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Vážení občané,

jistě se shodneme na tom, že letošní léto je zvláštní, jiné než léta, na která jsme 
zvyklí. Prázdninový režim, který obvykle nastává, se letos nekoná a v době let-
ních měsíců pracujeme na plné obrátky. 

Souvisí to nejen s investičními akcemi, které se letos realizují, ale mnohdy také 
s rozmary počasí, které nám práci komplikuje nebo přidělává.

Vedle již probíhající výstavby volnočasového areálu, ve kterém se již rýsují in-
line dráhy, se počátkem srpna započíná s výstavbou v mateřské školce. Naše 
město totiž získalo dotaci ve výši téměř 22 mil. Kč, a to na projekt nazvaný „Roz-
šíření a zkvalitnění výuky v MŠ Bakov nad Jizerou“. Předmětem tohoto projektu 
je především vybudování dvou nástaveb mateřské školy, čímž dojde k vytvoření 
dvou nových tříd pro děti. Součástí projektu je také pořízení vnitřního vybavení 
nově vzniklých tříd, nákup herních předmětů a výukových pomůcek. Nadto se 
naše děti v rámci projektu dočkají nových venkovních dětských hřišť. Samotná 
realizace však znamená jistá omezení pro provoz školky a zejména ztížené pra-
covní podmínky všech zaměstnanců školky a do jisté míry i základní školy, která 
vypomáhá jak se zajištěním vaření obědů, tak s poskytnutím úložných prostor.

Zatímco se ve středu 22. 7. sešlo mimořádné zastupitelstvo města, aby schválilo 
přijetí dotace z EU, o den později se ve večerních hodinách sešla mimořád-
ná rada města, aby se zabývala následky bouře, která se téhož dne přehnala 
nad naším městem. Zanechala tu několik desítek spadlých stromů, a tím výrazně 
změnila tvář našich parků. Asi nejhůře dopadly Komenského sady, park u ško-
ly, stromy před sokolovnou a na náměstí, u sv. Barbory a u stadionu, kde bylo 
ohroženo i několik rodinných domů. S odklízením následků této bouře již bylo 
spojeno nemalé úsilí členů dobrovolných hasičů i technické čety města, kterým 
patří velký dík za bezodkladný zásah. Nemalý dík však patří všem občanům, kteří 
přišli pomoci.

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

sloVo starostky

uzavření knihovny 
Městská knihovna v Bakově nad Jizerou oznamuje, že bude

v době od 21. - 25. 9. 2009 uzavřena
z důvodu malování. 

Přehled zakoupených knižních novinek

Beletrie pro dospělé:
Amrein, N.: Doktorka Kateřina
DeBlasi, M.: Léto na Sicílii
Francis, D.: Talár a dres
Fulghum R.: Třetí přání
Gordimerová, N.: Začni žít
Kellerman, J.: Impuls
Moore, J.: Ideální dárce
Obermannová, I.: Normální zázraky
Pogožev, A.: Útěk z Osvětimi
Robb, J. D.: Smrtící nesmrtelnost
Sobotka, R.: Lovecká vášeň
Váňová, M.: Přítulný zajíček

Naučná pro dospělé:
Bauer, J.: Krajinou domova
Leigh, E.: Milenky slavných
Messner, R.: Velké stěny
Mickey, S. E.: Šijeme módní doplňky
Owen, Ch.: Malování na sklo

Beletrie  pro mládež:
Brezina, T.: Ty kluci jsou fakt šílený! 
Lanzová, L.: Zlodějka snů
Mádrová, J.: Předškoláci malí žáci
Štíplová, L.: Čtyři tajemství čtyřlístku
Winklerová, D.: Čím budu, až budu velký
Winklerová, D.: Pohádky o vílách

Naučná pro mládež:
Arnold, N.: Nezdravé nemoci
Anderssonová, I.: Moje první knížka o koních
Pitro, M: Krutí vládci a jejich povedené manželky
Polák, J. . Sebeobrana pro... náctileté
Zeměpis světa

Hana Gregorová

inforMaCe Z MěstskÉ kniHoVny
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Vážení spoluobčané,

ani naše město a přilehlé obce nebyly 
ušetřeny povětrnostních vlivů, které 
nám v poslední době tolik komplikují 
život. Ve čtvrtek 23. 7., v odpoled-
ních hodinách i nás přepadla intenziv-
ní bouřka s velmi silným nárazovým 
větrem, jaký v naší lokalitě nepama-
tujeme. Bohužel se asi budeme muset 
připravit na to, že nás podobné roz-
mary počasí budou v budoucnu trápit 
častěji. Řádění větru odnesla zejména 
řada stromů a střech. Spadlé stromy 
zablokovaly řadu místních komuni-
kací, ale i komunikací mezi obcemi. 
Dalším z následků bylo přerušení 
dodávek elektrické energie v řadě lo-
kalit a dočasné přerušení mobilního 
telefonického spojení, což záchranné 
práce značně komplikovalo.
Do záchranných prací, které byly 
zahájeny neprodleně, se aktivně za-
pojily všechny organizační složky 
města, hasiči, technická četa, měst-
ská policie, ale i řada dobrovolníků. 
Současně začal pracovat i krizový 
štáb a ve večerních hodinách se ko-
nalo mimořádné zasedání rady města. 
Záchranné práce se nejprve soustře-
dily na zajištění lokalit, kde hrozilo 
nebezpečí úrazu, dále na zprůjezdně-
ní komunikací, jejichž neprůjezdnost 
mohla způsobit značné komplikace 
například v případě potřeby příjezdu 

záchranné služby, a následně na eli-
minaci škod na majetku. Dále byla 
zřízena krizová linka a byl do pozd-
ních nočních hodin otevřen Městský 
úřad pro pomoc spoluobčanům. Hned 
druhý den záchranné práce pokra-
čovaly intenzivním tempem, byly 

zmapovány i odlehlejší lokality, které 
však občané rádi využívají k rekreaci, 
byly registrovány a dokumentovány 
škody na majetku, mimořádně bylo 
otevřeno sběrné středisko a součas-
ně byly zabezpečeny některé lokali-
ty označením a vyhlášením zákazu 

vstupu, jelikož v nich hrozilo značné 
nebezpečí úrazu.
Zde se bohužel musím zmínit i o ne-
zodpovědnosti některých spoluob-
čanů, kteří do těchto nebezpečných 
označených míst chodili i se svými 
dětmi. V této souvislosti upozorňuji 

kalaMita
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na to, že záchranné práce stále nebyly 
ukončeny a některá místa jsou stále 
nebezpečná. Jejich seznam je umís-
těn na webových stránkách města, 
na městské vývěsce a na dalších frek-
ventovaných místech.
Po celý následující den řadě spolu-
občanům komplikovalo život trvající 
přerušení dodávky elektrické energie. 
Rádi bychom našim spoluobčanům 
více pomohli i v řešení tohoto problé-
mu, který je však plně v kompetenci 
společnosti ČEZ. Zde jsme se sou-
středili na hlášení poruch a následné 
urgence. Kalamita však byla v celém 
našem okrese a i ČEZ byl nucen vo-
lit priority. Zde byly některé útoky 
od rozhořčených spoluobčanů smě-
rem k zaměstnancům města, kteří se 
snažili pomáhat všude, kde to jen šlo, 
opravdu zbytečné.
V závěru bych si dovolil za celé ve-
dení města vyjádřit poděkování všem 
spoluobčanům, kteří se jakýmkoli 
způsobem podíleli a stále podílejí 
na likvidaci škod.

Jan Babák



4

opilec na nádraží
K velkému neštěstí mohlo dojít na ba-
kovském hlavním nádraží, kde se po ná-
stupišti pohyboval značně opilý mladý 
muž a posléze si to zamířil mezi kole-
jiště, kde si nakonec ustlal. Strážníky 
o tom telefonicky informoval přednos-
ta stanice. Hlídka po příjezdu na místo 
muže z kolejiště vyvedla a následně 
z místa vykázala. Muž měl „více štěstí 
než rozumu“, že se do nádraží nepřiřítil 
vlak. 

noční tulák
O rozruch mezi obyvateli, žijícími v lo-
kalitě pod kostelem, se postaral v noč-
ních hodinách muž, který se zde produ-
círoval oblečen v pyžamu. Lidé, kteří ho 
několik minut sledovali, na skutečnost 
upozornili hlídku městské policie, a ta 
na místo bezprostředně vyrazila. Po zjiš-
tění totožnosti hlídka prostřednictvím 
Policie ČR zjistila, zda nejde o pohřešo-
vanou osobu. Protože výsledek byl ne-
gativní, hlídka muži v pyžamu domluvi-
la a přikázala mu odebrat se domů. 

Požár na koupališti 
Při provádění kontroly areálu koupaliště 
zjistili strážníci počínající požár v jedné 
z chatek. Hlídka se okamžitě snažila 
zjistit, zda se v chatce někdo nenachá-
zí, avšak z důvodu rychlého rozšíření 
požáru se nepodařilo strážníkům objekt 
zkontrolovat. Na místo byl přivolán ha-
sičský záchranný sbor. Profesionální ha-
siči společně s SDH Bakov nad Jizerou 
hořící chatku uhasili, přičemž museli 
zachraňovat i další přilehlý objekt, kte-

rý byl požárem zachvácen. Po uhašení 
obou chatek bylo hasičským záchran-
ným sborem konstatováno, že v objek-
tech se nikdo nenacházel. V místě bylo 
provedeno šetření a vyslechnutí případ-
ných svědků celé události. Věc je nyní 
v šetření Policie ČR. 

další spáč... 
Strážníci MP se zaměřili na lokalitu, kde 
dochází k nepovolenému kácení dřeva. 
Při kontrole tohoto místa bylo zjištěno 
vozidlo, ve kterém bez pohybu seděl se 

sklopenou hlavou muž. Hlídka zjistila, 
že muž pouze spí a po dlouhém snažení, 
muže probudila. Strážníci měli podezře-
ní na požití psychotropních látek, a pro-
to provedli test, který se ukázal jako ne-
gativní. Hlídka muže řešila v blokovém 
řízení a z místa ho vykázala. 

kalamitní stav
Městská policie řešila 23. července i ná-
sledující dny kalamitní stav, který nastal 
po vichřici, jež se Bakovem prohnala 

toho dne v podvečerních hodinách. Za-
jišťovala především bezpečnost obyva-
tel, ve spolupráci s bakovským sborem 
dobrovolných hasičů, městským úřadem 
a technickou četou města pomáhala 
koordinovat zásahové práce. V dalších 
dnech kontrolovala ve městě a spádo-
vých obcích krizové lokality, kde hro-
zilo nebezpečí úrazu, zejména parky 
a příjezdové komunikace.

 Daniel Šulc,ředitel MP

Z denÍku MěstskÉ PoliCie

od ČtenÁřŮ

Milé maminky, mílí tatínkové, babičky a dědečkové. Od září jsme pro Vás a Vaše ra-
tolesti připravili několik novinek a bohatší program aktivit. Nově je možné se přihlá-
sit jako člen do Rodinného centra Bakovánek a získat členské výhody, které oceníte, 
pokud se budete bohatého programu Bakovánku účastnit pravidelně. Program začíná 
v pondělí 7. září. Mimo uvedeného, pravidelného programu připravujeme samozřejmě 

různé další aktivity. Z nich Vám například nabízíme výlety, venkovní radovánky a hry 
v přírodě. Aktuální program najdete vždy na našich webových stránkách www.bakova-
nek.cz . Budeme se těšit, že si z nabízeného programu vyberete a přihlásíte se e-mailem 
na adrese bakovanek@seznam.cz do 31. 8. 2009. Na uvedeném e-mailu Vám rádi zod-
povíme i veškeré Vaše otázky. Na brzkou shledanou.                                  Bakovánek

rodinnÉ CentruM BakoVÁnek V noVÉM kaBÁtě

Program rodinného centra Bakovánek

Den Hodina Název Popis 
Pondělí 8:30 - 11:30 Hlídání Hlídání dětí od 2 let bez rodičů (popř. dle domluvy), setkávání maminek, bez programu

10:30 - 11:30 Plávání Plavání v bazénu ve Famoz Klub ve Zvířeticích, možnost oběda, dětský koutek v restauraci, dětské hřiště
Úterý 9:00 - 10:30 Angličtina pro rodiče Kursy anglického jazyka s hlídáním dětí pro všechny

Kurs 1 - začátečníci, Kurs 2 – pokročilí, Kurs 3 – konverzace

13:00 - 14:00 Angličtina pro nejmenší Kurs anglického jazyka pro děti
Středa 9:00 - 10:00 Hrajeme si s nejmenšími Setkávání rodičů s dětmi od 0 do 1, 5 roku

10:00 - 11:00 Hrátky s dětmi Program pro děti od 1, 5 do 2, 5 roku, střídání pohybové, rytmické a výtvarné činnosti, s rodiči
10:00 - 11:00 Dětská džungle Setkávání dětí od 2, 5 roku do 4 let, s rodiči v sokolovně s využitím např. opičí dráhy, trampolíny, odrážedel, atd. 
15:00 – 16:00 Hudební školka Hudební výuka pro děti od 4 let

Čtvrtek 9:00 - 10:30 Němčina pro rodiče Kursy německého jazyka s hlídáním dětí pro všechny
Kurs 1 – pokročilí, Kurs 2 – konverzace

16:00 - 18:00 Výtvarná dílna Malování a tvoření pro rodiče s dětmi
Pátek 10:00 - 11:00 Zpívánky Rytmicko - hudební program pro děti od 2, 5 do 4 let 
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Centrum je dobrovolným občanským sdružením osob, které mají zájem aktivně 
přispívat k rozvoji, udržování a zvyšování kvality života občanů, hlavně seniorů. 
Eventuelním provozováním denního centra, jako prostoru vzájemného kontaktu, by 
se zabraňovalo izolaci seniorů, umožňovala by se jejich reintegrace do společnosti 
a současně by centrum poskytovalo podporu jejich rodinám.  
 Je známo, že se zvyšuje průměrný věk obyvatelstva a přibývá rodin se staršími 
občany. Péči o ně často zabezpečují právě jejich nejbližší, kteří se ale mnohdy ne-
mohou o své blízké starat celodenně. Proto chceme nabídnout variantu, při které 
dochází k propojení péče rodiny a denního centra. Senioři během dne navštěvují 
centrum a odpoledne mohou již trávit v péči rodiny.  
DCJ pro seniory bude poskytovat své služby 3x týdně v čase přibližně od 8 do 16 
hod,  tedy v době,  kdy je většina rodinných příslušníků mimo domov. 
I z dlouhodobého hlediska se jedná o projekt, který zapadá do koncepce sociální po-
litiky města. Tímto krokem dojde k doplnění scházejícího článku v péči o seniory.
Komu by se ale zdálo, že centrum nabízí své služby pouze seniorům pokročilého 
věku, ten se mýlí. Naopak je otevřené všem aktivním občanům.

K aktivitám provozovaným v DCJ by měly patřit např.:

• sociální poradenství,
• různé vzdělávací programy (jazykové kurzy, PC, trénink paměti,…),
• výtvarné a rukodělné práce,
• zájmová a kulturní činnost,
• jednoduchá pohybová cvičení, vycházky,
• přednášky, společenské hry,
• muzikoterapie, artterapie a mnoho dalšího.

Projekt DCJ pro seniory by měl být realizován v září tohoto roku v Domě s pe-
čovatelskou službou v Bakově n. Jiz., aniž by narušil stávající chod služby, které 

zařízení poskytuje. Dále by měl být vypracován podrobnější měsíční či týdenní 
plán (s ohledem na aktuální skladbu klientů), zahrnující rozvržení aktivit v kon-
krétních dnech. Ideálem je individuální plán pro každého klienta, dle jeho aktu-
álních možností a potřeb.  
            
Na přípravě a realizaci programu se bude podílet profesionální tým tvořený:

• sociálním pracovníkem,
• ergoterapeutem,
• asistentem – pečovatelem,
• odborníkem dle programové nabídky,
• absolventem – stážistou,
• dobrovolníkem a dalšími odborníky.

Ještě před samotným zahájením projektu byl navázán kontakt se starostkou města 
Bakova n.  Jiz.  paní Mgr.  J. Štěpánovou , se kterou byla domluvena spolupráce 
a zároveň záštita města nad tímto projektem. Město je také rovněž součástí občan-
ského sdružení DCJ.  

Více informací o činnosti DCJ Vám poskytne:
 Marcela Fridrichová (předseda OS DCJ)
 email: fridrichova.marcela@rychlej.net
 tel: 723 752 583 

Přijďte nás navštívit a využít nabízených služeb.  
Na spolupráci se těší OS DCJ 

Marcela  Fridrichová

dennÍ CentruM Pro seniory jiZera

Tak jako dětem z mateřinky i prvňákům 
ZŠ připravili naši hasiči dětský den. Po-
časí sice nepřálo tak jako jejich mladším 
kamarádům, ale podle usměvavých tváří 
lze usuzovat, že jim to až tak nevadilo. 
Hasiči se snažili zpříjemnit jim svátek 

hrami, snažily se i děti při plnění úkolků. 
Při prohlídce fotografií určitě ty „své“ 
děti i dospělé poznáte. Díky všem za obě 
povedené oslavy dětského dne!  

Jaroslava Čermáková

i PrVŇÁCi slaVili dětský den

Hrozně moc jsem se těšila na další vystoupení bakovských ochotníků, v pořadu 
Křeslo pro hosta. 
Je to pořad spíš pro ty, kdo mají rádi smích a lidové písničky. 
Uvědomuji si, že čím je život složitější, je důležitější pro život radost a pocit štěstí. 
Současná principálka, paní Vlasta Bobková spolu s panem Brodským, dlouhou 
historii Tylova souboru skvěle udržuje. 
Už jako holka školou povinná, jsem byla na školním představení okouzlena Ro-
binsonkou, v podání Milušky Pěnkavové. Tehdy jsem se do našich ochotníků 
zamilovala. 
Soubor už tenkrát, tvořili pan Pěnkava, pan Brodský se svou paní, Vlastička 
Bobková, Klokanovi, velká rodina Antošových a paní Magdička Melicharová, 
která nakonec na divadelní prkna přivedla celou svoji rodinu. Nejsou to všecky, 
ale dnes nesmím zapomenout na milou paní Bláhovou. 
Křeslo pro hosta v režii pana Brodského mělo pro nás dvojí překvapení. 
Novým členem divadelního spolku se stal pan Pavel Babák. Mile překvapil pol-
kou i valčíkem. Roztancoval na podiu kolegyně i nestárnoucí paní Brodskou. 
A bakovským hostem byl věčně mladý, pan Václav Vydra. 
Začaly prázdniny. Jsou nejen pro školáky a studenty, ale právě i pro divadelní 
herce, aby si odpočinuli. Moc si to zaslouží, patří jim krásné poděkování za zá-
bavu, které věnují své volno. 
Moc se těším na novou sezónu a držím všem účinkujícím palce, aby dál měli 
chuť pro nás studovat nové role. 

S úctou Vendula Paříková

křeslo Pro Hosta
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Zdeněk H. je na první pohled obyčej-
ný chlap. Je mu 32 let. S bývalou part-
nerkou má dítě, které viděl naposledy, 
když mu bylo sotva pár měsíců. Teď 
by jeho synovi mohlo být tak 13 let. 
Na ulici by se minuli jako dva neznámí 
lidé, jeden druhého vlastně vůbec ne-
zná. Na ulici se ale ještě pár let nepo-
tkají – pan Zdeněk je ve výkonu trestu 
odnětí svobody a do konce trestu mu 
zbývají necelé dva roky. 

Zdeňkův příběh začal tak, jako desít-
ky, možná stovky jiných. Když chodil 
na střední odborné učiliště, učení ho 
nebavilo a raději se potuloval s kama-
rády po okolí. Brzy ochutnali alkohol, 
pak se přidala marihuana a jednou 
někdo přinesl heroin. Od této chvíle 
Zdeněk popisuje svůj život jako mlhu, 
která prostupuje každým jeho dnem, 
každým týdnem, každým rokem. He-
roin stojí peníze, které ale nemá, a tak 
začíná krást. Na začátku šlo o pár 
drobností z drogerie, pak se naučil vy-
krádat auta. Párkrát ho chytli. Dostal 
podmínku. Znova ho chytli a šel po-
prvé do vězení. „Kdo to nezažil, ten 
to nemůže pochopit,“ říká, když po-
pisuje prostředí, ve kterém byl nucen 
žít. V té době se rozhodl, že s drogami 
skončí a začne nový život. Když ho 
propustili, našel si práci a zkusil to bez 
drog. Vydržel nebrat 14 dní. Neodolal 
kamarádům, kteří mu nabízeli, neustál 
tlak okolí ani výčitky zklamaných ro-
dičů. Dál už by se dal jeho život popsat 
jednou větou – byl to kolotoč braní, 
shánění peněz, skrývání se před poli-
cií, soudů a kratších či delších pobytů 
ve vězení. Naposledy dostal souhrnný 
trest čtyři a půl roku odnětí svobody 
nepodmíněně. 

Před osmi měsíci se dozvěděl o mož-
nosti přijít na poradenství, které 
ve věznici poskytuje Centrum drogo-
vých služeb ve vězení Semiramis o. 
s. a přišel. Ze začátku jako by čekal, 
co se stane, co se změní a co pro něj 
kontaktní pracovnice udělá. Pak po-
chopil, že pracovat na sobě by měl 
hlavně on sám a v kontaktní pracov-
nici má hledat oporu. Uvědomil si, že 

pobyt ve vězení není záruka k životu 
bez drog a že pokud bude chtít přestat 
s drogami, bude muset jít na léčbu. 
„Představa o tom, že by člověk po vě-
zení měl jít ještě na dalších několik 
měsíců do léčby je pro některé odsou-
zené nepříjemná, protože logicky tou-
ží po svobodě, nicméně u některých to 
bez léčby opravdu nejde, “ říká vedou-
cí Centra drogových služeb ve vězení 
Adéla Lichková. 

Nyní se pan Zdeněk připravuje na léčbu 
v terapeutické komunitě, snaží se navázat 
zpřetrhané kontakty s rodiči a možná ča-
sem by chtěl poznat i svého syna. Do kon-
ce trestu mu zbývá 21 měsíců. Za tu dobu 
se může hodně změnit a o tom, jak to 
dopadne, je předčasné spekulovat. Je ale 
možné, že je na té správné cestě z mlhy 
do normálního života. 

Posláním Centra drogových služeb ve vě-
zení Semiramis o. s. je pomáhat uživate-
lům drog ve výkonu trestu odnětí svobo-
dy a po propuštění s řešením problémů 
souvisejících s jejich aktuální drogovou 
a sociálně-právní situací, současně je mo-
tivovat ke změně životního stylu směrem 
k abstinenci, a tím předcházet jejich dal-
ším konfliktům se zákonem. 

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. 

V sobotu 30. května jsme se sešli u au-
tobusu při zamračené obloze s napětím, 
jaké bude počasí, neboť celý týden bylo 
nic moc. Po cestě se rozpršelo tak, že 
místy bylo vidět dopředu tak pět metrů, 
ne více. Ve Frýdlantu na nás čekali naši 
frýdlanští průvodci z baráčnické obce. 
Měli jsme v plánu navštívit větrnou elek-
trárnu a větrný mlýn v Jindřichovicích 
pod Smrkem. Když jsme přijeli ke mlý-
nu, vydatně pršelo. Porozhlédli jsme se 
kolem, někteří zůstali v autobuse, čeka-
li jsme na slíbeného průvodce, a když 
nikdo nepřišel, odjeli jsme k větrnému 
mlýnu, který je funkční a je zde i malé 
ekologické hospodářství. Vše bez elek-
třiny a jiných vymožeností civilizace. 
Žije a hospodaří se zde jako za císaře 
pána. Jedinou civilizační vymožeností 
je kompostér při kadibudkách, které jsou 
v budově. Vše je bez elektřiny. Provedli 
nás po nově postavené dřevěné velké bu-
dově, zčásti obytné a zčásti hospodářské, 
kde jsou uskladněny hospodářské stroje 
a v patře nad nimi seno. Ve druhé staré 
budově mají rozsáhlou knihovnu, obyt-

né místnosti, staré hospodářské náčiní 
a jiné věci patřící k domu. Přes zahra-
du a louku, kde se pásli koníci, kravka 
a kozy jsme došli, stále v dešti, k mlýnu, 
prohlídli jsme si i jeho vnitřek. Odtud 
jsme jeli do Nového města pod Smrkem 
na oběd, je zde více restaurací. A pršelo 
a pršelo, jen se lilo, jak se zpívá v písnič-
ce. Po obědě jsme se podívali do Klin-
gerova mauzolea, zakladatele textilního 
průmyslu ve zdejším regionu. Došli jsme 
už v přeháňkách k minerálnímu prameni 
zdejší kyselky, ochutnali vodu a vydali se 
zpět k autobusu. Dále jsme měli v plánu 
podívat se na vodopády, což nám průvod-
ci z Frýdlantu nedoporučovali vzhledem 
k mokrým kamenům na cestě a případné-
mu úrazu. Tak jsme odjeli do lázní Lib-
verda, v dešti se po nich prošli, koupili si 
oplatky a jeli jsme do Hejnic podívat se 
do zdejší baziliky – chrámu. Viděli jsme 
ji jen zvenku, uvnitř se konal koncert. 
Konečně přestalo pršet, takže jsme viděli 
okolní hory a jeli jsme v pěkném počasí 
domů. 

J. Kůlová

nÁŠ Výlet do jiZerskýCH Hor

Děti, školáci, maminky, tatínkové…
Pokud hledáte inspiraci, jak příjemně 
strávit odpoledne se svými ratolestmi, 
neváhejte a zajděte 8. září v 15 hodin 
na Krásnou louku v Mladé Boleslavi 
na Rozloučení s prázdninami se zdravot-
ní pojišťovnou Zaměstnanecká pojišťov-
na Škoda. Jedná se o již tradiční zábavné 
odpoledne plné her a atrakcí. Můžete se 
těšit na loutkové divadlo, agility, taneč-

ní vystoupení, seskok parašutistů, rafty 
a mnoho dalších veselých okamžiků. 
Samozřejmostí je parkování, zakoupení 
občerstvení a toalety. Všem soutěžícím 
navíc věnujeme malý dárek. 

Těšíme se na vás za každého počasí ať 
v kšiltovce nebo s deštníkem nad hlavou.
Více informací najdete na stránkách ZPŠ 
www.zpskoda.cz

ii. roZlouČenÍ s PrÁZdninaMi…
se ZaMěstnaneCkou PojiŠťoVnou Škoda

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Přepeřích zve všechny 
zájemce na 8. výstavu jiřin, růží, mečíků a zeleniny, která se koná v sobotu 29. 
srpna a v neděli 30. srpna 2009 v jídelně v Přepeřích. K prodeji i podívání se 
představí specializovaná zahradnictví a prodejní firmy. Hlavní expozicí výsta-
vy budou květy jiřin světového sortimentu ze zahradnictví Brzák Sloveč, dále 
růže manželů Pelcových ze Sobotky, kolekce mečíků a nové odrůdy zeleniny ze 
šlechtitelské stanice Moravoseed ze Svijanského Újezdu. 
Výstava bude doplněna výtvarnými pracemi obyvatel domova „Modrý kámen“ 
Mnichovo Hradiště, prodejem medu, medoviny, česneku, léčivých bylin, kaktu-
sů, ovocných vín z Lažan, proutěných košíků, dřevěných výrobků, potřeb pro za-
hrádkáře a dalším sortimentem. Představí se i tradiční řemesla z Českého ráje. 
Budete mít možnost objednat si jiřiny, růže i mečíky na příští sezonu i volně si 
prohlédnout jiřiny v porostu. 
Výstava je otevřena po oba dny od 9. 00 do 18. 00 hodin. Zajištěno bude i ob-
čerstvení – zvěřinové hody. Výstava se stala již tradicí, každoročně ji navštěvuje 
stále větší počet účastníků. Přepeře se tak stanou o posledním srpnovém víkendu 
místem setkání všech zahrádkářů a milovníků přírody. 

J. Folprecht

sejdeMe se V PřePeřÍCH …
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Když jste konečně páťáci, jste na prv-
ním stupni největší bouráci, ale hlavně 
máte před sebou na konci školního roku 
školu v přírodě. 
Proto jsme i my letos v půlce června 
vyjeli na svoji první a poslední školu 
v přírodě a to do Sloupu v Čechách. 
Přemístili jsme se vlakem do Nového 
Boru a po svých do Sloupu. Ubytovali 
jsme se ve srubu a vydali se na obhlíd-
ku okolí. Bydleli jsme uprostřed lesů, 
kopců a památek. Nejdříve jsme se 
rozdělili do týmu, vymysleli jsme si ná-
zev týmu, pokřik a vyzdobili si týmová 
trička. 
Celá škola v přírodě bylo vlastně puto-
vání v čase. Začali jsme v prapondělí 
v pravěku. Vyráběli jsme pravěkou pra-
saunu, pravěké prazbraně (jen ty ma-
muty se nám nepovedlo ulovit), luštili 
jsme klínové prapísmo a stříleli z pralu-

ku. Odpoledne jsme po rozluštění šifry 
z klínového písma došli do Samuelovy 
jeskyně. 
Úterý bylo ve znamení doby Keltů. Po-
koušeli jsme se vyrobit keltské šperky 
a někteří si troufli i na ruční papír. Od-
poledne jsme objevovali Pusté kostely. 
Jen pro představu - to je ta jeskyně, kde 
měli čerti peklo v pohádce S čerty ne-
jsou žerty (Dorotu Máchalovou jsme 
ale bohužel nepotkali - že by peklo bylo 
někde jinde?). 
Ve středu jsme se vydali na celoden-
ní výlet do Nového Boru. Po zmrzce 
nás čekala soutěž po vzoru dědečka, 
co měnil, až vyměnil. Každý tým měl 
za úkol vyměnit houbičku na nádobí 
za co nejvíce hodnotnějších předmětů. 
A to byste se divili, co jsme postupně 
vyměnili - papírové kapesníky, žvýkač-
ky, propisky, zapalovač, ale také ruka-

vičky pro kojence. Cestou z Nového 
Boru jsme se stavili na skalním hradu 
ve Sloupu, dozvěděli jsme se, jak se asi 
žilo poustevníkům, a pokoukali jsme 
se po okolí. Večer byl táborák se vším 
všudy - i s písničkami a kytarou. 
Ve čtvrtek jsme se pozvali na návštěvu 
do soukromé sklárny AJETO v Linda-
vě. Podrobně jsme prozkoumali výrobu 
předmětů ze skla, obhlídli, jak se co 
taví, vyfukuje, tvaruje, chladí. No, je 
to machrovina, když to někdo umí. Ve-
čer byla „plejbekšou“. Skoro všichni si 
vybrali nějakou písničku a potom na ni 
skotačili, včetně dospělého dozoru. 
Nejdůležitější páteční událostí bylo 
naše divadelní představení ve Skalním 
divadle. Nejdříve jsme si udělali vý-
let k Záhořínské kapli a do Modlivé-
ho dolu (ti, kdo jste tam ještě nebyli, 
o hodně jste přišli) a odtud se přesunuli 

do Skalního divadla. Celý týden jsme si 
po týmech secvičovali scénky týkající 
se našich i světových dějin, abychom je 
mohli pro ostatní sehrát na přírodní scé-
ně. Ta ale byla bohužel obsazená svat-
bou, tak se z nás stali svatební hosté, 
zkonstatovali jsme, že nevěstě to moc 
sluší a ženich je sympaťák a divadlo 
jsme si nechali na sobotní dopoledne. 
Měli jsme ještě v plánu spát pod širá-
kem, pracovat s keramickou hlínou, 
pořádně využít pravěkou saunu, vy-
robit horkovzdušný balón, vařit si co-
koliv v kotlíku na ohni, psát husím br-
kem na ruční papír, vyrábět stroj času, 
uskutečnit šlehačkovou bitvu…ale buď 
nepřálo počasí, nebo prostě nebyl čas, 
potřebovali bychom školu v přírodě 
natáhnout alespoň o týden. Ale i když 
trvala jen 7 dní, byla SUPER. 

Berušky a Ferdové

naŠe Škola V PřÍrodě

Ze ZÁkladnÍ a MateřskÉ Školy

Ve čtvrtek 25. 6. 2009 se žáci 6. a 7. 
ročníku zúčastnili sportovního dne, při 
kterém sjížděli Jizeru na raftech z Malé 
Skály do Dolánek u Turnova. 
Z Bakova jsme se vypravili vlakem již 
v 7 hodin. V Malé Skále jsme se roz-
dělili do dvou skupin. Nejprve se vy-
pravili na vodu šesťáci. Vytvořili čtyři 
týmy na rafty, obdrželi záchranné vesty 
a vyslechli instrukce, jak se mají chovat 
na raftu a jak zacházet s pádlem. Sedmáci 
museli čekat, než instruktoři opět přivezli 
vozem plavidla na Malou Skálu. Čekání 
jsme si zkrátili výstupem do skalního 
města Chléviště. Bohužel bylo po dešti 
a někteří z nás výstup nezvládli bez pádu 
do bahna. 
Pak přišla řada na nás. Rovněž jsme 
byli poučeni o bezpečné jízdě a vypluli. 
Prvním problémem bylo udržet se po-

hromadě ve skupině a vyrazit všechny 
rafty společně. Posádka pánského raftu 
pod vedením třídního učitele první úkol 
zvládla s velkými obtížemi. Dalším pru-
bířským kamenem se stalo překonání 
splavu na Malé Skále. Poté již vše plynu-
lo hladce. Vody po dešti bylo hodně, pro-
to jsme osmikilometrovou cestu zvládli 
za tři čtvrtě hodiny. Nemilé překvapení 
nás ještě čekalo na konci cesty, kdy se 
rozpršelo tak intenzivně, že většina z nás 
si nestačila ani vytáhnout z batohů bun-
dy či pláštěnky. Ještěže všichni měli ná-
hradní věci na převlečení a občerstvení 
ve stánku u Dlaskova statku jsme si moh-
li užít v suchu. 
Druhý den nás ve škole už jen čekalo 
rozdání vysvědčení a celé prázdniny před 
námi. 

Václav Čech

rafťÁCi na jiZeře
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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.

 Monika Čapková

kultura a sPort

furiant - konCert na ZVÍřetiCÍCH
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Ve čtvrtek v podvečer se soubor Fu-
riant po necelých dvou letech vypra-
vil nejen za hranice všedních dní, 
ale těch skutečných. Všichni si už 
pořídili pasy, na rozdíl od posledně 
a vyrazili vstříc novým poznáním, 
ale hlavně za milým setkáním s kra-
jany žijícími v Chorvatsku. Nebylo 
to k moři, kam obvykle všichni jez-
dí na dovolenou, ale do vnitrozemí, 
do lázeňského města Daruvar. Zde 
byl soubor po dlouhé cestě v pátek 
přijat na radnici samotným starostou 
města panem Rohlikem. Poté byl po-
zván do nových místních lázní, což je 
jakýsi aquapark, ovšem s vodu teplou 
tak, že se tam dá koupat i v zimě. 
Obzvláště v hale. Ovšem i venkovní 
koupaliště poskytovalo luxusně pro-
hřátou vodu, kterou všichni užívali 
celé pozdní odpoledne i se všemi do-
stupnými atrakcemi jako skluzavka či 
různé vířivky. 
Večer se odehrálo posezení v neda-
lekých Dolanech, kam byl soubor 
pozván kvůli oslavám České besedy 
a České školy. Hlavní oslavy však 
probíhaly až v sobotu, a tak pátek 
byl zasvěcen posezení, poklábosení 
a hlavně pobavení. To odstartovala 
klasická chorvatská večeře a násle-
dovalo vtipné divadelní představení 
ochotníků, což jsou vlastně zpěvač-
ky a muzikanti a tanečníci z místní-
ho spolku Česká beseda. Dá se tedy 
říct, že jsou všestranní podobně jako 
Furianti. Ti jim na oplátku ten večer 
zatančili charleston a Labutí jezero. 
Samozřejmě, že šlo o parodii, a tak se 
do štíhlých baletek převtělili robustní 
pánové. 
V sobotu byl celkem volný program, 
který byl zahájen snídaní a do obě-
da pak pokračoval prohlídkou měs-
ta, obzvláště pak „starých“ lázní 
s rozsáhlým parkem. Malé posezení 
na venkovních zahrádkách a velký trh 
byl také zpestřením krátkého pobytu 
v cizině. Po obědě se někteří vydali 

na výpravu za dobrodružstvím, a to 
hledáním rybníků, které jsou uvedeny 
v průvodci. Nakonec se ukázalo, že 
rybníky jsou vypuštěné a jeden do-
konce zoraný, ale na kráse výletu to 
neubralo, neb začínalo pršet a venku 
se moc chodit nedalo. Objeven byl 
ale starý rybník s nádhernými lekníny 
a vodními květinami. Odměnou všem 
pak posezení v také dlouho hleda-
né rybářské baště. Dva zástupci byli 
mezi tím vysláni na slavnostní zase-
dání spolku Česká beseda, který se 
netrpělivě chystal na večerní oslavu 
devadesátin. L. Hašek přednesl zdra-
vici jménem celého souboru Furiant 
a pohovořil též krátce o vzájemné 
spolupráci mezi oběma spolky přímo 
do kamery místní televize. 
V půl sedmé večer byl pak odstarto-
ván program, který nabízel mnoho 
folklóru v podobě místního dolanské-
ho souboru, souboru z Bělovaru, sou-
boru Furiant, dívčího saxofonového 
orchestru z Luhačovic a souboru Ho-
lubička z Daruvaru, kterému se nato-
lik líbilo CD furiantského programu, 
že jim bylo nakonec ponecháno k na-
studování písniček. 
Soubor Furiant začal svůj program 
písní Boleslav, Boleslav, aby bylo 
hned od začátku jasné, odkud že 
tito tanečníci přijeli. Během večerní 
taneční zábavy pak zpestřili už tak 
příjemné veselí, veselým kankánem, 
který nikoho, obzvláště pak místní 
pány, nenechal chladným. Aplaus byl 
snad větší než za půlhodinové folk-
lórní vystoupení. 
Po půlnoci byl čas na loučení, které 
bývá při setkání lidí podobných po-
vah a zájmů velmi dlouhé. Nejinak 
tomu bylo v Dolanech. A tak si bylo 
nutné přislíbit další návštěvy a vzá-
jemná setkání. 
Nedělní poklidná cesta domů byla pak 
zpříjemněna zastávkou u Balatonu.
 

Monika Čapková

furiant - CHorVatsko 2009 

Každým rokem jezdí děti z Kominíč-
ku na konci školního roku na výlet. Je 
to taková odměna za jejich celoroční 
snažení. Nejinak tomu bylo letos, kdy 
byl výlet do poslední chvíle tajný. 
Málem to dopadlo tak, že bude tajný 
i pro vedoucího výpravy, kterým byl 
Petr Hurt. Došlo k tomu celkem snad-
no. Jeli jsme jako vždy vlakem, a pro-
tože z Kolína jel do Čáslavi nacpaný 
rychlík, stáli jsme v uličce, jednalo 
se totiž o vagón cupé. A tak se sta-
lo, že když byla stanice Čáslav, nikdo 
si vůbec nápisu nevšiml, neb ten byl 
z druhé strany vagónu, než jsme stáli, 
a Čáslav jsme přejeli. V ten moment 
šla naštěstí hodná paní průvodčí, 
která nám ochotně našla spoj zpátky 
z nejbližší stanice, kterou byl Gol-
čův Jeníkov. Cílem našeho výletu ale 
byly Žleby, čímž nám jaksi odjel další 
spoj. Naštěstí se tentokrát České drá-
hy ale ukázaly jako dobře propojené, 
a nám se podařilo stihnout spoj o dvě 
hodiny později. Zkrátka z Golčova 

Jeníkova jsme se vrátili do Čáslavi 
a během hodinové pauzy si prohlédli 
toto historické město. Pak jsme tedy 
konečně vyrazili do Žleb, kdy děcka 
pořád nevěděla, kam to vlastně jede-
me a co tam uvidíme. Sice s „jazykem 
na vestě“, ale stihli jsme dojednané 
„představení“ v oboře s bílými jele-
ny. Ty jsme si prohlédli zblízka při 
jejich krmení a následovala poutavá 
ukázka dravých ptáků v akci. Začalo 
to výrem, vzato přes orly to pak kon-
čilo obrovskými supy. Všichni jsme 
byli z této podívané velmi nadšeni. 
Bylo to vskutku poutavé a dozvěděli 
jsme se mnohé o všech zde chova-
ných dravcích. Poté jsme se přesunuli 
do zámku, kde se nám též líbilo. Ob-
zvláště pánové obdivovali palné, ale 
i sečné zbraně a brnění. Cesta zpátky 
ubíhala svižně a tentokrát jsme už ani 
nepřejeli. Maminky si vyzvedly rato-
lesti v Bakově na nádraží, které hned 
hlásily své zážitky.  

 Monika Čapková

furiant - Výlet koMinÍČkŮ

Obec baráčníků Malá Bělá a soubor Furiant zvou na další 

HudeBnÍ VeČer 
na Hradě ZVÍřetiCe 
se skupinou Modrý kšandy aneb "ať žijí duchové".

V sobotu 1. 8. 2009 od 19 hodin. 
Doprovodný program, nejen pro děti, obohatí svým vystoupením vynikající sku-
pina orientálního tance SHAREEFA. Občerstvení zajištěno. 
Deky na sezení a baterky na zpáteční cestu nutno vzíti s sebou. 
Vstupné 50, - Kč.
Těšíme se na Vás - Pribiňáky budou.

Obec baráčníků Malá Bělá, soubor Furiant a město Bakov nad Jizerou Vás za fi-
nanční podpory Středočeského kraje zvou na v pořadí již třetí 

HistoriCký den 
na Hradě ZVÍřetiCe, 
který se uskuteční v sobotu 29. 8. v době od 14 do 22 hodin. 
Připraven je bohatý program. Vstupné je dobrovolné. 
Program akce (může dojít k menším časovým změnám a posunům): 

Předběžný program:

14, 00 hudba

14, 15 zahájení

14, 30 příjezd hosta 

14, 40 tanečnice ambrosia - orient

14, 55 rytíři krále jana - doba a zbraně i. 

15, 10 hudba - isara

15, 30 emillion - veselé divadýlko

16, 00 tanečnice ambrosia - markytánky

16, 15 hudba

16, 30 rytíři krále jana - doba a zbraně ii. 

16, 45 tanečnice salome - gotika

17, 10 hudba

17, 30 emillion - veselé divadýlko

17, 50 královský hodokvas - doprovodný program 

 -  dravci + shareefa - tance

18, 30 loutkové divadlo fr. Pešána

19, 00 rytíři krále jana – doba a zbraně iii.   

19, 20 hudba

19, 50 sHŠ Hargor

20, 10 tanečnice salome - renesance

20, 30 rytíři krále jana - vystoupení s ohněm 

20, 50 emillion - fakír

21, 15 hudba

21, 40 tanečnice ambrosia - tance s ohněm

22, 00 ohňová šou - tortus de ignis

Případní sponzoři akce vítáni!!! 

PoZVÁnky Za kulturou
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12. září se za podpory města Bakova 
nad Jizerou uskuteční v areálu kou-
paliště v Bakově 4. ročník závodů 
na horských kolech pro děti a dorost 
s názvem DEMA Pohár města Bako-
va nad Jizerou. 
 
Tato akce má v bakovském kalendáři 
již své pevné místo a za tři léta své 
existence si získala trvalé příznivce, 
jejichž počet narůstá. Prozatím se 
v loňském roce zastavil na čísle 370 
závodníků. Hlavní myšlenka celé 
akce zůstává stejná. Ač jde o cyk-
listické závody, cílem je především 
propagace aktivního využití volné-
ho času. Kromě kvalitně připravené 
trati hlavních závodů a tradičního 
doprovodného závodu v paralelním 
slalomu se tak návštěvníci letos mo-
hou těšit na inovovanou, atraktivní 
podobu závodů ve sprintu a přede-
vším velké množství různorodých, 
nejen sportovních disciplín a atrakcí 
pro nejmenší účastníky, ať již pod 
patronátem samotných pořadatelů či 
BESIPu. 

DEMA Pohár každoročně představu-
je nové hosty. Letos jimi budou Pepa 
Zimovčák, fenomenální jezdec na vy-
sokém kole, držitel mnoha světových 
primátů, a Jana Henychová, mistryně 
Evropy v závodech psích spřežení 
a pokořitelka nejtěžšího evropského 
dálkového závodu. Další milý host 
je v jednání, jeho jméno si zatím 
necháme pro sebe. Setkáte se znovu 
také s loňským hostem, vytrvalcem 
Zdendou Křížem, kterému se DEMA 
Pohár natolik zalíbil, že se pro letošní 
rok rozhodl vstoupit do řad jeho or-
ganizátorů. 

Trať samotného závodu je koncipová-
na tak, aby uspokojila jak opravdo-
vé závodníky, tak účastníky, kteří se 
cyklistikou každodenně nezabývají. 
Přece jen se jedná o závod horských 
kol - dočkáme se proto opět technic-
kých, nikoliv však nezvladatelných 
pasáží, krátkých výjezdů a sjezdů 
a délek tratí odpovídajících každé vě-
kové kategorii. Také letos jsou vypsá-
ny kategorie pro závodníky ve věku 3 

– 18 let, vždy dělené po dvou roční-
cích narození. 

Rok 2009 se pro organizátory kvů-
li přetrvávající situaci v ekonomice 
ukázal být prubířským kamenem. 
Rozpočet Poháru byl vždy plně závis-
lý na dobré vůli sponzorů a veřejných 
institucí. Mnoho tradičních partnerů 
závodu bylo z finančních důvodů nu-
ceno od spolupráce odstoupit, pod-
poru jsme nezískali ani od nového 
vedení kraje. O to větší díky tedy 
v dané chvíli patří městu Bakovu 
nad Jizerou, generálnímu partneru, 

společnosti DEMA Bicycles, hlavní-
mu partneru, společnosti SIKA CZ, 
a také všem ostatním firmám a spo-

lečnostem, které nám zachovaly svou 
přízeň a bez jejichž pomoci by se Po-
hár neuskutečnil. 

Účast na DEMA Poháru je jako vždy 
pro všechny příchozí zdarma. Znovu 
rozdáme několik set cen, přičemž 
také letos vylosujeme ze závodníků 
tři šťastlivce, kteří odjedou na kolech 
značky DEMA. 

Aktuální informace o akci, jejím pro-
gramu a hostech sledujte na www.
bakajda.cz/pohar. Druhou zářijovou 
sobotu se těšíme na shledanou! 

  Za organizační tým 
 o. s. Bike&Ski Bakajda

Daniel Sedláček

deMa PoHÁr Města BakoVa nad jiZerou

Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovi-
ně……Touto písní jistě uspěl každý, 
kdo se zúčastnil hudebního festiva-
lu Kmochův Kolín. A tak se zdá, že 
chorvatský daruvarský orchestr spo-
lu se šikovnými mažoretkami měl 
našlápnuto k oblíbenosti v městě 
Františka Kmocha, kde vystupoval 
ve dnech 13. - 14. června. 
Aby ale jejich cesta do Čech neby-
la jen výletem do Kolína, zpestřili 
si několikadenní program zastávkou 
u svých přátel. V Bakově nad Jizerou 
na ně čekal ve čtvrtek 11. 6. soubor 
Furiant, který je nejprve nakrmil, 
a poté více jak padesátičlennou vý-
pravu vzal na exkurzi do úpravny 
vody na Rečkově. Po dlouhé cestě 
byli všichni však natolik unaveni, že 
po ochutnávce čerstvé vody bylo nut-
né je dovézt na ubytovnu do Mukařo-
va. Únava byla natolik silná, že chor-
vatští hosté málem zaspali očekávaný 

koncert na bakovském náměstí. Na-
štěstí se je podařilo zavčasu vzbudit, 
přesto měla akce malé zpoždění, ale 
nikdo nic nepoznal, neboť se slova 
ujal Jaromír Jermář, který pohovořil 
o Češích žijících právě v chorvat-
ském Daruvaru. Počasí bylo celý den 
jako na houpačce, v tento podvečer to 
zrovna vyšlo a alespoň na chvíli ne-
pršelo. A tak se bakovským náměstím 
mohly linout překrásné dechové tóny 
známých i méně známých skladeb. 
Tři písně pak svým uměním oboha-
tily i mažoretky. 
Dostavilo se i to nejdůležitější, a to 
diváci, takže všichni mohli být na-
konec spokojeni. A to i díky sponzo-
rům, kteří pomohli s výdaji spojený-
mi s touto návštěvou. Jan Hamáček 
a Robin Povšík uhradili část nákladů. 
Pomocnou ruku pak podalo i město 
Bakov nad Jizerou, a to nejen tím, že 
zajistilo lavičky a prostor, ale i mimo-

řádnou finanční dotací. I obec baráč-
níků a soubor Furiant museli sáhnout 
do svých zásob. Vyplatilo se. Nejen 
proto, že další víkend hostil Daruvar 
Furianty, ale hlavně proto, že se zase 
něco dělo a že se to líbilo. 
Jo a v Daruvaru se zpívá na melo-

dii písně Kolíne, Kolíne: „Daruvar, 
Daruvar, ještě jednou Daruvar, proto 
nás tu žití těší, že tu žijou samí Češi, 
Daruvaru zdar, zdar, zdar. 

Monika Čapková

furiant - CHorVatÉ HrÁli na nÁMěstÍ V BakoVě 

V neděli 19. července jsme se zúčastnili 
Valdštejnských slavností v areálu zámku 
Mnichovo Hradiště, tedy pro upřesnění 
nutno dodat, že se jednalo o „podzám-
čí“ neb jsme vystupovali s pásmem 
dožínek. Do prostoru zámeckého parku 
jsme se dostali jen na konci programu, 
kdy jsme Albrechtu z Valdštejna donesli 
dožínkový věnec jako důkaz splněných 
našich povinností. 
 Nejprve jsme však zatančili v úvodu 
odpoledního doprovodného progra-

mu u kaple Sv. Anny Českou besedu 
ve dvou kolonách. Následoval pak folk-
lórní taneční vstup a po pěveckém vy-
stoupení místních baráčnických tetiček 
jsme pak předvedli napůl hrané a napůl 
tančené pásmo dožínek. 
 Jako poděkování jsme dostali i něko-
lik tácků s koláči, a tak nebylo vůbec 
od věci malé posezení při kávě po ná-
ročném vystoupení. 
 

Monika Čapková

furiant - ValdŠtejnskÉ slaVnosti
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fotbalový aktiv středočeského svazu kopané 

Dne 11. července 2009 proběhl v aule policejní akademie v Praze 4 Lhotce fotba-
lový aktiv Středočeského svazu kopané – ročníku 2009/2010, kterého se zúčastnili 
zástupci výboru fotbalového oddílu SK Bakov nad Jizerou. 
Úvodního slova losovacího aktivu se ujal sportovní ředitel svazu pan Zdeněk Krajl, 
který všechny přítomné přivítal a zhodnotil uplynulý soutěžní ročník po sportovní 
a ekonomické stránce. Poté přišlo na řadu vyhlášení nejlepších týmů Středočeské-
ho kraje v soutěžním ročníku 2008/2009 všech věkových kategorií. 

Po krátké pauze, věnované občerstvením, bylo zahájeno losování nadcházejícího 
fotbalového ročníku 2009/2010 dospělých a dorostenecké kategorie. Stejně jako 
v loňské sezóně, byl náš oddíl kopané zařazen do skupiny B 1. A třídy Středočes-
kého kraje mužů. Nováčky soutěže uvedené třídy jsou tyto oddíly: FK Pyšely, SK 
Rejšice, FK Červené Pečky, FC Jílové a FK Tercom Týnec nad Sázavou. 

Začátek utkání mistrovských zápasů našeho A mužstva SK Bakov nad Jizerou zů-
stal nezměněn i v nadcházejícím novém nočníku – sobota úředně. (17. 00h) 
Zahajovací mistrovské utkání nového soutěžního ročníku sehraje naše A mužstvo 
v Čáslavi, dne 8. srpna od 17. 00h. 

Začátek mistrovských utkání našeho dorostu SK Bakov nad Jizerou, nováčka 1. 
A – třídy Středočeského kraje této věkové kategorie byl stanoven a schválen – ne-
děle dopoledne. (10. 30h). První mistrovské utkání sehrají naši dorostenci v Dol-
ním Bousově, dne 23. srpna od 10. 15h. 

Zakončení fotbalové sezóny 2008 - 2009

Polovina měsíce června přinesla závěrečné mistrovské zápasy jednotlivých muž-
stev mistrovské sezóny 2008 - 2009 fotbalového oddílu SK Bakov nad Jizerou. Jak 
si naše mužstva vedla během ročníku 2008 - 2009 a jak se umístila v tabulce?

Minikopaná (věková kategorie 6 – 10 let)
Mužstvo minikopané skončilo na 3. místě v II. divizi OP MB. 
Poděkování patří všem obětavým rodičům za jejich materiální a finanční podporu 
při mistrovských turnajích našich nejmenších fotbalistů. 

Trenéři mužstva: Jiří Pelant, Jan Resl
Vedoucí mužstva: Miroslav Dvořák
Starší žáci (věková kategorie 10 – 15 let)
Mužstvo starších žáků zakončilo mistrovskou sezónu na 1. místě v OP MB a navá-
zalo na loňský titul v této věkové kategorii. 
Úspěchem je i postup do semifinále žákovského poháru okresu MB. 
Trenéři mužstva: Miroslav Navara, Leoš Adam
Vedoucí mužstva: Lucie Adamová

Dorost (věková kategorie 15 – 18 let)
Mužstvo dorostu splnilo roli favorita dorostenecké kategorie a obsadilo 1. mís-
to v OP MB v této věkové kategorii a zaslouženě postoupilo po dlouhých letech 
do krajské 1. A třídy Středočeského kraje kategorie dorostu. 
V okresním poháru dorostenecké kategorie dokráčelo naše mužstvo do semifinále. 
Trenér mužstva: Tomáš Zahrádka
Vedoucí mužstva: Jaroslav Maryška

A mužstvo
Zakončilo mistrovskou sezónu 1. A třídy Středočeského kraje na 11. místě tabulky 
soutěže. Díky zlepšeným výsledkům v jarní části soutěže nemělo naše mužstvo 
starosti se záchranou druhé nejvyšší fotbalové třídy Středočeského kraje v kate-
gorii dospělých. 
Trenéři mužstva: Ladislav Špringer, Martin Syrůček
Vedoucí mužstva: Karel Wollman

B mužstvo
Naše rezerva se umístila na 5. místě III. třídy OS MB a vylepšila své loňské umís-
tění v této výkonnostní třídě. 
Škoda zbytečných domácích ztrát na začátku jarní části soutěže, umístění mohlo 
být ještě lepší. 
Trenér mužstva: Milan Machata
Vedoucí mužstva: Josef Janoušek, Stanislav Jachek

SK Bakov nad Jizerou – oddíl kopané děkuje všem svým sponzorům, členům a pří-
znivcům za jejich podporu v ročníku 2008 – 2009.  

Lukáš Bláha

fotBaloVÉ okÉnko

Mistrovské zápasy Bakov n. j. a mužstvo - PodZiM 2009

Čáslav B Bakov n. J. 09. 08. 17:00 NE odjezd 14. 00h
Bakov n. J. Kutná Hora 15. 08. 17:00 SO
Kouřim Bakov n. J. 23. 08. 17:00 NE odjezd - 14:15 h
Bakov n. J. Rožďalovice 29. 08. 17:00 SO
Zásmuky Bakov n. J. 05. 09. 17:00 SO odjezd - 14:00 h
Bakov n. J. Pyšely 12. 09. 17:00 SO
Zeleneč Bakov n. J. 20. 09. 16:30 NE odjezd - 14:30 h
Červené Pečky Bakov n. J. 27. 09. 16:30 NE odjezd - 14:15 h
Bakov n. J. Týnec n. Sázavou 03. 10. 16:00 SO
Jílové Bakov n. J. 10. 10. 16:00 SO odjezd - 13:15 h
Bakov n. J. Rejšice 17. 10. 15:30 SO
MSK Bakov n. J. 25. 10. 14:30 NE odjezd - 13:15 h
Bakov n. J. Brandýs B 31. 10. 14:00 SO
Poděbrady Bakov n. J. 07. 11. 14:00 SO odjezd - 11:45 h
Bakov n. J. Uhlířské Janovice 14. 11. 14:00 SO

Mistrovské zápasy Bakov n. j. B mužstvo - PodZiM 2009

Dobrovice B Bakov n. J. 23.08.     17:00 NE odjezd - 15:15 h
Bakov n. J. Zdětín 30.08.     17:00 NE  
MSK B Bakov n. J. 05.09.     17:00 SO odjezd - 15:45 h
Čejetice B Bakov n. J. 12.09.     17:00 SO odjezd - 15:30 h
Bakov Nová Ves 20.09.     16:30 NE  
Čistá Bakov n. J. 26.09.     16:30 SO odjezd - 15:15 h
Bakov n. J. Horky 04.10.     16:00 NE  
SKP MB Bakov n. J. 10.10.     16:00 SO odjezd - 14:30 h
Bakov n. J. Strašnov 18.10.     15:30 NE  
Židněves Bakov n. J. 24.10.     14:30 SO odjezd - 13:15 h
Bakov n. J. Kochánky 01.11.     14:00 NE  
Jivina Bakov n. J. 07.11.     14:00 SO odjezd - 12:45 h
Bakov n. J. DBSK B 15.11.     14:00 NE  
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úspěch malých tenistů z Bakova n. jizerou

V krajské žákovské soutěži, pod vedením Romana Haška, Luboše Stejskala, Dani-
ela Zemanoviče, Petra Šťastného a Ladislava Cibulky vybojoval tým LTC Bakov 
nad Jizerou prvenství ve skupině družstev. Viktorie Zahrádková, Roman Hašek, 
Petr Koukal, Ondřej Dohnal a Markéta Hůlková postupují do čtvrtfinále Memoriá-
lu Z. Kocmana mezi 8 nejlepších týmů v kraji. Sportovci do 9 let postupně porazili 
týmy: Nymburk 7:3, Kosmonosy B 9:1, Mladou Boleslav 9:1, Čelákovice 10:0, 
Mělník 8:2, Čerčany 7:3 a největšího favorita Kosmonosy A 6:4. 

Zleva dole Zahrádková, Hůlková
Střed zleva Hašek, Dohnal, Koukal
Hlavní trenér Roman Hašek

Hodnocení tenisové sezony

V minulém čísle Bakovska jsme vás informovali o průběhu soutěží našich družstev 
a jejich výsledcích. „A“ družstvo dospělých bojovalo o záchranu, „B“ družstvo o 3. 
místo a družstvo našich nejmladších tenistů hráčů do 9 let o postup do čtvrtfinále 
krajské soutěže. 
Po skončení soutěží dospělých lze konstatovat že „A“ družstvo splnilo cíl a zachrá-
nilo se ve 2. třídě krajské soutěže. O vyrovnanosti soutěže svědčí fakt, že všechna 
prohraná utkání našeho družstva skončila v poměru 4:5 a minimálně ve 4 utkáních 
chyběl kousek štěstí k otočení výsledku v náš prospěch. Viz tabulky a statistiky 
ve vývěsce u sokolovny. 
„B“ družstvo dospělých rovněž splnilo cíl a finišem v závěrečných utkáních obsa-
dilo pěkné 3. místo 4. třídy krajské soutěže. Příslibem v tomto družstvu jsou všich-
ni hráči a hráčky, v jejichž silách je rozhodně pro příští sezonu postup. Zejména 
bych vyzdvihl výkony našich „žen“ Lucie Dvořákové ročník 95, a Petry Boumové 
ročník 91, které v důležitých utkáních bodovaly. 
Velkou pochvalu zaslouží naši nejmladší tenisté, kteří postoupili z prvního místa 
základní skupiny krajské soutěže a mají šanci hrát krajské finále. Blahopřejeme! 
 Článek o soutěži našich nejmladších tenistů a tenistek najdete na jiném místě Ba-
kovska. 

Program na našich dvorcích

15. - 16. 8  turnaj dětí do 9 let,
29. 8. děti do 9 let LTC Bakov n. J. – Slavoj Český Brod,
 utkání o postup do finálové skupiny,
5. - 6. 9.  celostátní turnaj starších žákyň.

Celostátní tenisový turnaj ltC Bakov nad jizerou

Již tradičně pořádá náš tenisový klub LTC Bakov nad Jizerou první červencový 
víkend Celostátní turnaj mužů. I letos byl turnaj obsazen kvalitními hráči, z nichž 
3 se nacházejí v první stovce celostátního žebříčku. 
Až na sobotní odpolední průtrž mračen, která posunula hrací program do neděle, měl 
turnaj vysokou úroveň a hladký průběh. Ve dvouhře se stal celkovým vítězem již po-
třetí v řadě Michal Brunclík z LTK Liberec 35. hráč c. ž., který vyhrál rovněž i čtyřh-
ru se spoluhráčem Petrem Pospíšilem z TK Mnichovo Hradiště. Naši hráči předvedli 
bojovné výkony, ale na silnou konkurenci nestačili. Nejlepšího výsledku dosáhla 
naše dvojice Jaroslav Honc, Pavel Havlíček, která porazila v předkole čtyřhry další 
bakovský pár Jan Knápek, Michal Náhoda a následně prohrála s celkovými vítězi. 
V průběhu turnaje i po jeho skončení vládla mezi hráči spokojenost s organizací a ob-
čerstvením, za což patří dík řediteli turnaje J. Knápkovi a jeho organizačnímu týmu. 
Výsledkový pavouk ve vývěsce u sokolovny. 
  

Karel Bubák
předseda klubu

ltC BakoV nad jiZerou

nutně potřebujeme zakoupit služební automobil k pře-
pravě seniorů a zdravotně postižených osob - klientů 

Charitní pečovatelské a asistenční služby. jestli může-
te, pomozte. Budeme vděčni za jakoukoliv podporu. 

diecézní charita litoměřice
Pečovatelská a asistenční služba

družstevní 1451
295 01 Mnichovo Hradiště

Picková stanislava – vedoucí peč. služby
e - mail: chps.mhradiste@seznam.cz

tel: +420 326 772 282, mobil: +420 731 402 442
na finanční pomoc zveřejňujeme číslo účtu  

u kB Mnichovo Hradiště  
č. ú. 43 – 1216470217 / 0100

inZerCe

inZerCe


