
Městský úřad inforMuje

BAKOVSKO
  ročník Viii                                                zdarma                                                        červen 2009 

Z p r a v o d a j  m ě s t a  B a k o v a  n a d  j i z e r o u

Dovolte mi, abych Vám představila no-
vou tvář, kterou můžete od 1. 6. 2009 
potkávat na našem Městském úřadě 
v Bakově nad Jizerou. V měsíci únoru 
byla vypsána veřejná výzva na obsaze-
ní uvolněného místa úředníka územ-
ního samosprávného celku na pozici 
právníka. Po ústním pohovoru byla 
vybrána paní Mgr. Jana Luštíková. 

Ze své zkušenosti mohu říci, že práce, 
kterou bude na úřadě vykonávat, bude 
velice pestrá a zajímavá. Mgr. Jana 
Luštíková pochází z Hradce Králo-
vé a nyní bydlí v České Lípě. Pevně 
věřím, že se jí bude líbit jak pracovní 
náplň, tak u nás v Bakově nad Jizerou.  

Mgr. Lenka Kožíšková
vedoucí úřadu

noVÁ tVÁř na Měú
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Preventivní akce jsou nedílnou součástí 
činnosti bakovské městské policie. Za-
tímco v zimě strážníci seznamují děti 
ve třídách s teorií, tak s jarním sluníč-
kem vylákali školáky i předškoláky 
na improvizované dopravní hřiště v are-
álu mateřské školy. 
Nejprve to bylo 14. května, kdy se žáci 
Základní školy v Bakově nad Jizerou se-
známili s řádným používáním jízdního 
kola a také s jízdou křižovatkou, řízenou 
dopravním značením a policistou. Jako 
vždy se děti rozdělily do skupin (chodci, 

řidiči) a dle pokynů strážníka městské 
policie projížděly křižovatkou. Mohly si 
samy vyzkoušet, jak takové řízení provo-
zu vypadá ze strany policisty, a v briga-
dírce, reflexní vestě a se stavěcím terčem 
řídily ostatní žáky „chodce i motoristy“. 
Ti, co se necítili jako rázní policisté, byli 
vybaveni píšťalkou a na „nepozorné“ 
řidiče důrazně pískali. Jako odměnu 
za správné chování v silničním provozu 
dostaly děti lízátko s etiketou „Vzorný 
účastník silničního provozu“. 

Z denÍku MěstskÉ PoLiCie - jaro Ve ZnaMenÍ PreVenCe
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Další příležitostí k pořádání podobné 
akce byl 1. červen, Den dětí. Za krásné-
ho počasí se na ní vystřídalo cca 100 dětí 
z mateřské školy a I. a II. třídy ZŠ Ba-
kov nad Jizerou. Na preventivní akci si 
tentokrát vzali děti „na starost“ všichni 
čtyři strážníci. Děti jezdily na koloběž-
kách mezi dopravními kužely, účastnily 
se silničního provozu, řídily křižovatku 
v policejní výstroji. Za dohledu stráž-
níka si mohly vyzkoušet ovládání slu-
žebního vozidla od puštění majáku či 

sirény až po zajišťování pachatele přes 
hlasové zařízení služebního vozidla. 
Zejména chlapci měli chuť si sednout 
za řídítka služebního motocyklu Kawa-
saki, kterým Městská policie v Bakově 
nad Jizerou disponuje. 
I tentokrát čekala na děti sladká odmě-
na a samolepky služebního vozu měst-
ské policie. 

Daniel Šulc
ředitel MP
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Příjmy:
K překročení plnění daňových příjmů o 4, 92 % došlo z důvodu vyššího výnosu 
z daní a z vyššího příjmu za poplatek za užívání veřejného prostranství, kde byly 
přijaty vysoké finanční prostředky od firmy Gema MB s. r. o. za výkopové práce. 
Vysoké plnění bylo také za odvod výtěžku za provoz výherních hracích automatů. 
Překročení nedaňových příjmů o 3, 82 % vzniklo především z prodeje dřeva, 
z vyššího příjmu za pronájem hrobových míst a z příjmů z vybraných pokut měst-
skou policií. 
U kapitálových příjmů byly upraveny do rozpočtu nové rozpočtem nepředví-
dané příjmy (příjmy z prodeje akcií, příspěvky na pořízení DM, prodej pozemků 
a majetku). 

Výdaje: 
Komunikace:
V rámci běžných výdajů byly průběžně prováděny opravy a výspravy komuni-
kací (Malá Bělá, Chudoplesy, Bakov nad Jizerou a Horka), výměna dopravního 
značení a vyčištění příkopu v Podhradí. U kapitálových výdajů byly čerpány fi-
nanční prostředky na projektovou dokumentaci ul. Nad Skalkou, byla dokončena 
část komunikace u akce „ul. Slunečná a ul. Spojovací“. U rozpočtované akce „PD 
železniční přejezd - U zastávky“ nebyly čerpány výdaje, bude zažádáno o dotaci 
z fondů EU. 
Chodníky:
Z běžných výdajů byly čerpány výdaje na běžné opravy chodníků, oprava chod-
níku před kostelem sv. Barbory. Z kapitálových výdajů byly čerpány finanční 
prostředky na projektovou dokumentaci na chodník ul. Pražská. 
Vodní hospodářství:
Byla provedena oprava dešťové kanalizace Buda, dále byl uhrazen investiční 
transfer VaKu, a. s. na dostavbu kanalizace v celkové výši Kč 12 358 757, 91. 
Mateřská škola:
Byla dokončena a zkolaudována akce „přístavba MŠ“. 
Ostatní záležitosti kultury:
Byla dokončena akce rekonstrukce budovy Radnice včetně sociálního zařízení, 
na kterou město obdrželo od Ministerstva financí dotaci ve výši Kč 3 000 000,- . 
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a histo-
rického povědomí:
K velké úspoře finančních prostředků došlo u opravy hradu Zvířetice, kterou pro-
vedla technická četa města. Dále byly opraveny a osázeny pomníky na Klokoče, 
v Podstráních, na Budách a v Chudoplesích. Byla opravena kaple sv. Barbory, tj. 
kované dveře a výměna vitráží v kapli. 
Sdělovací prostředky:
Dle schváleného rozpočtu byl v ul. Brigádnické opraven místní rozhlas, v ul. 
Rybní Důl byla uhrazena projektová dokumentace, další opravy budou pokračo-
vat v roce 2009 z důvodu zrušení akce položení sítě NN od firmy ČEZ. 
Tělovýchovná a zájmová činnost:
V rámci rozpočtovaných investičních akcí bylo zhotoveno hřiště pro mládež, 
na které město dostalo zčásti od Krajského úřadu Středočeského kraje dotaci. 
Zároveň bylo dokončeno skate hřiště a oplocení u hřiště Malá Bělá. V rámci 
oprav byl vyčištěn písek u hřiště ZŠ, opraveno hřiště Chudoplesy včetně oplo-
cení a byly provedeny drobné opravy hřišť. Usnesením zastupitelstva města byl 
navýšen rozpočet převodem z rezervního fondu o 300 tis. Kč jako neinvestiční 
bezúročná půjčka TJ Sokol na opravu střechy. 
Bytové hospodářství:
Běžná údržba bytů, kontrola komínů a kouřovodů, byly nainstalovány podružné 

vodoměry v ul. Fügnerova. V domě Pionýrů č. p. 932 proběhla montáž a demontáž 
radiátoru a byla vyměněna plynová karma. Byly vyměněny vchodové dveře v bytě 
Palackého č. p. 311 a v Husově č. p. 372, kde zároveň bylo vyměněno střešní okno 
a provedena oprava elektroinstalace. Na Malé Bělé č. p. 44 byly provedeny rozvody 
vody a výměna oken. V ul. Smetanova proběhla výměna konvekčních kamen. V uli-
cích Boleslavská, Fügnerova a Mírové nám. byly opraveny střechy. 
Nebytové hospodářství:
Byla provedena výměna plynové karmy – Mírové nám. 160. Rozpočtovaná opra-
va střechy objektu ČRS ve výši 107 tis. Kč byla zrušena na základě posouzení 
stavu budovy. Tento objekt byl postupně demolován technickou četou. Náklady 
zde byly minimální, jen do výše odvozu sutě. 
Dům mládeže:
Dle rozpočtu byla provedena oprava střechy ve výši Kč 129. 591,- . 
Veřejné osvětlení:
V běžných nákladech byly čerpány finanční prostředky na akce oprava VO v ul. 
Brigádnická a mezi mosty. U akce VO Rybní Důl byla uhrazena projektová do-
kumentace, další opravy budou pokračovat v roce 2009 z důvodu zrušení akce 
položení sítě NN od firmy ČEZ. 
V rámci investičních výdajů bylo dokončeno rozšíření VO na Zvířeticích. 
Komunální služby a územní rozvoj:
Z této kapitoly byla uhrazena projektová dokumentace na volnočasový areál 
a studie na terminál veřejné integrované dopravy, jejich uhrazení je podmínkou 
pro žádost o dotaci z evropských fondů. 
Byla provedena oprava střešní krytiny a fasády na OV Chudoplesy, oprava 
fasády a oken na kapličce Buda, na osadních výborech Horka a Buda byl dán 
rozvaděč RVO. Dále jsou v této kapitole zahrnuty platby daně z převodu ne-
movitostí, úhrada strategického a komunitního plánu rozvoje města, zpracování 
geometrických plánů a zaměření, platy zaměstnanců vč. odvodů a ostatní osobní 
výdaje (dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti). 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:
Průběžně byla prováděna údržba zeleně ve městě a v přilehlých obcích, výsadba 
květin a zeleně, úprava terénu v Podstráních, prořez topolu v Podstráních, sečení 
travních porostů a dřevin speciálními stroji u sběrného dvora, u stadionu, u kolejí 
a za školou. Z rozpočtovaných prostředků na pořízení drobného majetku byla 
nakoupena elektro centrála. 
Bezpečnost a veřejný pořádek:
V běžných výdajích jsou čerpány finanční prostředky na pohonné hmoty, kan-
celářské potřeby, služby telekomunikací, uniformy strážníků, střelby, školení, 
příspěvek na stravování a dohledová služba. Od firmy LAVET s. r. o. byl jednou 
zapůjčen laserový měřič rychlosti. Dle schváleného rozpočtového opatření byl 
převodem z rezervního fondu koupen nový vůz Ford Fusion. 
Požární ochrana:
Koncem prosince 2007 přišla na účet města neinvestiční dotace na výstroj a vý-
zbroj ve výši 90 000, 00 Kč. Z této dotace byly uhrazeny pily, řetězy, masky, po-
lohovací pásy, požární sekery a svítilny. Radou schváleným rozpočtovým opatře-
ním v rámci kapitoly z položky oděvy na drob. hmot. dlouh. maj. byla nakoupena 
rotační siréna. Mezi ostatní běžné výdaje patří nákup výstroje a výzbroje, el. 
energie, plyn, voda, pohonné hmoty, oprava a výměna zásuvkových a světelných 
obvodů v hasičské zbrojnici, školení atd. 
Správa:
Výdaje na zajištění chodu města – výpočetní technika, programové vybavení, 
kancelářské potřeby, odměny členů zastupitelstva obce včetně odvodů, platy za-
městnanců včetně odvodů, knihy, tisk, voda, plyn, el. energie, pohonné hmoty, 

koMentÁř k ZÁVěreČnÉMu úČtu Města Za rok 2008

S účinností od 1. 1. 2009 vstupuje v platnost zákon č. 302/2008 Sb., o DPH, kte-
rým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Novelou dochází 
ke změnám ve stanovení obratu pro účely registrace k DPH a vymezení veřej-
noprávních subjektů. Podle § 5 odst. 1 zákona o DPH jsou osobami povinnými 
k dani ti, kteří samostatně uskutečňují ekonomickou činnost - soustavná činnost 
osob poskytujících služby a prodej zboží. Město Bakov nad Jizerou překročilo 
obrat ve výši 1 mil. Kč v březnu 2009 a následně se dne 13. 4. 2009 zaregistrova-
lo na Finančním úřadě Mladá Boleslav. Od 1. 6. 2009 se stalo Město Bakov nad 
Jizerou plátcem DPH. Pro občany to znamená, že došlo k navýšení cen o 19% jen 
u vybraných příjmů:

příjmy z těžby dřeva, příjmy z poskytování internetu v knihovně, krátkodobý pro-
nájem hradu Zvířetice (tj. do 48 hodin), příjmy z věcných břemen, příjmy z pro-
deje  zboží  (pohledy,  turistické  známky,  letáky),  inzerce  v měsíčníku  Bakovsko, 
faxování, kopírování, rozhlas. 

1 kopie formátu A4 jednostranná 3, 00 
1 kopie formátu A3 jednostranná 5, 00 
Tisk z počítače na laserové tiskárně - formát A4 6, 00 
Faxování 
- jeden list  48, 00 
- každý další list 14, 00 
- příjem faxové zprávy 3, 00 
Vyhledávání a zpracování nezveřejněné informace 
za 1 hodinu práce 72, 00 
Rozhlasová relace  119, 00 
Krátkodobý pronájem hradu Zvířetice (tj. do 48 hodin),  1 785, 00 
Svatební obřad na hradě Zvířetice 1 190, 00 
Využívání internetu a práce s počítačem v MěK
za každou započatou čtvrthodinu 12, 00 

Marcela Coufalová, DiS.

Město PLÁtCeM dPH
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služby pošt a telekomunikací, služby peněžních ústavů, právní služby, školení 
a vzdělávání, dohledová služba PCO, příspěvek na stravování zaměstnanců, 
úpravy a servisní činnost počítačových programů, poplatky za připojení k inter-
netu, renovace kazet, opravy kopírek, členství ve Svazu měst a obcí ČR, platba 
daně z příjmů právnických osob, souhrnné pojištění majetku města apod. 

fondy a účty města Bakov nad jizerou
a) Fond rezerv a rozvoje
V souladu s § 5, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, byly v roce 2008 do fondu rezerv a rozvoje převedeny finanční pro-
středky ve výši 8 932, 89 tis. Kč. Během roku byly čerpány z fondu rezerv finanč-
ní prostředky ve výši 7 371, 53 tis. Kč (na nákup nového vozu městské policii, 
výměnu oken v MŠ, na poskytnutí bezúčročné půjčky TJ Sokolu a na úhradu 
splátky VaKu, a. s.). 
Stav k 31. 12. 2008 57 434 553, 63 Kč.

b) Sociální fond
Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města schváleným zastupitelstvem dne 
5. 3. 2008 a podle zásad sociálního fondu ze dne 1. 4. 2005. 
Stav k 31. 12. 2008 537 610, 68 Kč.

c) Základní běžný účet
Stav k 31. 12. 2008 3 033 866, 45 Kč.

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Výsledky hospodaření a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací byly 
Radou města Bakov nad Jizerou schváleny na jednání dne 30. 3. 2009 usnesením 
č. R153/5 - 09 a č. R154/5 - 09. 

 rezervní fond fond odměn hospodářský výsledek

Základní škola 13 714, 65 54 810, 00 68 524, 65

Mateřská škola 13 879, 02 38 502, 43 52 381, 45

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008
Hospodaření města za rok 2008 přezkoumal ve dnech 18. 12. - 19. 12. 2008 a 16. 
3. - 17. 3. 2009 odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje 
podle zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samospráv-
ných celků a dobrovolných svazků obcí. 
Závěr: „Při přezkoumání hospodaření města Bakov nad jizerou za rok 2008 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při 
dílčím přezkoumání, které byly již napraveny. “
Zpráva o přezkoumání hospodaření je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ. 

Podrobné tabulky závěrečného účtu města najdete na webových stránkách města.

Marcela Coufalová, DiS. 

Na našem sběrném středisku byl už 
jistě každý z nás, a tak mohl vidět tu 
obrovskou masu větví z našich zahrá-
dek, jak čeká na likvidaci. Pro naše 
město je likvidace takového materiá-
lu velice složitou záležitostí, a proto 
jsem velice rád, že po zdlouhavých 
jednáních s různými firmami, se nám 
podařilo zajistit profesionální firmu 
na likvidaci této hmoty. A že to byli 
odborníci, svědčí fakt délky likvidace 
této ohromné hromady, která trvala 
pouze dva dny. 
Bohužel, i tato pomoc našemu městu 
se neobešla bez jednoho zásadního 
problému. Tento problém zapříčinila 

lhostejnost některých občanů, kteří 
nerespektují pokyn obsluhy střediska 
a míchají jednotlivé suroviny, jak se 
jim zachce. Výsledek se dostavil oka-
mžitě. I přes následnou kontrolu při 
samotném štěpkování se dostal mezi 
větve kus železa, který zapříčinil zni-
čení drtících nožů, a tak se nám celá 
akce jejich zásluhou prodražila o té-
měř 30. 000,- Kč. Tímto bych chtěl 
apelovat na všechny občany, aby 
důsledně třídili tuto dřevitou hmotu 
a nezvyšovali tak náklady sběrného 
střediska.
 

Jiří Hieke, místostarosta města

trPěLiVost se VYPLÁCÍ

Dne 24. 6. 2009 se uskuteční 4. řádné jednání zastupitelstva města Bakov nad jizerou, a to od 18:00 ve společenském sále Radnice. S programem jednání se budete 
moci seznámit způsobem ve městě obvyklým, tj. na úřední desce, na webových stránkách www.bakovnj.cz, ve vývěskách. 

Mgr. Lenka Kožíšková, vedoucí úřadu

PoZVÁnka na jednÁnÍ ZastuPiteLstVa

od ČtenÁřů

Přestože nám letos počasí moc nepřeje, 
rozhodli jsme se po několikaleté odmlce 
oslavit s našimi podhrádeckými ratolest-
mi jejich den D. Sešli jsme se v hojném 
počtu dne 31. 5. 2009 ve 14 hodin na na-
šem budoucím hřišti, které bychom chtěli 
s pomocí města Bakov nad Jizerou letos 
vybudovat. Tam měly děti nachystané 
různé soutěže, kterých se s radostí zúčast-
nily. Sluníčko se na nás za chvíli začalo 
krásně smát, a i když došlo na opékání 
buřtů v dešti, ani dětem, ani dospělým to 
nezkazilo dobrou náladu a krásný pocit 
z příjemně prožitého dne s našimi dětmi.
Děkujeme tímto městu Bakov nad Ji-
zerou a občanům Podhradí za finanční 
podporu a také několika maminkám a ta-
tínkům za organizaci a přípravu hřiště. Už 
teď plánujeme další akci na oslavu konce 
školního roku. 

Miltnerová Jindřiška

dětský den V PodHradÍ
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1. června oslavily děti z celé naší ma-
teřské školky svůj svátek společně 
i s hasiči. Ze školky to není před ha-
sičskou zbrojnici daleko, a tak stačilo 
přeběhnout ulici a už se mohly zapo-
jit do oslavy, kterou jim připravil sbor 
dobrovolných hasičů. Děti se rozděli-
ly do skupinek a nejdříve si se zájmem 
prohlédly hasičskou zbrojnici; líbilo 
se jim vybavení, výstroj i výzbroj ha-
sičů. Venku na ploše parkoviště se pak 
se zápalem jim vlastním vrhly do pl-
nění připravených soutěžních úkolů. 
Tu se proměnily v hráče košíkové, 
tu projížděly slalomovou dráhu, pak 
házely míčky do panáka, shazovaly 

plechovky, staly se i rybáři, hledaly 
písmenka, počítaly, házely na cíl – no 
prostě se dobře bavily. Venku stojí-
cí Tatra 815 zaujala zejména kluky, 
a když jim hasiči popsali její funkce, 
předvedli vybavení a děti si mohly 
máknout na hadice a nasadit i masku 
od dýchacího přístroje, byly blahem 
bez sebe. Bezva atmosféru podtrhla 
i chviličku spuštěná siréna na autě. 
Sluníčko, jako by chtělo také popřát, 
se vyklubalo z mraků a děti provázelo 
jejich svátkem. 

Jaroslava Čermáková

dětský den s HasiČi VZPoMÍnka

3. července 2009 uplynou 3 roky, 
co nás navždy opustil pan 

       Jiří Krejbich. 
  

S láskou vzpomíná manželka, 
synové Jiří a Jaroslav a sestra Eva 
Paříková. 

Už popáté jsme si dovolili prezento-
vat naši činnost na akademii v soko-
lovně, kam jsme pozvali všechny naše 
blízké. Nejdříve vystoupili naši nej-
mladší - mrňata se svými maminkami 
a babičkami. Tato vystoupení vždy 
patří k nejlepším a nejdojemnějším. 
To byste nevěřili, co ti malí všechno 
zvládnou. Předvedli spoustu básniček 
a her, ale i cvičení na lavičce a žíněn-
ce. Velký dík patří vedoucí tohoto 

oddílu - Veronice Bůžkové, která to 
s dětmi fakt umí. 
Pak nám děti z oddílu všestrannosti 
předvedly hry a soutěže, které běžně 
při cvičení provádějí. Prostě průřez 
normální cvičební hodinou. 
Jako první překvapení vystoupila 
děvčata z tanečního klubu COUNT-
RY LIVE z Mladé Boleslavi se svým 
country tancem. Poté se představila 
děvčata z oddílu moderní gymnasti-

ky pod vedením Ivony Jankovské 
se svou sestavou. Nakonec bylo při-
praveno druhé překvapení - taneční 
vystoupení úspěšného (v celostátním 
měřítku) páru Adama Zítky a Aničky 
Štučkové, které se kvůli technickým 
problémům nepovedlo, ale to vůbec 
nevadí, za rok se na ně už moc těšíme, 
a to budete koukat. 
dětský den nám poprvé nepropršel - 
neuvěřitelný úspěch. Pro 130 přícho-
zích dětí bylo připraveno 23 stano-
višť, na kterých musely prokázat svoji 

šikovnost, obratnost a vytrvalost. 
Kromě disciplín jako bylo rybaření, 
dojení krávy, chůze po laně nebo lžič-
kování, bylo tu i překvapení - skákací 
hrad. Na každém stanovišti bylo mož-
no vysoutěžit razítko. Ta se na kon-
ci vyměnila za balíčky plné dárků. 
Děkujeme sponzorům, Bakovánku 
a Městu za finanční pomoc a hlavně 
všem, kteří si udělali čas a připravili 
pro děti zajímavé sobotní dopoledne. 

Mgr. Jitka Brychová, starostka TJ Sokol 

sokoLskÁ akadeMie a dětský den

První letošní výstavou v našem muzeu 
byla zajímavá ornitologická expozice 
nazvaná V kraji zlatých slavíků, s podti-
tulem Bakovsko pohledem ornitologa 
Pavla Kverka. Už vysoká návštěvnost 
na vernisáži (více než osmdesát dospě-
lých, především přátel vystavovatele 
pana Kverka) dávala tušit, že v naší vý-
stavní síni půjde o neobyčejnou výstavu. 
Metodologicky dobře umístěné exponáty 
vtahovaly návštěvníky do pozorného 
sledování každého panelu, fotografie 
či mapky. Naučný cíl celé expozice byl 
zřejmý i ze způsobu provedení instalace. 
Výstavu zpestřil nainstalovaný kout pří-
rody, názorně doplňující představu o sla-
vičím hnízdění a způsobu jejich života. 
Nejen laikům imponoval nahraný slavičí 
zpěv, jenž doprovázel pozorné sledovate-
le celé výstavy. Výrazně zaujaly i pracov-
ní prostředky, jimiž ornitolog odchytává 
ptáky a kroužkuje je podle dané lokality, 
v nichž se nacházejí. 
Výstavu instaloval pan Pavel Kverek se 
svou chotí, dcerou a synem. Na vernisá-

ži byli přítomni zástupci vysokých škol, 
ornitologických institucí i další odborní-
ci. Své obdivné slovo k výstavě pronesla 
též paní starostka Mgr. Jana Štěpánová. 
V kulturní vložce vystoupil ve hře na flét-
nu Míla Žalud. 
Druhou naučnou výstavou je opět ex-
pozice z našeho kraje pocházející též 
z Kněžmostu. Pod názvem Rybníky 
v povodí Kněžmostky od ústí do Jizery 
ku prameni byla otevřena 6. června t. r. 
Výstavu instalovali členové Spolku rodá-
ků a přátel Kněžmostu pod vedením pana 
Ing. Teodora Honického, velkého znalce 
krajiny nejen v Bakovské kotlině (povo-
dí Kněžmostky). Jeho znalost místních 
názvů sledované v rozsahu celé výstavy 
je obdivuhodná. Ing. Honický zná velmi 
dobře i Bakovsko, které poznal za svého 
pobytu v šedesátých létech, kdy se do na-
šeho města s rodinou přistěhoval do domu 
pod farou. (Tehdy v roce 1962 objevil při 
práci na zahradě v zemi zasypanou hrn-
čířskou pec s klenbou, tvořenou hrubě 
opracovanými stejně velikými hrnci, kte-

ré byly složeny do oblouků a řazeny ved-
le sebe do vzdálenosti několika metrů. 
Prostory mezi jednotlivými řadami byly 
vymazány hrnčířskou hlínou. Blíže o této 
peci (v ČR byly dosud objeveny jen dvě 
tyto středověké pece) se můžete dozvědět 
v našem muzeu).
Expozice zahrnuje všechny rybníky 
(stávající a funkční včetně dávno vypuš-
těných a suchých) od středověku do na-
šich dnů. Především sleduje rybníky při 
hlavním toku Kněžmostky, ale i při jejich 
přítocích (leckde už dávno vyschlých po-
tůčků, které jsou oživovány po dlouhých 
deštích či po jarním tání). Nejdůležitější 
částí jsou fotografie této rybniční sousta-
vy, které pořídil Jiří Mašek, a především 
mapy pocházející z 18. a 19. století. 
Z nejstarší mapy lze vyčíst tok řeky pří-
mo pod naším městem, než byla přelože-
na velkou úpravou v roce 1752. Uspořá-
dání fotografií a map na panelech provedl 
Václav Honc. 
Vernisáž zahájil dr. Bednář. V kulturní 
části vystoupila bakovská pěvkyně Lu-

cie Navrátilová, která svým barvitým 
altem dodala významu celé vystavované 
expozici. Výstava je otevřena o sobotách 
a nedělích v době od 10. 00 do 12. 00 hod. 
a odpoledne od 14. 00 do 16. 00 hodin. 
Potrvá do 21. června 2009. Správa Muzea 
Bakovska děkuje panu ing. Honickému 
a jeho přátelům za přípravu celé výstavy. 
Kdo miluje náš kraj, měl by ho i dů-
kladně poznat. Proto uvítáme na výstavě 
každého, kdo chce něco vědět o své do-
movině a rodišti. Stačí zajít na výstavu, 
prostudovat vystavované exponáty a pak 
se projet na kole či se projít pěšky od ústí 
říčky v Rybním Dole až ku prameni da-
leko v kosteckých lesích, pokud ho však 
najde. Za suchých období vydává pramen 
málo vody a po několika metrech se noří 
do země. Tu a tam se prosakuje napovrch, 
kde vytváří mělké kaluže. Po čtyřech až 
pěti kilometrech se tok opět vynořuje 
z podzemí, přijímá další přítoky a míří 
Bakovskou kotlinou v četných mean-
drech ke svému ústí.

 - ář

jarnÍ VýstaVY V MuZeu BakoVska
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V sobotu 9. května byla ukončena 
v městském muzeu výstava, představu-
jící mistra pěvce slavíka a jeho životní 
prostředí. Už před dvěma lety v Mladé 
Boleslavi jsme si vyzkoušeli, že téma, 
přestože je „opřené“ pouze o jediný 
ptačí druh, dokáže zaujmout, navodit 
radost a přinést poznání i poučení. 
V Muzeu Bakovska jsme, oproti před-
chozí výstavě, ubrali na odbornosti 
a přidali v portrétování krajiny. Velký 

prostor tak mohla dostat i řeka Jizera. 
Přestože akci zhodnotí především ti, 
jimž je určena, dovolím si za rodinný 
pracovní tým přidat několik postřehů. 
V muzeu samotném jsme potkali 
vstřícnost a také inspirující prostor, 
téma pod vysoký strop padlo dokona-
le. Podobně, jako v muzeu, jsem stejné 
pochopení nalezl také na radnici a rov-
něž v městské knihovně. 
Slavnostní vernisáž výstavy podkreslil 

slavičí zpěv a svou přítomností ozdo-
bili vzácní hosté. V „živé“ expozici 
jsme představili (zejména pro mladé 
návštěvníky) výseč z krajiny slavíků, 
tak, jak ji ve všech proměnách vní-
mám téměř třicet let. Rovněž potěšila 
účast školní i předškolní mládeže. 
Jmenovat každého, kdo k výsledku 
jakkoliv přispěl, by zabralo značný 
prostor, všichni byli zmíněni během 
zahájení. Co tedy říci závěrem? Slavíci 

v Bakově určitě nezklamali. A nezkla-
mali ani „v reálu“ v čase jara, na hníz-
diště se vrátili spolehlivě i letos, ně-
kde dokonce s předstihem! Za to, že 
dodnes nacházejí v kraji podél Jizery 
podmínky, si poděkujme každý, kdo 
s přírodou pro svůj život počítá, chrání 
a zůstává pokorným. 

 Pavel Kverek z Kněžmostu 

oHLÉdnutÍ Za VýstaVou

Když Eva začíná vyprávět svůj příběh, 
je znát z jejího vyprávění, že její dětství 
neprobíhalo moc idylicky. „Rodiče se 
často za mojí přítomnosti hádali, což 
jsem špatně snášela a po každé tako-
véto hádce, jsem trpěla úzkostnými 
stavy a zažívala pocity samoty,“ vzpo-
míná Eva. Možná i právě proto, nikdy 
nenavázala bližší vztah s rodiči, což si 
kompenzovala častými útěky z domova 
a navazováním kontaktů s lidmi, kteří 
měli velmi blízko k drogám. Ač je Evě 
„pouhých“ 25 let má bohaté drogové 
zkušenosti. Poprvé se setkala s dro-
gou – marihuanou už ve 12 letech, ale 
netrvalo dlouho a Eva přešla na tvrdší 
drogy, jako je heroin a pervitin, které si 
od začátku aplikovala nitrožilně. Nyní 
je její primární drogou Subutex (lék 
opiátového typu, který byl původně 
používán na utlumení bolesti, v součas-
né době je hojně využívaný při léčbě 
závislosti na opiátech), který užívá také 
do žíly. 

Eva se dvakrát pokoušela zbavit závis-
losti. Poprvé to bylo v roce 2002, kdy 
nastoupila společně se svým prvoroze-
ným synem do Terapeutické komunity 
Karlov (specializované zařízení pro zá-
vislé matky s dětmi). Po návratu z léčby 
během několika měsíců opět propadla 
závislosti, což vedlo k tomu, že jí byl 
syn odebrán a svěřen do péče její mat-
ky. Podruhé se Eva snažila o zbavení 
se závislosti v roce 2006, kdy se zdála 
být dostatečně motivovaná na zahájení 
léčby a za pomoci pracovníků mlado-
boleslavského K - centra si zajistila 
hospitalizaci v psychiatrické léčebně 
v Bohnicích. Tam bohužel nevydržela 
dlouho, po 14 dnech na vlastní žádost 
léčbu ukončila. Její touha po droze byla 
silnější než snaha vymanit se ze závis-
losti. 

Momentálně žije Eva společně se svým 
přítelem, taktéž uživatelem drog, a dru-
horozeným půlročním synem na malém 
městě nedaleko Mladé Boleslavi. Done-

dávna využívala služeb K - centra v Mla-
dé Boleslavi, ale v posledních několika 
měsících se spíše potkává s terénními 
pracovníky Centra terénních programů, 
Semiramis o. s., což je pro ni z hlediska 
dopravní dostupnosti výhodnější, protože 
terénní pracovníci dojíždějí každý týden 
do města, kde Eva žije. 

Eva zatím neví, co bude dál. Je si vědo-
ma toho, že když nepřestane brát, může 
přijít i o druhé dítě. Zatím ale ještě 
nenašla sílu jít znova do léčby. Možná 
příští týden… 

Centrum terénních programů poskytuje 
služby uživatelům návykových látek 
přímo v jejich přirozeném prostředí, 
tedy na ulicích, v parcích apod. Zamě-
řuje se především na práci s nitrožilně 
užívajícími klienty, pro které je často 
obtížná dostupnost podobných služeb 
v regionu. Cílem aktivit je především 
snižování dopadů užívání drog na sa-
motné uživatele i na „neužívající“ ve-

řejnost, prevence infekčních chorob 
(hepatitidy C a viru HIV) a ochrana 
veřejného zdraví. 

Kontaktovat nás můžete na následují-
cích telefonních číslech a adresách:

Sběr odhozených injekčních stříka-
ček, výměnný program a poradenství 
pro uživatele návykových látek přímo 

v Bakově nad Jizerou: 
Tel. : +420 724 087 925  

– Zuzka, Míša, Ondra, Lukáš
v Bakově nad Jizerou jsme každé pondělí

e mail: streetwork@os-semiramis.cz

Poradenství pro uživatele, rodiče a blíz-
ké osoby, zprostředkování léčby apod.:

K - centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162,  

293 01 Mladá Boleslav
Tel: +420 326 303 468 

e - mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz
Denně od 10 do 17 hod.

PřÍBěH kLienta - CentruM terÉnnÍCH PrograMů, seMiraMis o. s. 

Ze ZÁkLadnÍ a MateřskÉ ŠkoLY

Konec školního roku se neúprosně 
blíží, ale to neznamená, že bychom 
ve školce neměli co dělat. Všechny 
třídy jsou v plném proudu příprav 
na školní Akademii. Ta patří mezi 
poslední velké události MŠ, které se 
budoucí prvňáčci zúčastní. Jak takové 
přípravy vypadají? Přemýšlí se nad 
výběrem hudby, kostýmů, choreogra-
fie, textu, kulis a jiných vymožeností 
správného vystoupení. Mezi tím po-
kračujeme v počítání, kreslení, cvičení, 
hraní, ve vycházkách, hrách na zahradě 
a v mnoha jiných činnostech patřících 
k životu ve školce. Měsíc květen zna-
mená i dobrodružství v podobě výletů. 
I přesto, že nás nejednou počasí nemile 
překvapilo, jsme se nevzdali a na výle-
ty vyrazili. A že to stálo za to, bylo vidět 
na úsměvech dětí. Prvního výletu, který 
byl náročnější na cestování, se účastni-
li budoucí prvňáčci. Návštěva ZOO 
v Ústí nad Labem oplývala množstvím 
nezapomenutelných dojmů ze setkání 
se zvířátky. Ono nakrmit kozy, zasmát 
se u opic houpajících se na laně, projít 
dinosauří stezku, najít páva sedícího 
na stromě, obdivovat sílu slonů, není 
jen tak. Náročnost terénu byla ulehčena 
vláčkem, kterým se děti svezly. 
Druhý výlet byl do nedalekých Zví-

řetic. Hrad Zvířetice navštívilo plno 
pohádkových bytostí, které se staly 
našimi průvodci. Černá paní, Bílá paní, 
král, princ, Červená Karkulka, Sněhur-
ka, čaroděj a čarodějnice, čertíci ne-
museli vůbec hledat v dětech odvahu. 
Snaha a chuť dětí zapojit se do každé 
připravené soutěže neznala mezí. Však 
to poznal i kreslený rytíř, který prohrál 
při střelbě z kuše svůj boj, nebo ob-
rovský pavouk, jehož pevná pavučina 
byla dětmi snadno překonána. Také ko-
ník Princ, který nám ukázal mnoho ze 
svého umění a jemuž na oplátku i děti 
ukázaly, že nejsou žádné „bábovky“. 
A protože jsme se nacházeli na hradě, 
stali se i z nás zápasící rytíři. Kdo hádá, 
že jsme měli meče, tak se mýlí. Zápasi-
li jsme s palicemi. Snadná záležitost to 
není ve chvíli, kdy protivník musí stát 
na prkénku či laně, ze kterého nesmí 
spadnout. Ještě, že ve školce při cvi-
čení trénujeme tu rovnováhu. Kouzel-
ník nám ukázal, co všechno může být 
ukryto v rukávu. Zkoušeli jsme to také, 
ale bez úspěchu. Kouzelník je hold 
kouzelník. Všechny zážitky jsme ne-
zapomněli proložit vydatným obědem 
a chutnou svačinou. Čekala nás totiž 
cesta zpět, a to pěšky. Trénovali jsme 
jak správně chodit po silnici, co dělat 

když jede auto, že nelze rukou „čistit“ 
ploty, protože tam bydlí hlídací pejsci 
a k tomu jsme si i zazpívali. 
Uvítání maminek, tatínků a babiček 

u školky bylo závěrečnou tečkou našich 
květnových výletů. Tak zase příště! 

Bc. Renata Lojová, uč. MŠ

kVětnoVÁ doBrodruŽstVÍ



8

Letos jsme my, páťáci, oslavili Den 
Země sice se zpožděním, ale zase jsme 
si dali záležet. Pozvali jsme se začátkem 
května na ekologickou exkurzi do obory 
na Klokočku. 
Tam už na nás čekal náš hostitel Aleš 
Janeček se svými kolegy z Lesní správy 
Ještěd. 
Nejdříve jsme prozkoumali, co Aleš 
všechno chová (nejvíc nás upoutal di-
vočák Matěj - bůhvíproč) a pak jsme se 
všichni vypravili do obory. Bylo pro nás 
připraveno několik zajímavých soutěží. 

Dělali jsme frotáž kůry různých stromů, 
poznávali jsme normálně ale i posle-
pu stromy, učili jsme se vnímat detaily 
v přírodě, hledali jsme v lese paroží, 
hráli jsme si na lišky a zajíce. Během 
procházky jsme se dozvěděli, co lesu 
škodí a co prospívá, jakého věku se stro-
my dožívají, k čemu je obora prospěšná 
a spoustu informací o všem, co v lese 
roste a žije. Nakonec jsme si opekli buř-
ty a vydali se do školy. Jsme moc rádi, 
že to do přírody nemáme daleko. 

Berušky a Ferdové

den ZeMě

Tak a je to tady. Od 2. třídy jsme tu 
trávili několik víkendů ročně a teď 
jsme zažili ten poslední. Snažili jsme 
se nepřipouštět si, že se tady v této 
sestavě už asi nesejdeme. Vyměníme 
1. stupeň za druhý a hlavně 8 z nás 
odejde na gympl. Proto jsme se sna-
žili nám vyměřený čas využít naplno. 
Opět byl pro nás připravený zajímavý 
program. 
V pátek 29. 5. jsme vyjeli hned 
po škole autobusem (kvůli výluce 
ČD) směrem Kněžmost, dále jsme 
po svých pokračovali do Drhlen, 
převlékli jsme se do suchého (počasí 
nám tentokrát opravdu nepřálo - pr-
šelo a pršelo), ubytovali se a vyrazili 
na procházku na Branžež. Ani nepří-
znivé počasí nás neodradilo od pro-
jížďky na šlapadlech. 
Celý víkend byl ve stylu výměny hol-
čičích prací za klučičí, takže kluci 
měli službu v kuchyni a krájeli ingre-
dience na špízy k večeři a holky šly 
na dřevo na táborák a do kamen, pro-
tože promočené boty a oblečení bylo 
třeba někde usušit. Večer jsme se při 
losování karet rozdělili do týmů exo-
tických názvů. Následovalo již tradič-
ní promítání filmu. 
V sobotu dopoledne jsme vymýšleli 
název našeho týmu, týmový pokřik, 

kluci se převlékli za havajské taneč-
nice a holky zase za šamany. Nejdů-
ležitější hrou bylo trhání kokosových 
ořechů neboli škrabání brambor, pro-
tože k obědu byla sekaná s brambo-
rem. 
Odpoledne nás čekala velká orien-
tační hra, pohybovali jsme se hlavně 
po turistických a cykloturistických 
trasách a hledali úkoly. Měli jsme 
sehnat 5 podpisů turistů, najít živého 
živočicha nebo modrou květinu, kůru 
dané velikosti, metrový klacek, sehrát 
scénku na daná slova a tak. Večer byla 
noční hra v okolí Drhlen. Kdo chtěl 
vědět, kde má hledat poklad, musel 
ze sirek a vosku vytvořit krychli, pak 
pomocí ohně přečíst tajné citronové 
písmo a potom se vydat do tmy, od-
měnou byl dětský šampus. 
V neděli dopoledne jsme měli turnaj 
v šipkách a páce, kluci měli za úkol 
předvést scénu na téma móda a holky 
se hádaly o fotbale, byl vyhlášen cel-
kový vítěz, který za prvenství obdržel 
meloun. Naobědvali jsme se a vyrazi-
li přes Ráj do Březiny na vlak. Ještě 
škola v přírodě a pak sbohem a mož-
ná někdy na shledanou. ¨

Berušky z 5. B

nÁŠ PosLednÍ VÍkend V drHLenÁCH

Zatímco pro školáky školní rok poma-
lu končí, pro budoucí prvňáčky jejich 
„škola“ právě začala. Každé úterý 
v květnu přicházeli děti a jejich rodiče 
do školy, aby se seznámili s prostředím, 
kamarády i paní učitelkou. 
A zatímco děti ve třídách počítaly, kres-
lily, psaly, recitovaly a cvičily, jejich 
rodiče se seznámili s prostředím školy, 
s metodami a formami výuky, s projek-
ty školy, s učebnicemi a se spoustou 
dalších věcí. Ale rodiče se také aktivně 
účastnili otrkadla. Tvořili myšlenko-
vé mapy, zkoušeli hodnotit každý sám 
sebe, vyzkoušeli metodu kritického 
myšlení a taky si trochu hráli a sezna-

movali se navzájem. Na konci každé 
hodiny děti předvedly, co se naučily. 
Rodiče je za to odměnili potleskem. 
Při posledním setkání rodiče zhodnotili 
otrkadlo v dotazníčku a obdrželi titul 
vzorný rodič. Poslední setkání pak po-
kračovalo na stadionu, kde děti soutěži-
ly o sladkosti. Dostaly diplomy a me-
daile a pak si ještě mohly opéct vuřty. 
Děkujeme touto cestou všem rodičům 
a dětem, kteří se otrkadla účastnili. Tě-
šíme se na vás v novém školním roce, 
kdy nás čeká mnoho společné práce 
i zábavy.  

Berušky a Ferdové

ŠkoLa Před ŠkoLou – otrkadLo

V přírodovědě nás čeká projekt Můj do-
mácí mazlíček a úvod jsme zvolili poně-
kud netradiční. V úterý 26. května jsme 
se pěšky vydali přes Veselou na Ptý-
rovec, kde bydlí náš spolužák Michal 
Hyka. A ten má nejvíc domácích maz-
líčků z celé naší třídy. Je to spíš taková 
domácí Zoo. 
Michal nám nejdříve ukázal venkovní 
výběhy, kde má želvy vodní i sucho-
zemské, mývaly, nosála, fretku, králí-
ka, morčata, psy, kočky a mnoho druhů 
andulek. Doma ještě další zvířátka. Pak 
nám dal úkol spočítat všechna zvířata. 
A to nebylo zrovna jednoduché. Ale 
pak jsme se dostali alespoň k přibližné-
mu číslu 70 a to nás hodně překvapilo. 
To už je asi pořádná starost všechny 

obstarat a nakrmit. Michal s maminkou 
nám dokonce upekli perník, tak jsme si 
prohlíželi všechna zvířátka a pojídali 
výborný zákusek. 
Pak jsme vyrazili na koňskou farmu 
na Ptýrov. Michal nás provedl stá-
jí a pak nám představil své dva koně. 
Poníka Míšu dokonce osedlal a povozil 
nás. Pak nás ještě seznámil s pojmy 
opracoviště a kolbiště, ukázal nám jíz-
dárnu a vyprávěl, jak zde trénuje. I my si 
zkusili jízdárnu a skoky přes překážky. 
Moc se nám tam líbilo, ale museli jsme 
na autobus. Ale mnozí z nás se sem jistě 
budou vracet. Děkujeme Michalovi, že 
pro nás připravil tak hezký den. 
 

Ferdové z 5. A

VYuČoVÁnÍ na farMě
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Ve středu 20. května bylo krásné počasí 
a my se vydali na výlet na skály. 
V Březině jsme vystoupili z vlaku a vy-
razili směr skály. Výstup ke Studenému 
průchodu byl namáhavý a my se museli 
hned občerstvit. Zde jsme se rozděli-
li do skupin, dostali mapu a vyrazili 
po skupinách určeným směrem. Sešli 
jsme se zase u restaurace Na vyhlídce. 
Tam jsme posvačili a prohlédli si zdej-
ší minizoo – ovce, osly, pštrosy a další 
zvířata. Pak jsme pokračovali dále až 
do Příhraz. Tam byl naštěstí otevřen 
kiosek a my posvačili nanuky, protože 
teplota rychle stoupala. Zpáteční cesta 
Na vyhlídku vedla po strmých schodech 
a krásných skalních vyhlídkách. Mnozí 
z nás zdolali nejednu skálu. Vystoupali 

jsme až na vrch Mužský a prohlédli si 
památník bitvy. Pokračovali jsme až 
do obce Mužský, zkratkou se dosta-
li na turistickou cestu a dál prudkým 
stoupáním na Hrada. Samozřejmě jsme 
prolezli všechny skalní vyhlídky a vý-
hled byl opravdu úžasný. Pak už nás če-
kala jen cesta ke Studenému průchodu, 
kde jsme zakončili náš turistický okruh 
a rychle na vlak. Stihli jsme ještě nanuky 
v Březině. Celou cestu jsme si psali pod-
le turistických ukazatelů, kolik jsme ušli 
kilometrů. A celkový součet byl 15 kilo-
metrů! No to se nedivíme, že nás trochu 
bolely nohy. Ale stejně se nám výlet moc 
líbil a také počasí nám přálo. 
 

Ferdové z 5. A

ferdoVÉ na VýLetě

Již druhý pohár si vytancovala děvčata Kateřina Korelová a Anna Fantová 
ve Středočeském tanečním poháru amatérů v moderních tancích. Tentokrát se 
zúčastnila krajského kola ve Slaném a v kategorii mini týmy 4. - 6. ročník ZŠ 
vybojovala krásné třetí místo z devíti soutěžících týmů. Úroveň tanečníků byla 
opravdu velmi vysoká, a proto si třetího místa našich děvčat všichni velmi váží-
me a ze srdce blahopřejeme. Tak nashledanou v příštím ročníku taneční soutěže 
a přeji minimálně stejných výsledků, ne-li lepších. 

Monika Honcová

oPět PoHÁr! 

 Ve dnech 5. a 6. června jsme jeli 
na dvoudenní školní výlet. V pátek 
v 7:30 jsme vyrazili od školy na hlavní 
nádraží, kde na nás čekal vlak. V 8:12 
jsme vyjeli směrem na Českou Lípu. 
 Vystoupili jsme ve stanici Bezděz a vy-
dali se na hrad. Chvíli jsme šli po silnici, 
pak lesní cestou do kopce. Nahoře jsme 
byli rádi, že už si můžeme odpočinout. 
Přišla pro nás paní průvodkyně a pro-

vedla nás po nejdůležitějších místech 
Bezdězu. Po skončení prohlídky jsme 
šli všichni na nejvyšší věž. Před prvním 
schodem jsme si měli myslet nějaké 
přání. Když prý dobře spočítáme, kolik 
vede nahoru schodů, přání se nám spl-
ní. Schodů bylo 162. Přišli jsme nahoru 
a sledovali nádherný výhled, společně 
jsme se vyfotili a šli zase zpět. Tato pro-
hlídka se nám moc líbila. 

 Když jsme se pokochali, vydali jsme 
se na naši chatu na Radechov. Šli jsme 
dlouho lesem, v jednu chvíli jsme malič-
ko zabloudili, ale cestu jsme zase hned 
našli. Po příchodu na chatu jsme začali 
s prohlídkou, moc se nám chata líbi-
la, je to starý lovecký zámeček z doby 
Valdštejnů. Když nám dorazily batohy 
a kufry, začali jsme se zabydlovat. Na-
večer jsme vařili barevné špagety, byly 

moc dobré. Pak se začali sjíždět rodiče. 
Po setmění jsme připravovaly s holka-
mi stezku odvahy, byla to velká legra-
ce. V noci jsme usnuli asi ve 2 hodiny. 
Ráno jsme vstali a začali vyklízet chatu. 
V 10:00 jsme vyrazili směrem na Ba-
kov, přišli jsme do Nové Vsi a tam si 
pro nás přijeli rodiče. Příští rok bychom 
chtěli jet znovu. 

 Michaela Honcová 7. A

dVoudennÍ VýLet 7.a
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„Sraz bude v 6:35 u Jednoty,“ řekl pan 
učitel a rozdal nám papírky s podrobněj-
šími informacemi. Do Prahy nás v úterý 
26. 5. jelo 22 žáků z 9. A a 9. B. 
 Ráno jsme se sešli na domluveném mís-
tě a jeli jsme autobusem (kvůli vlakové 
výluce) do Mladé Boleslavi a následně 
vlakem směr Praha. Cesta uběhla po-
měrně rychle, protože většina ještě do-
spávala brzké ranní vstávání. „Hlavní 
nádraží, “ ozvalo se a my vystupovali 
ven. Šli jsme směrem Václavské ná-
městí, Staroměstské náměstí, Karlův 
most, Valdštejnská zahrada, Malá Strana 

a Pražský hrad. Cestou jsme se zastavili 
snad u každé památné desky a památ-
ného místa a řekli si, co významného 
se právě zde stalo. Šli jsme cestou přes 
Karlův most na Malou Stranu. Poté 
jsme navštívili Valdštejnskou zahradu, 
kde nás mile překvapili bílí pávi, někte-
ří z nás za nimi dokonce utíkali, aby si 
je mohli vyfotit. V Nerudově ulici jsme 
dostali úkol - najít dům, ve kterém pobý-
val Jan Neruda, tedy dům U Dvou slun-
ců. Po chvíli hledání nás upoutala velká 
skleněná výloha, kde byla dvě velká ply-
šová slunce a někdo prohlásil: „To bude 

jistě tady! “ Doprovázející učitelé byli 
dost překvapení, ale rozesmálo je to na-
tolik, že paní učitelka řekla 1:0 pro Vás, 
a museli jsme se u nepravých sluncí tedy 
i vyfotit. Ale po chvíli jsme už ten pravý 
dům našli. Pak už zbývalo jen dojít ten 
kopec a byli jsme na Pražském hradě. 
Tam jsme viděli Starý královský palác, 
Vladislavský sál, starou sněmovnu, ba-
ziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, zahrady, 
letohrádek královny Anny… 
Počasí nám opravdu přálo, bylo teplo, 
takže se všichni těšili na zasloužený 

rozchod, který byl tradičně na Václav-
ském náměstí. Pan učitel řekl přesný 
velitelský čas a mohli jsme se rozprch-
nout na pozdní oběd. Nejvíc nás bylo 
asi v Mc’Donalds. Po občerstvení jsme 
se všichni sešli a mohli jsme jít zpátky 
na vlak. Ve vlaku jsme už jen odpočívali 
a vyprávěli si zážitky. Byl to super výlet 
a hlavně pro nás deváťáky jedna z po-
sledních společných akcí.

Lucie Bufáková, Michal Čermák  
IX.

HistoriCkÁ VýPraVa

kuLtura a sPort

VeČer V diVadeLnÍM kLuBu s křesLeM Pro Hosta

V sobotu 20. 6. 2009 se uskuteční „Večer 
v divadelním klubu“ s křeslem pro hosta. 
Když se ohlédneme na minulé večery, 
tak jsme na našem jevišti přivítali Emila 
Zátopka s manželkou, Zdeňka Řehoře, 
Gustava Nezvala, Rudolfa Jelínka, Jana 
Čenského, Michaelu Dolinovou, Tomá-

še Töpfera, Gallu Macků, Terezu Kost-
kovou, Stanislava Zindulku, Vlastimila 
Harapese, Bořivoje Navrátila a další. 
I tentokrát je hostem osobnost, která je 
v českém divadelnictví pojmem a věřím, 
že se diváci mají na co těšit. Věřte, že za-
bezpečit známého a populárního člověka 
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do křesla je náročné a někdy i neschůd-
né. Pro tento večer jsme oslovili mimo 
jiných Lubomíra Lipského, který vzhle-
dem k vysokému věku odmítl, Danu Ba-
tulkovou, která na Bakov ráda vzpomíná, 

ale podobné pořady nedělá a omlouvá 
se. Chceme, aby tyto návštěvy byly pro 
diváka milým překvapením, a věříme, že 
i tentokrát budou. 

Luboš Brodský
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Již je to dávno, co jsme na Malé Bělé 
obcházeli dům od domu, nabídli sklen-
ku vína, zatancovali si s domácími 
a pozvali na kácení máje. V posledních 
letech se snažíme něčím tyto svátky 
jara obohatit, ale zdá se, že to co bylo 
dřív, bylo asi nejlepší. I když, ono 
spousta věcí týkajících se starých zvy-
ků bylo dříve jiných, jinak vnímaných 
a hlavně i jinak prožitých. Už dávno se 
na stavění máje a i odpolední obchůzce 
nepodílí tolik lidí. 
 Soubor Furiant má však toto ve své 
„pravomoci“, a tak se v sobotu 23. 
května na Malé Bělé u Bakova konaly 
po třech letech znovu staročeské máje. 
Kluci v dopoledních hodinách vztyčili 
na místním plácku vysokou májku, kte-
rou děvčata předtím ozdobila. Je to vel-
mi zajímavý obřad, pro který je nutné 
mít již pár zkušeností. Několik májek 
jsme rozmístili i po obci. 
 Ve 14 hodin vyrazil průvod v čele 
s Kecalem a koňským spřežením, kte-
ré vezlo muziku, po obchůzce vesnicí. 
Nechyběl ani žebřiňáček s pivem a do-
mácími buchtami. Ten obhospodařova-
ly děti z Kominíčku. Ostatní pak tančili 
a zpívali s kapelou. Díky koňům z Hr-

dlořez jsme šli všichni poměrně svižně. 
Zastavili jsme celkem u pětadvaceti sta-
vení, kde jsme potěšili milou písničkou 
v podání kapely Průvan. Na oplátku 
jsme pak dostali něco od cesty. Rozda-
li jsme tombolenky, které měly místní 
obyvatele přilákat ke kácení máje. To 
bylo uchystáno na konec malého ta-
nečního programu souborů Kominíček 
a Furiant. Došlo i na tradiční vyhlášení 
krále a královny májů. Tentokrát se jimi 
stali Radka a Pavlík. 
Vrcholem slavnostního odpoledne bylo 
samozřejmě kácení máje. Tomu však 
předcházelo losování „tomboly“, kde 
byla jen jedna cena. A to bidlo, nebo-
li ta velká májka. Našla svého vítěze, 
a tak mohlo dojít ke kácení. To se po-
vedlo mnohem rychleji než stavění, ale 
to už tak bývá. A hodinu po skončení by 
nikdo nevěřil, že se na Malé Bělé zase 
něco dělo…
Děkujeme všem, kdo nám jakkoliv po-
mohl, a že jich pár bylo, a omlouváme 
se těm, na které jsme při obchůzce za-
pomněli. Jsme holt už přeci jenom tro-
chu větší vesnice. 

Monika Čapková

staroČeskÉ MÁje

Již třetí ročník Klášter Tour se jel v so-
botu 6. 6. 2009. Tuto tradiční akci pořá-
dá soubor Furiant, který tentokrát zvolil 
trasu vedoucí na nádražíčko v Sudomě-
ři. Poprvé se však tento recesistický vý-
let jel nikoliv po restauracích, kde se točí 
Klášter, ale po restauracích všeobecně. 
A tak se stalo, že účastníci během dne 
ochutnali na pět druhů piva v šesti po-
hostinstvích. 
 Všichni se báli po předpovědi počasí 
vůbec v sedlech vyrazit, ale nakonec se 
na starých kolech a ve stylovém obleče-
ní na trasu dlouhou 40 kilometrů vydalo 
16 účastníků v čele se senátorem Jaro-
mírem Jermářem. Ten však byl natolik 
rychlý, že se od skupiny na závěr odpojil 
a ještě stihl jednu akci na druhém kon-
ci okresu. Má přeci jenom natrénováno 
víc, než někteří, kteří na kolo usedají jen 
v tento recesistický den. 
 Skupina, kterou nejvíce bavila rodina 
Kakasů z Bakova projela restauracemi 
v Bakově, Bítouchově, Katusicích - To-
šovice, Sudoměř - náves, Sudoměř - že-
leznice a nakonec Katusice - Kulturák. 
To už bylo při zpáteční cestě. Rádi by 
všichni absolvovali ještě nějaký ten piv-
ní mok i při cestě zpět. Bohužel, to už 

počasí nebylo natolik nakloněno legrač-
nímu počínání, a tak všichni tou největší 
rychlostí, jakou jsou stará kola schopna 
jet, pospíchali na kost promočeni domů. 
 Tam si však donesli pěkné vzpomínky 
z celkem jinak úspěšného dne. V Sudo-
měři byla totiž možnost se svést nejen 
na drezínách, ale i na takzvaných kos-
titřasech, což jsou kola vskutku hodně 
dobová. Pánové, ovládající dvě kola ne-
souměrně veliká jela s veselou skupinou 
i část trasy. Byla navštívena i nedaleká 
přehrada v Sudoměři a v neposlední řadě 
bylo možné si prohlédnout železniční 
muzeum a též několik starých kol, která 
se už těší na zvelebení šikovností Petra 
Turka. Pro zpestření a doladění dobové 
situace se odvážila jedna dívka s panem 
výpravčím rekonstruovat slavnou scénu 
z filmu Ostře sledované vlaky. O jakou 
scénu šlo, není nutné popisovat. Nej-
slavnější a nejznámější z tohoto slavné-
ho filmu je jen jedna…
 A kdo že se stal vítězem celé Klášter 
Tour? Těžko říct, stupně vítězů zůstaly 
díky špatnému počasí neobsazeny. Uspě-
li všichni, kteří tuto túru absolvovali. 

Monika Čapková

kLÁŠter tour

Dovolte nám, abychom Vás informovali o dosavadním průběhu soutěží našich 
družstev. 

družstvo dospělých v těžké skupině zatím vyhrálo pouze jednou a zbývající 
utkání bohužel prohrálo nejtěsnějším poměrem 4:5 a bojuje o záchranu v soutěži. 
Do konce sezóny chybějí ještě 2 zápasy, ve kterých se pokusí udržet soutěž i pro 
příští ročník. 

rezerva dospělých má na kontě 2 výhry a chtělo by v posledních 2 zápasech 
rovněž bodovat a uchovat si naději na konečné dobré umístění. 

starší žákyně sbírají především zkušenosti a zatím mají na kontě 1 výhru. 

družstvo dětí do 9 let je v krajské soutěži nováčkem a zatím je bez porážky, 
což je vynikající pro rozvoj tenisu v našem městě! 

Přípravka dětí od 6let se koná každou středu 15 - 17h a neděli 9 - 11h. 

Kompletní výsledky a rozpis zbývajících utkání najdete na vývěsce u sokolovny 
nebo přímo na tenisových kurtech. 

Doufejme, že v prázdninovém čísle Bakovska budeme moci hodnotit především 
úspěchy našich tenistů. 

 Zdeněk Kruman

tenisoVÁ seZÓna 2009 V PLnÉM Proudu
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23. 5. se Jarda Záhorbenský zúčastnil posledního z 9 turnajů seriálu Grand Prix České 
republiky v rapid šachu jednotlivců v Libčicích nad Vltavou, který hrálo úctyhodných 
121 hráčů, v čele se dvěma reprezentanty Viktorem Lázničkou a Jiřím Štočkem + 
mnohými extraligovými i prvoligovými borci. Jako 32. nasazený se neztratil a skončil 
devatenáctý se šesti body, když zvítězil první nasazený Láznička z 1. Novoborského 
ŠK, suverénním ziskem 9. bodů z 9. partií (!). Druhý byl velmi dobře hrající Tomáš 

Vojta ze Spartaku Vlašim se 7 body a třetí David Kaňovský z Agentura 64 Grygov 
taktéž se 7 body. Pro zajímavost a sílu turnaje uvádíme: „Výše jmenovaný 2. nasazený 
Štoček zachraňoval částečně reputaci po výhře v posledním kole právě s naším Jardou 
(pro něj smolný los) a skončil 9. se 6, 5 body.“ V celkovém pořadí seriálu pak Jar-
da obsadil krásné 8. místo! Podrobnosti jsou na http://www. chess. cz/www/souteze/
grand - prix. html.                                                                       Jarda Záhorbenský

ŠaCHY

inZerCe
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SALON HARMONIE 
 

Vám nabízí v nov  zrekonstruovaných prostorách tyto služby: 
 

PEDIKÚRA – MANIKÚRA 
„PEDIKÚRA U VÁS DOMA“ 

PARAFÍNOVÉ ZÁBALY PRO RUCE A NOHY 
P-SHINE 

PRODEJ KOSMETIKY PRO PÉ I O NOHY ZNA KY GEHWOL 
PRODEJ P ÍRODNÍ KOSMETIKY ZNA KY ORIFLAME 

 
Neváhejte a navštivte nás 

P ív tivé ceny, p íjemné prost edí 
 

Monika Procházková 
Telefon: 732 920 221 

 
V Salonu provádíme také kosmetické služby a masáže 

 
istá 123 

(bývalá knihovna – vedle prodejny potravin) 


