní
ulici v Bakově narodil Franti�ek Horčička - Havíř.
Nadaný �ák zdej�í �koly vystudoval boleslavskou
reálku a zahájil studium na vysoké �kole, kterou
v�ak nedokončil. Záhy nastoupil jako úředník do
�ekového úřadu v Praze. Brzy se přiklonil k literatu-
ře. V�ímal si typů drobných úředníčků, kancelář-
ských pomocníků i jejich mocných představených
v úřadech a bankách. Takovým literárním typem je
Jan Kří�, mladý začínající úředník, v novele Kolo-
toč v plamenech. Úřad ho neuspokojuje, a proto po
nocích pí�e svůj první román, aby ukojil svou cti�á-
dostivost. Úporná péče o rodinu a osobní krize jej
přivede k sebevra�dě. Novela vy�la pod pseudony-
mem Hanu� Lovotín. 
Za války v roce 1942 vydal svůj první humoristický
román Nepozdravil u vrbiček, tentokrát pod jmé-
nem Franti�ek Havíř. Děj románu se odehrává pře-
vá�ně v prostředí pra�ské banky, ale také v jeho rod-
ném Bakově, který v�ak románově pojmenovává
jako Chudoplesy. Dílo má četné autobiografické
prvky, zvlá�tě pokud jde o popis událostí v Horčič-
kově rodném městě. Hlavní hrdinou je Vincík Pla-
tenka, bankovní úředník, který s námahou vydělává
na chod své mladé rodiny, a proto si často půjčuje
od svých kolegů. Pro tuto svou vlastnost dostává
přezdívku kolega Nezdáreek nebo doktor Pumpa,
neboť měl schopnost z ka�dého vypáčit třeba

i nejmen�í obnos. Platenku autor vypodobnil jako
vtipného, velkorysého a dobrosrdečného člověka. 
Po druhé světové válce pracoval Horčička pro stát-
ní rozhlas, kde mu uvedli jeho hru Dal�í pán, pro-
sím! Velký úspěch mělo jeho drama Kosí píseň, je�
nás zavádí do známého prostředí pletařů orobinco-
vých výrobků. Bakovské prostředí objevíme přede-
v�ím v jeho scénáři pro film Zvony z rákosu, který
měl premiéru v roce 1950 a promítal se té� v bakov-
ské sokolovně. Bohu�el vět�ina filmových záběrů
/kromě práce pletařek/ pochází ze západočeského
městečka Úterý. Film ře�il sociální poměry pletařů
v na�em městě v konci 19. století. 
Spisovatel je té� autorem povídek Dohola - prosím?
i dal�ích děl (Veselá bída, Miss Evropa, Třikrát
v novinách a dal�ích). 
Franti�ek Horčička byl prvním Bakovákem, který
čerpal látky z rodného prostředí svého města a vyu-
�íval je pro svou literární tvorbu. Rád se do Bakova
vracel ka�dý rok o prázdninách i o Du�ičkách, aby
znovu nabyl svě�est pro �ivot i inspiraci pro svou
tvorbu. 
V Muzeu Bakovska je mu věnována část literární
expozice. Bohu�el muzeum má k dispozici pouze
jen jeden jeho román. Proto �ádáme spoluobčany
o poskytnutí jeho děl, pokud u� doma nejsou k
u�itku, aby mohla být vystavena pro veřejnost. 

- ář

110 LET OD NAROZENÍ SPISOVATELE FRANTI�KA HORČIČKY

SPORT V BAKOVĚ

Dovolte nám, abychom vás informovali o dosavad-
ním průběhu soutě�í na�ich dru�stev. Dru�stvo
dospělých nepotvrdilo ambice, které si kladlo před
sezonou, a je zatím poslední. Do konce sezony chy-
bějí je�tě tři zápasy, ve kterých chce dru�stvo zabo-
jovat a udr�et se v soutě�i. 
Dru�stvo neregistrovaných, které hraje okresní sou-
tě�, má doposud dvě vítězství a jednu porá�ku
a pokusí se o postup do vy��í soutě�e, kam postupu-
jí dva nejlep�í celky. 
Dru�stvo dorostu je doposud bez porá�ky, kdy�
v prvním důle�itém utkání porazilo LTC Ml. Bole-
slav" B". Ná� dorost v�ak čekají dal�í tě�ká utkání:
6. 6. doma s Neratovicemi "B" a 13. 6. jedeme do
Nymburka. Doufejme, �e v prázdninovém čísle
Bakovska budeme moci hodnotit kladně záchranu
a postupy na�ich dru�stev. 
Okresními přebory dorostu byly rozehrány sou-

tě�e tenistů. 
Na bakovské antuce se se�la velice dobrá konkuren-
ce v soutě�i dívek i chlapců. Nasazená jednička
Libor Kadlec z TK Karbo Benátky nad Jizerou
potvrdil svoji výkonnost ve dvouhře, kdy� celým
turnajem pro�el bez zaváhání. Z na�ich hráčů nejdá-
le postoupil Jan Vlachovský, který skončil v semifi-
nále na raketě pozděj�ího vítěze Kadlece. Svůj den
neměl ná� nejlep�í hráč Martin Knápek, který jako
nasazená čtyřka prohrál v prvním kole. Dal�í ná�
hráč Martin Dolenský postoupil po
dobrém výkonu do čtvrtfinále
Výsledky - dvouhra semifinále:
Kadlec - Vlachovský 6/3, 6/4
Bonhard-Markovič, TK LTC Ml.
Boleslav 1/6, 7/6, 6/1
Dvoufra finále: 
Kadlec - Bonhard 6/1, 6/0
Čtyřhra semifinále:
Bonhard, Erben - Knápek, LTC
Bakov n. J., Kadlec 6/3, 6/3
Markovič, Pollák, TK LTC Mladá

Boleslav - Hron, TK Mn. Hradi�tě, Pokorný, TK
Carbo Benátky 6/3, 6/3
Čtyřhra finále:
Bonhard , Erben -Markovič Pollák 6/2, 6/1
V soutě�i dívek ve dvouhře roli nasazené jedničky
potvrdila Iva Nezavdalová z TK LTC Mladá Bole-
slav, která ve finále porazila Naďu Kollátorovou
z TK Rohatsko ve dvou setech. Třetí místa si vybojo-
valy hráčky LTC Bakov nad Jizerou Jitka �turmová a
Irena Podzimková. Ve čtyřhře zvítězil nejvý�e nasa-
zený pár Nezavdalová, Kollátorová nad Irenou Pod-
zimkovou s Jitkou �turmovou rovně� ve dvou setech. 
Výsledky - dvouhra semifinále:
Nezavdalová - Podzimková 6/0, 6/3
Kollátorová - �turmová 6/0, 6/3
Dvouhra finále:
Nezavdalová - Kollátorová 6/1, 7/6
Čtyřhra semifinále:
Kollátorová, Nezavdalová - �ulcová, Kusá, obě TK
LTC Ml. Boleslav, 6/2, 6/1
�turmová, Podzimková - Slavíková LTC Bakov n. J.,
Brunclíková, TK Mn. Hradi�tě 6/2, 6/2
Čtyřhra finále:
Kollátorová, Nezavdalová - �turmová, Podzimková
6/0, 6/3
Dal�ím turnajem na bakovských dvorcích bude 5. -
6. července celostátní turnaj mu�ů kategorie "C". 

Karel Bubák

TENISOVÉ ZÁPOLENÍ

1. TK LTC Mladá Boleslav B 4/1 31:14 39:19 286:170 9
2. LTC Bakov n. Jiz. 4/0 27:9 40:20 292:221 8
3. Lokomotiva Nymburk 3/1 20:16 26:11 186:130 7
4. Spolana Neratovice B 3/1 20:16 37:22 271:199 7
5. BSS METACO Brandýs n.L 2/2 16:20 22:35 212:251 6
6. TK LTC Mladá Boleslav C 0/5 11:34 22:52 217:378 5
7. TK Mnichovo Hradi�tě 1/3 17:19 29:31 244:254 5
8. SK Mělník B 0/4 11:25 16:41 177:282 4
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Den otevřených dveří TK RYTMUS Bakov nad Jizerou se uskuteční ve čtvrtek
dne 17. června od 17.00 hodin v prostoru Domu mláde�e v Bakově nad Jizerou.
Zájemci o taneční sport i �iroká veřejnost se budou moci seznámit s činností TK
RYTMUS a nahlédnout tak do zákulisí provozování vlastního tanečního sportu.
Pořadatelé by tak rádi přivítali dal�í uchazeče o provozování sportovního spole-
čenského tance. 

RNDr. Jiří �légl

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V sobotu 29. 5. 2004 se členové �achového oddílu Sokol Bakov zúčastnili
XX. ročníku mezinárodního turnaje čtyřčlenných dru�stev v bleskovém �achu
"Smíchovský soudek", který se konal stylově v sále pivovaru v Praze na Smí-
chově. Zúčastnilo se ho 35 dru�stev včetně pěti zahraničních, z toho jedno bylo
dru�stvo �en. 
V silné konkurenci Bakov�tí v sestavě Záhorbenský, Mudra, Rigo a Luděk
�vejdar předčili očekávání a umístili se na 8. příčce, kdy� za sebou nechali
i mnohé ligové týmy. Zazářil Pavel Mudra, který získal 10,5 bodu ze 13 mo�-
ných. V turnaji zvítězilo dru�stvo ČSOB Praha, slo�ené z extraligových
a prvoligových hráčů, druhá byla �ach. Mafie (jedni z nejlep�ích hráčů bles-
kového �achu), třetí Vy�ehrad Praha. 

Jaroslav Záhorbenský

�ACHISTÉ NA MEZINÁRODNÍM TURNAJI

Trasy "Sezonních turistických autobusů" spojují nejkrásněj�í místa celého regionu
a zaji�ťují i přepravu kol. Navazují na vybrané spoje českých drah a dálkových auto-
busových linek. Jednotlivé trasy včetně jízdních řádů s přestupy najdete v "Turis-
tických novinách - Český ráj" a na vývěsce   MěÚ na zastávce. Noviny  zakoupí-
te na informačních střediscích Českého ráje (i v Mladé Boleslavi) a v Bakově v
papírnictví pí �těpánové  u zastávky a v městské knihovně. Vydána byla i edice
12 doporučených tras pro pě�í turisty a cykloturisty, kterou získáte té�  na infor-
mačních střediscích.                                                                 Magdalena Bulířová

TURISTICKÉ AUTOBUSY OPĚT V PROVOZU

Letos poprvé jsme se rozhodli uspořá-
dat první sportovní Akademii TJ
Sokol Bakov n. J. Akademie se kona-
la 19. 5. a v sále sokolovny se se�lo
více sportovců, sportovních fandů
a příbuzných cvičenců, ne� jsme
čekali. 

O dojemný úvod se postarali na�i
nejmen�í cvičenci se svými maminka-
mi. V�em dokázali, �e u� ve dvou
letech jsou z nich sportovci tělem
i du�í. Pod vedením Mgr. Věry Strán-
ské děti předvedly
různé pohybové hry
a činnosti a na závěr
předvedly i cvičení
s recitací básniček. 
Poté se představila
děvčata oddílu spor-
tovní gymnastiky,
který ji� několik let
úspě�ně vede Ing. Věra Bednářová.
Malé gymnastky ukázaly výmyk a toč

na hrazdě, kotoul vpřed na kladině
a krátkou sestavu na koberci. 
Po krátké přestávce nastoupily cvi-
čenky moderní gymnastiky se svou
cvičitelkou Ivonou Jankovskou. Pod
jejím vedením zacvičily sestavu se
stepy a posilování na velkých míčích. 
Důstojným zakončením akademie
bylo vystoupení na�eho nejnověj�ího
oddílu Progressive Trickjumpers,
který je zaměřen předev�ím na bojová
umění s vyu�itím akrobatických
prvků. To, co nám členové tohoto
oddílu předvedli, vět�ina přihlí�ejí-
cích nikdy na vlastní očí neviděla.
Byl to ú�asný sportovní zá�itek. 
Nakonec bych chtěla poděkovat nejen
těm, kteří se na akademii podíleli, ale
v�em vedoucím oddílů, trenérům,
zkrátka v�em, kteří svůj volný čas
obětují ve prospěch sportu a Sokola. 

Starostka TJ Sokol Mgr. Jitka Brychová

PRVNÍ AKADEMIE TJ SOKOL

Na prvomájové soutě�i v tanečním
sportu, která se uskutečnila pod
názvem VELKÁ CENA
VARNSDORFU, o sobě dali vědět
také členové TK RYTMUS Bakov
nad Jizerou. V juniorské kategorii
třídy D v tancích standardních si
pohár vítězů odnesl pár Matěj �vajda
- Monika Turková. Velmi pěkné
druhé místo pak v hlavní kategorii
třídy D v tancích latinskoamerických
vybojoval pár Jan Pe�án - Michaela
Pokorná. 
Na taneční soutě�i O CENU MĚSTA
NERATOVICE (8. - 9. 5. 2004) se
výrazně prezentovali členové TK
RYTMUS Bakov nad Jizerou. Dvoj-
násobné vítězství získal pár Tomá�
Marek - Martina Marková, který zví-
tězil v juniorské kategorii v tancích
standardních i latinskoamerických.
Veleúspě�né vystoupení pak doplnil
vynikajícím třetím místem v taneční
lize juniorských párů v tancích latin-
skoamerických, a opakovaně tak
potvrdil příslu�nost k absolutní
republikové �pičce. 
V hlavní kategorii třídy C tanců latin-
skoamerických obsadil pár Jan Lau-

terkranz - Lucie Kří�ková výborné
druhé místo. Dvojnásobnou finálovou
účastí (4. místo ve standardu a
5.místo v latině) pak výrazné výsled-
ky členů TK RYTMUS doplnil pár
Radim Bobek - Lucie Hronovská v
kategorii DĚTI 2 - C. 
Výsledkově nejúspě�něj�ím párem
TK RYTMUS Bakov nad Jizerou byl
pár Ondřej Borský - Anna Zelená,
který na soutě�i v Praze (O KLÍČ
JI�NÍHO MĚSTA; neděle 23.5.2004)
vybojoval vítězství, kdy� ji� v sobotu
v Jičíně (O CENU KD JIČÍN) obsadil
druhé místo, v�dy v kategorii třídy B
tanců latinskoamerických. Na soutě�i
v Jičíně pak dal�í první místo vybojo-
val pár Roman Paulus - Klára Deme-
terová (kategorie DĚTI) a druzí skon-
čili Jan Lauterkranz - Lucie Kří�ková
v kategorii tanců latinskoamerických
třídy C. 
Velkým úspěchem je pak i čtvrté
místo páru Tomá� Marek - Martina
Marková na taneční lize juniorů ve
Zlíně. Tento pár tak opětovně potvrdil
svoji příslu�nost k absolutní republi-
kové �pičce v této kategorii. 

RNDr. Jiří �légl

NA TANEČNÍM PARKETĚ SE ROZDÁVALY MEDAILE

V pátek 21. května 2004 se uskutečni-
la v areálu hři�tě v Dolních Stakorech
volební 11. valná hromada občanské-
ho sdru�ení klubu FC TS Bakov nad
Jizerou, který je pro leto�ní rok čtvr-
tým nejlep�ím mu�stvem ČR ve futsa-
le. 
Na začátku byla provedena úprava
členské základny, která po odsouhla-
sení činí 29 členů. Vy�krtnuti byli
Bla�ek, Horák, Hůlka a Vele a nový-
mi členy se oficiálně stali Kohnhäuser
a od 1.7. té� Bobek, Bro�ek, Jílek
a Tylchert. 
Po krátkém úvodním zhodnocení
sezóny prezidentem klubu Jiřím
Baborákem, který ji označil za vcelku
úspě�nou, i kdy� nebyl splněn základ-
ní cíl, co� byl zisk titulu a účast ve
finále Poháru ČMFS, do�lo na shrnu-
jící zprávu o činnosti. Ta zahrnovala
v�e podstatné od docházky členů přes
vyhodnocení sportovních výsledků a�
po nejlep�í střelce mu�stva. Bylo v ní
konstatováno, �e se přes generační
výměnu mu�stvo udr�uje ji� 6. rokem
v absolutní republikové �pičce, čeho�
se v amatérských podmínkách dosáh-
lo dobrou organizací klubu a vy�dí-
máním maxima z kádru hráčů, ale na
suverenitu v soutě�i to nestačí. Jedi-
ným návodem, jak odstranit problémy
s omezeným tréninkovým cyklem,
střety s fotbalem, přetí�eností hráčů
a rehabilitací, stejně jako s výchovou
vlastní mláde�e, je profesionalizace
klubu a jeho přechod na novou právní
formu. Profesionální nebo alespoň
poloprofesionální podmínky v�ak
současné vedení klubu není schopno
zajistit, a proto příliv financí pro
jejich vytvoření musí přinést nová
krev do managmentu klubu. Jedině
pak lze naplnit ambice hráčů a vedení
klubu. Poté byla na pořadu zpráva
o hospodaření za rok 2003 a byl
odsouhlasen vyrovnaný rozpočet
klubu na novou sezónu 2004/05 ve
vý�i 750 tisíc korun. V anketě o neju-
�itečněj�ího hráče drtivě zvítězil

J. Kamenický před O. Knoblochem
a S. Bejdou, čtvrtý byl M. Hrdina
a pátý L. Tuma. 
V dal�ím pořadu valné hromady byly
podány informace o letní přípravě
mu�stva včetně jediného turnaje ve
Svitavách a o novém ročníku
1. UMBRO ligy, který startuje o prv-
ním zářijovém víkendu. Příprava na
mistrovské boje začne ve SH TJ A�
v úterý 3. srpna zku�ebním týdenním
kempem více vytipovaných hráčů. Při
sestavování kádru mu�stva oznámili
ukončení aktivní kariéry S. Bejda (27
- dlouhodobé zdravotní potí�e), Janat-
ka (32 - pracovní vytí�enost), �techer
(25 - pracovní vytí�enost) a Karban
(29 - bez udání důvodu). Naopak
zájem je o dosud hostující hráče Vole-
mana, Bobka a Bro�ka. Realizační
tým mu�stva zůstává prozatím stejný
s tím, �e v jednání je příchod kvalifi-
kovaného asistenta s perspektivou
brzkého přechodu na funkci hlavního
trenéra. Trenérem prozatím zůstává
tedy Jiří Baborák, vedoucím mu�stva
je nadále Petr �ďánský, lékařem
MUDr. Stanislav Bulíř a maséry Ladi-
slav Barto� a Michal Tylchert. Junior-
ský tým do 18 let povede S. Bejda
a U 15 Karel Ramharter. Následně
proběhla volba nového kapitána
a jeho dvou zástupců. Kapitánem se
stal opět téměř jednomyslně Jaroslav
Kamenický, jeho prvním zástupcem
bude Ondřej Knobloch a druhým
Michal Výda. 
Ve volbách do správní rady s dvoule-
tým mandátem byli drtivou vět�inou
zvoleni její dosavadní členi Jiří Babo-
rák (prezident), Tomá� Picek (člen
SR) a za nedávno odstoupiv�ího Petra
�ďánského nově Stanislav Bejda
(člen SR). 
V diskusi se hovořilo předev�ím
o technických a personálních problé-
mech tréninkového procesu a zápasů,
které pak vyústí ve vrcholu sezóny -
v zápasech play - off. 

Ing. Jiří Baborák 

SLAVÍCI HODNOTILI UPLYNULOU SEZÓNU
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BOHEMIA INLINE 2004
V sobotu 26.června se
od 12.30 koná v Bako-
vě nad Jizerou silniční
závod na kolečkových brus-
lích. 
Tento mladý sport se konečně
dostal i k nám a pěkná asfaltová
silnice vedoucí podél Jize-
ry z Malé Bělé
do Debře uvítá
ty nejlep�í brus-
laře z České
republiky. 
Odstartovány budou závody na
5 km, 22 km, 2, 5 km pro děti do 15ti
let a i sprint na 2, 5 km s dětským
kočárkem. 

I kdy� nemáte závodnic-
ké ambice, či vás nenalá-
ká mo�nost výhry jedné

z hodnotných cen, určitě si
vezměte s sebou své koleč-
kové brusle a přijeďte se
podívat. 

Silnice bude uzavřena na celé
sobotní odpoledne a i vy se mů�e-

te dobře zabruslit na úsecích, které
nebudou vyu�ity pro závody. Pokud

brusle je�tě nemáte, nezoufejte, na
stánku firmy Salomon si je mů�ete
zapůjčit k otestování. 
Podrobné informace o celé akci zís-

káte na www.inlajn.cz či telefonním
čísle 724 044 848. 

Miroslav Horák

ZÁVOD NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH

BAKOVSKO: registrováno na Ministerstvu kultury ČR pod č. E 13365. Vydává Městský úřad Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01  Bakov nad Jizerou,IČO: 00237418, 
tel.:326 781 500, fax: 326 781 207, info@bakovnj.cz. Grafická úprava: Magdalena Bulířová. Tisk: Tiskárna DUO PRESS - Procházka Jiří, Mnichovo Hradi�tě.

Vychází jako měsíčník v nákladu 1600 ks, zdarma, dne 11.6.2004. Pří�tí vydání 6.8.2004, uzávěrka příspěvků 26.7.2004

Vá�ení čtenáři, jeliko� toto číslo je posledním předprázdnino-
vým, přejeme Vám příjemné pro�ití dovolené, krásné počasí,
spoustu �ťastných kilometrů, ať u� autem, na kole či pě�ky.
Pusťte z hlavy starosti a příjemně relaxujte. I já se vydám v čer-
venci odpočívat a čerpat síly, a proto prázdninové vydání
Bakovska bude mimořádně dvojčíslem a vyjde a� 6.srpna
(uzávěrka 27.7.).  Budu se tě�it na Va�e příspěvky �

Magdalena Bulířová

PRÁZDNINOVÉ  BAKOVSKO

pondělí 24.5. Mladá Bole-
slav - star�í kategorie (8. a
9. třída).
Celkem 400 závodníků
okresu Mladá Boleslav
soutě�ilo na novém stadi-
onu v Mladé Boleslavi na
36. ročníku Poháru roz-
hlasu v atletice. 

Ná� �SK reprezentova-
lo 17 �áků s ní�e uvede-
nými výsledky. Nejhod-
notněj�ím výkonem
na�ich byl běh na 60
metrů v podání Miroslava
Berana a běh na 1500 m
Radka Matou�ka. Také
�tafetový závod chlapců
byl v podání na�ich �áků
kvalitní. 
60 metrů
Navrátilová Lucie 9,3
Beranová Monika 9,5
Tomcová Lenka 9 9
Beran Miroslav 7,7
Zahradník Tomá� 8,2
Rudolf Jiří 8,8
skok daleký
�imůnková Klára 337
Beran Miroslav 459
Turková Monika 332
Zahradník Tomá� 451
Dvořáková Nikola 306
Rudolf Jiří 399
skok vysoký
Turková Monika 125
Beran Miroslav 140
�imůnková Klára 120
Velický Jaroslav 140
vrh koulí
Dvořáková Nikola 772
Velický Jaroslav 810
Ponocná Lenka 710 
Prinz Lubo� 810
Chumlenová Iva 709
Jansta Pavel 800
800 metrů
Beranová Monika 2:56,1 
Matou�ek Radek 5:08,5
1500 metrů
Navrátilová Lucie 3:02,5
Prinz Lubo� 5:19,9
�tafeta 4 x 60 metrů
Navrátilová, Beranová,
Dvořáková, Ponocná 37,4 
Rudolf, Zahradník, 
Beran, Hammer 32,4
Chumlenová, �imůnková,
Turková,Tomcová   39,3
Mlynka, Matou�ek, 
Prinz, Velický 32, 9

O den později, v úterý
25.5., soutě�ili mlad�í
�áci a �ákyně (6. a 7.
třída), kterým nepřálo
počasí. De�tě si "u�ili"
zejména chlapci ve skoku
vysokém a dívky v hodu
kriketovým míčkem.
Mezi nejhodnotněj�í výko-
ny patřila �estistovka
Kristýny Cecavové, pře-
sto�e se proti čtyřboji zhor-
�ila téměř o 6 sekund,

�edesátka Moniky Berano-
vé a obě �tafety. Bohu�el
se mnohým závodníkům
nepodařilo zopakovat
výkony, které dosáhli před
14 dny na závodech ve
čtyřboji. 
60 metrů
Vaníčková Simona 9,4
Hammer Luká� 8,5
Beranová Monika 9,2
Ďuračka Tomá� 8,8
Cecavová Kristýna 9,6
Hernandez Ale� 8,5
skok daleký
Brzobohatá Jana 324
Ďuračka Tomá� 360
Nevřivá Kristýna 363
Hernandez Ale� 392
Dole�alová Veronika 375
Nagy David 335
skok vysoký
Turková Monika 115
Hammer Luká� 130
�imůnková Klára 120
Mlynka Milan 120
kriket
Beranová Monika 37,70
Mlynka Milan  45,46
Paulusová Iva  27,46 
Dlask Tomá�  45,68
Vaníčková Simona 30,58
Melich Michal  41,00
800 metrů 
Cecavová Kristýna 2:04,3
Dole�alováVeronika 2:12,4 
Paulusová Blanka 2:23,4
1000 metrů
Bajer Radek 3:45,4 
Nagy David 3:47,1
Bobek Radim 3:49,1
�tafeta 4 x 60 metrů
Beranová,Vaníčková,
Dole�alová,Cecavová 36,2
Hammer, Mlynka, 
Hernandez, Ďuračka 33,6
Brzobohatá, Víchová, 
Turková, Nevřivá 37,7
Bajer, Nagy, Dlask, 
Melich 38,9
Pořadí �kol (počet bodů):
Mlad�í �áci (17 �kol)
1. 7. Z� MB  3953
2. 2. Z� Benátky  3342 
3. 2. Z� MH 3187 
4. Z� Bakov 2979 
Mlad�í �ákyně (18 �kol)
1. 2. Z� Benátky 4727 
2. GMB 4577 
3. 7. Z� MB 4173 
5. Z� Bakov 3726 
Star�í �áci (18 �kol)
1. 7. Z� MB 5627 
2. 2. Z� Benátky 5053 
3. 2. Z� MH 4850 
9. Z� Bakov  4363 
Star�í �ákyně (16 �kol)
1. 2. Z� Benátky 5374
2. 9. Z� MB 4666
3. 2. Z� MB 4565
12. Z� Bakov 3376

Chlapci 4. - 5. ročníků si
druhým místem v okrsko-

vém kole v Bakově (26.4.)
zajistili účast v osmičlen-
ném okresním finále, hra-
ném 17.5. v Mladé Bole-
slavi na umělé trávě. Zde
obsadili páté místo. 

- úterý 11.5. Mladá Bole-
slav - mlad�í kategorie 6.
a 7. ročník (počty bodů):
Vaníčková Simona 1469
Beranová Monika 1461
Cecavová Kristýna 1300
Brzobohatá Jana 1179
Zimová Veronika 1065
Mlynka Milan 1287
Hammer Luká� 1224
Ďuračka Tomá� 1063
Dlask Tomá� 678
Melich Michal  559
Pořadí �kol:
�áci - startovalo 15 �kol:
1. 6. Z� MB  6194 
2. 7. Z� MB 5576 
3. 2. Z� MH 5247 
4. 2. Z� Benátky 4685
5. Z� Bakov 4286
�ákyně - startovalo 15 �kol:
1. Z� Benátky 6633
2. 6. Z� MB 6126
3. Gym. MB 6088
4. 7. Z� MB 5946
5. Z� Bakov 5387

O den dříve, v pondělí
10.5., závodila star�í kate-
gorie. Chlapci se umístili
ze 16 �kol na 13. místě se
4800 body, dívky na 14.
místě (16 �kol) se 4162
body. Výkony star�ích
nemáme k dispozici, ale
nebyly zrovna nejlep�í. 

V okresním kole ve volej-
balu 27. a 29.4. startovali
�áci i �ákyně nav�těvující
volejbalový krou�ek. Vět-
�ina z nich nav�těvuje 6.
a 7. ročník, tak�e se
výkonnostně nemohli
rovnat ostatním dru�-
stvům z 8. a 9. tříd. Přesto
děvčata dokázala vyhrát
ze 3 utkání alespoň 1 set.
Ani chlapci ani dívky
nedokázali postoupit ze
svých skupin. 
Sestavy:
Brzobohatá Jana, Brzo-
bohatá Jaroslava, Dole-
�alová Veronika, Dole-
�alová Denisa, Ponocná
Lenka, Nedvědová
Michaela, Paulusová
Katka, 
Beran Miroslav, Novotný
Tomá�, Prinz Lubo�,
Kvasnička Tomá�, Ham-
mer Luká�, Mlynka
Milan, Louda Michal,
Prinz Luká�, Ďuračka
Tomá�

Mgr. Lubo� Brodský

SPORTOVNÍ KLUB ZÁKLADNÍ �KOLY

Město Turnov a Sdru�ení Český ráj pro Vás připravilo putování s názvem "Za
pověstmi Českého ráje". Český ráj se tak rozdělil na 12 oblastí, ve kterých mů�ete
putovat s postavami z pověstí. Mimo cestomapy Českého ráje se zakreslenými
postavičkami je pro Vás připravena motivační hra s tématickými výlety v jednotli-
vých oblastech. Po splnění úkolů na děti čeká nejen samolepka skřítka kamenáře -
loga celého putování, ale i jízda turistickým autobusem po nejkrásněj�ích místech
Českého ráje zdarma. Ve�keré informace, cestomapu i soutě�ní tématické výlety
získáte na v�ech informačních střediscích v celém Českém ráji. 
A teď několik vět k samotnému putování "Za pověstmi Českého ráje". Patronát
a zá�titu nad celým projektem převzal pan Josef Dvořák, Vám v�em známý herec
z Prahy. Má rád tento kraj a často do Českého ráje jezdí. Autorkou postaviček
z pověstí je akademická malířka Barbora Ky�ková z Prahy. I ji jistě znáte z ilustra-
cí kní�ek z nakladatelství Albatros. Vybrané pověsti převyprávěla Jana Velová, stu-
dentka Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Vydejte se na výlet do Hruboskal-
ského skalního města spolu s černým rytířem či do okolí Malé Skály, kde vládnou
loupe�níci. Najděte si kamínek na svazích Kozákova za pomoci skřítků kamenářů,
podívejte se do Horního Pojizeří s vílou Jizerýnou, na květinovou zahrádku dobré-
ho ducha Prachovských skal skřítka Pelí�ka či na Mladoboleslavsko za statečným
postilionem. Procestujte okolí Jičína, krajinu rybníků kolem Dětenic a Kopidlna
a zastavte se u kapličky na kopci zvaném Zebín či u zbytku stromu na bývalém
nádvoří kumburského hradu. Zaposlouchejte se, co vypráví "meluzína", kdy� se
prohání mezi čedičovými vě�emi nejznáměj�í dominanty Českého ráje, hradu
Trosky, či voda Hadí studánky u města Sobotky. Prohlédněte si pískovcové skály
nedaleko Mnichova Hradi�tě, které podle pověsti získaly jméno po hodném obro-
vi i nedalekou zříceninu hradu Valečov. Kromě výletů probíhá bohatý celoprázdni-

nový program. Do celého pohádkového putování se zapojilo
i velké mno�ství různých subjektů, od památkových objektů,
přes muzea, ubytovací zařízení i restaurace. Jsou označeny
logem putování - skřítkem kamenářem a jejich náv�těvu Vám
doporučujeme. Jistě budete spokojeni. 

Pravidla pohádkového putování v roce 2004 "Za
pověstmi Českého ráje" jsou zveřejněna v turistických

novinách - Český ráj. Noviny lze zakoupit na vět�ině informač-
ních středisek Českého ráje (i v Mladé Boleslavi), u Vás v Bakově v papírnictví pí
�těpánové na zastávce a v městské knihovně. Ve�keré informace Vám té� rádi
poskytneme na na�em Městském informačním středisku Turnov, Náměstí Českého
ráje 26,  Tel.: 481 366 255, tel. /fax: 481 366 256, e - mail: info@turnov. cz, www.
turnov.cz.                           Ale� Hozdecký, vedoucí odboru cestovního ruchu MěÚ Turnov

ZA POVĚSTMI ČESKÉHO RÁJE

MC DONALD
- MINIKOPANÁ - 
OKRESNÍ FINÁLE

POHÁR
ROZHLASU V ATLETICE

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

VOLEJBAL


