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slovo starostky

To je název připravované naučné 
a prožitkové stezky, která zábavnou 
formou přiblíží krásné přírodní pro-
středí klokočských lesů široké veřej-
nosti, zejména pak rodinám s dětmi. 
Na jednotlivých infotabulích se děti 
formou hry seznámí s lesem a jeho 
obyvateli a zjistí, jak se mají v lese 
chovat. Dospělí zde naleznou zajíma-
vé informace o lese a o zdroji pitné 
vody, která je dodávána do vodovod-
ního řadu Bakovska i Mladoboleslav-
ska. 

Při poznávání zdejší přírody po cca 
2 km dlouhé cestě budou návštěvníky 
provázet na jednotlivých zastaveních 
kouzelné bytosti, které se v okolních 

lesích usídlily – baba Rečkovice 
a vodník Bakovec.

Partnery projektu jsou Město Bakov 
nad Jizerou, Mateřská škola v Bako-
vě nad Jizerou, Lesy České republiky, 
s. p., Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav, a.s., Waldorfské lyceum 
v Semilech, Josef Čermák, Rousínov 
(řezbář), Správa chráněné krajinné 
oblasti Kokořínsko. 

dovoluji si vás pozvat na slavnost-
ní otevření stezky, které proběhne 
dne 28. 6. 2010 od 9 hodin.

Mgr. Jana Štěpánová 
starostka města

Vážení občané, 

po velmi chladném a deštivém jaru, které vystřídalo dlouhou a náročnou zimu, 
konečně přišly teplé dny a s nimi i sluneční svit, na který jsme tak dlouho čekali. 
Přes to anebo právě proto zaznamenávám kolem sebe vůli lidí starat se o věci 
kolem sebe, spolurozhodovat o záležitostech, které se nedotýkají pouze jich sa-
motných, ale mají vliv na více obyvatel nebo členy různých zájmových skupin. 

Velmi oceňuji, že většina z nás, občanů města Bakova nad Jizerou, si vzalo za své 
péči o své domovy i naše město. Důkazem toho je mimo jiné to, že musela být roz-
šířena otevírací doba našeho sběrného střediska, které je plně využíváno. Také 
díky tomu ubylo mnoha černých skládek a zlepšila se úroveň životního prostředí 
našeho města a okolí. Několik našich spoluobčanů se osobně zapojilo do pří-
pravných prací na znovuvybudování parku Komenského sady, který byl zničen 
loňskou vichřicí, pomoc přislíbila také naše mateřská škola a bakovští podnika-
telé. Tento projekt,  jehož bližší popis naleznete na webových stránkách města, 
bychom rádi realizovali do konce letošního roku.

Pokud se  týká připravovaných  investičních akcí, mohu Vás seznámit  s  tím, že 
naši zastupitelé podpořili přípravu projektu, který by měl zlepšit podmínky výuky 
v naší základní škole, a dalším projektem je odkanalizování místní části Malá 
Bělá. Oba tyto projekty by měly být spolufinancovány z dotačních titulů a žádosti 
by měly být podány do konce letošního roku. V případě úspěchu bychom mohli 
započít s pracemi v roce 2011. 

Ráda  bych  poděkovala  všem  našim  občanům,  příspěvkovým  organizacím 
města,  zájmovým  i  sportovním organizacím  a  v  neposlední  řadě  také  pod-
nikatelům,  kteří  se  účastní  ať  myšlenkou,  radou  nebo  fyzickou  či  finanční 
pomocí zvelebování našeho města a jeho místních částí. Byť v neúplném vý-
čtu  toto poděkování patří mateřské a základní škole, TJ Sokol, Sboru dob-
rovolných hasičů, trenčínským baráčníkům, občanům Zvířetic a Bud, firmám 
Emerge s.r.o. a Flora Garden s.r.o.

Závěrem mi dovolte, abych dětem popřála hezké vysvědčení, krásné prázdniny 
a nám starším dovolenou podle našich představ.

Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

klokoČskýM leseM Za Hrou, vodou a PtaČÍM ZPěveM

PoZvÁnka na ZastuPitelstvo

Ve středu 23. 6. 2010 se uskuteční jednání zastupitelstva města. Bude se jednat o po-
slední zastupitelstvo v I. polovině tohoto roku. Konat se bude, tak jako vždy a v souladu 
s jednacím řádem, od 18:00 hodin ve společenském sále Radnice. 
Na programu jednání bude například schválení závěrečného účtu města za rok 2009, 
pozemkové otázky či schválení počtu zastupitelů na volební období 2010 – 2014.
Celý program je zveřejněn na webových stránkách města (www.bakovnj.cz) a na úřední 
desce. 

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

Na trase stezky byly instalovány ptačí budky, které vyrobili rodiče dětí z Mateř-
ské školy v Bakově nad Jizerou.
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O svátku všech dětí zavítala Městská 
policie v Bakově nad Jizerou do místní 
školky. Na její zahradě připravili stráž-
níci různé zajímavosti. Děti si mohly 
prohlédnout vybavení městské policie, 
usednout za řidítka služebního motocy-
klu či zapnout a otestovat hlasitost vý-
stražného zařízení a sirény služebního 
vozidla. Dále byli předškoláci sezná-
meni se správným chováním v běžném 
provozu a za pomoci píšťalky a stavěcí-
ho terče si vyzkoušeli řízení provozu. 

Obohacením celé akce byla ukázka do-
vedností záchranářského psa červeného 
kříže. Nejen, že dokázal uposlechnout 
všech povelů svého cvičitele, ale také 
bravurně spočítal svým štěkotem počet 
zdvihnutých prstů na ruce. Dětem se 
záchranářský pes Angelo velmi zalíbil 
a všechny děti se na něj doslova „sesy-
paly“, aby si ho mohly pohladit a po-
hrát si s ním. 

Daniel Šulc 
ředitel MP

Z denÍku MP
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Z MěstskÉ kniHovny

kniŽnÍ novinky:

Beletrie:

Bardová, M.: Čtyřicítka – no a co?
Becnel, R.: Galantní protivník
Blažková, M.: Helenino manželství
Březinová, T.: Děravý štěstí
Carlock, D.: Jezero naděje
Clare, P.: Sladké mámení
Dovrtělová, B.: Má je pomsta
Dudek, O.: Český kocourkov (humor) 
Feeman, Ch.: Kouzlo ve větru
Felber, E.: Královna stínů
Franklinová, A.: Labyrintem smrti
Howard, L.: Stíny úsvitu
Jones, S.: Aiša – perla harému
Kuťák, J.: Smrt pod sedmým grýnem
Lapperová, A.: Život v mých rukou
Robotham, M.: Podezřelý
Schottová, H.: Děti stepi
Smith, W.: Kopí osudu
Smithová, Z.: O kráse
Steel, D.: Borec
Svoboda, I.: Někdo se asi topí
Vondruška, V.: Letopisy královské komory V. 

knížky o slavných osobnostech:

Braunová, P: Kamila Moučková – nejsem žádná lvice
Grmolec, Z.: Divoká bolest V. Mrštíka
Lowe, S.: Písmo slavných osobností
Novák Večerníček, J.: Tomio Okamura – Český sen
Whitton, H.: Anna Česká

Pohádky a literatura pro děti:

Braunová. P.: Ema a kouzelná kniha
Disky, W.: Máme rádi každé počasí
Fischerová, G.: Co se děje na selském dvoře
Kovaříková, Z.: Za zvířátky do lesa
Plicka, K.: Český rok v pohádkách
Sekora, O.: Dobrodružství Ferdy Mravence
Winklerová, D.: Pohádky ze statku strýce Josefa
Žáček, J.: Krysáci

knížky s inspirací pro výlety:

Kovaříková, L.: Cyklostezky Evropy
Martínek, J.: Rodné domy v Čechách, na Moravě, ve Slezsku 
100 nejkrásnějších míst

ProvoZ Měk o PrÁZdninÁCH
 Výpůjční doba Městské knihovny v Bakově se o prázdninách nemění, pouze 
v době od 26. 7. do 30. 7. a od 16. 8. do 20. 8. bude knihovna z technických 
důvodů a z důvodů čerpání dovolené uzavřena

Taťána Dvořáková

Také v letošním roce město Bakov 
nad Jizerou podalo žádost na Úřad 
práce do Mladé Boleslavi o poskytnu-
tí příspěvků na vytvoření pracovních 
míst v rámci veřejně prospěšných 
prací. Žádosti bylo vyhověno, a pro-
to od května pracují v našem městě 
čtyři noví pracovníci. Jejich mzda 
včetně všech povinných odvodů je 
plně hrazena úřadem práce. Pracovní-
ci mají uzavřenu smlouvu, dle které 
budou pro město pracovat po dobu 6 
měsíců. 

Tyto osoby, které vykonávají tzv. ve-
řejně prospěšné práce, jsou zařazeny 
do technické čety a vykonávají pře-
devším pomocné práce manuálního 
charakteru při údržbě a úklidu města 
a jeho veřejných prostranství. Kromě 
prací ve městě vykonávají také práce 
v městských lesích, provádějí napří-
klad povinnou výsadbu stromků, vy-
žínání apod.  

Veřejně prospěšné práce jsou jed-
ním z několika nástrojů, jak pomoci 

zachovat pracovní dovednosti u ne-
zaměstnaných osob. Dalším obdob-
ným nástrojem je tzv. veřejná služba. 
Výkon veřejné služby se týká osob 
dlouhodobě setrvávajících ve stavu 
hmotné nouze. 

S pojmem „veřejná služba“ jsem vás se-
známila již v minulém vydání Bakovska. 
Nyní mohu uvést několik informací, jak 
se výkon této služby vyvíjí v praxi. Bě-
hem měsíce května bylo uzavřeno osm 
smluv o výkonu veřejné služby. Některé 

osoby měly zájem pracovat již během 
měsíce května, jiné nastoupily až v mě-
síci červnu. Během měsíce května bylo 
pro naše město odpracováno v rámci 
výkonu veřejné služby celkem 90 hodin. 
Na měsíc červen je připraven rozpis tak, 
aby všech osm zájemců mohlo odpra-
covat veřejnou službu. Předpokládá se, 
že v červnu bude odpracováno více než 
200 hodin veřejné služby. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

veřejně ProsPěŠnÉ PrÁCe a veřejnÁ sluŽBa

Také v letošním rozpočtu města je vyčle-
něna část finančních prostředků na opra-
vy komunikací. Bohužel tato částka neod-
povídá potřebám na údržbu komunikací, 

kterou bychom si přáli. Důvod je velice 
prostý, téměř o třetinu nižší příjmy měs-
ta. Přesto již probíhají částečné opravy 
ve městě a příměstských částech. V mi-

nulém měsíci byly provedeny některé 
opravy komunikací, na které byla uplat-
něna záruka (na náklady zhotovitele). 
Chtěl bych poděkovat občanům za po-

chopení a trpělivost při řešení těchto „ 
nekonečných“ oprav komunikací. 

Jiří Hieke, místostarosta města

oPravy koMunikaCÍ troCHu jinak  (ZÁruČnÍ oPravy koMunikaCÍ)
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Více než 40 % ko-
munálního odpadu 
z domácností tvoří 
bioodpad, který se 
v nádobách na od-
pad a na skládkách 

rozkládá bez přístupu vzduchu, za-
páchá a vznikající skleníkové plyny 
ovlivňují globální klima. Nejlevnější 
a nejjednodušší způsob odstranění, 
zpracování bioodpadu je domácí, 
popř. komunitní kompostování. Ver-

mikompostování je jednou z metod 
kompostování bioodpadu, využívající 
schopnosti žížal přeměňovat rostlinné 
zbytky na velmi kvalitní organické 
hnojivo. Vermikompostér lze umís-
tit na balkon, terasu, do garáže nebo 
do předsíně. Při dodržování správných 
zásad vermikompostování obsah kom-
postéru nezapáchá. Vermikompostér 
můžeme koupit, ale i sami vyrobit. 
Plocha nádoby se odvíjí od množství 
kompostovaného bioodpadu, na 1 kg 

týdně je potřeba zhruba 0, 2 m2. Ží-
žaly potřebují k životu dostatek vzdu-
chu, při výběru nádoby proto dbáme 
na poměr stran 1:2:3. Ve stěnách nebo 
ve dně mají být otvory pro odvod pře-
bytečné vlhkosti. Nádobu, která může 
být z neprůhledného plastu nebo ze 
dřeva, opatříme také víkem, jež zabra-
ňuje vysoušení. K vermikompostování 
se používají žížaly hnojní a kaliforn-
ské, druhy, které lze běžně najít v kom-
postu na zahradě. Vermikompostér pro 

kompostování v domácnosti je při 
svém plném výkonu schopen zpraco-
vat bioodpad ze tříčlenné domácnosti. 
Následné využití kompostu je rozma-
nité: na každé zahradě (pro ovocné 
stromy, okrasné keře, trávník, květiny 
i zemědělské plodiny), jako náhrada 
rašeliny, v bytě a na balkóně k rozkvě-
tu většiny rostlin, na polích, v parcích, 
při rekultivacích a zúrodňování půdy. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 

verMikoMPostovÁnÍ BioodPadu (koMPostovÁnÍ Za PoMoCi ŽÍŽal) 

Problémů okolo umístění kontejnerů 
na tříděný odpad a podkladové plochy, 
je stále mnoho, a proto jsem rád, že 
se podařilo technické četě města tento 
problém vyřešit. Lokalita na Trenčíně, 
vedle obchodu s potravinami, byla již 
delší dobu připomínkována místními 
občany, kteří na neutěšený podklad po-

ukazovali. Byla vybudována zpevněná 
plocha z betonových dlaždic a kontej-
nery umístěny ve dvou řadách. Udr-
žení pořádku kolem, bude také záležet 
na občanech, kteří toto sběrné místo 
využívají. 

Jiří Hieke  
místostarosta města

dalŠÍ ZlePŠenÍ ŽivotnÍHo ProstředÍ

ŽivotnÍ ProstředÍ

Město Bakov nad Jizerou nechalo 
odbornou firmou odstranit celkem 
38 ks pařezů v Komenského Sadech, 
na Mírovém náměstí, Budách a dal-
ších lokalitách. Pařezy překážely dal-
ší výsadbě či kazily estetický vzhled. 

Odstranění bylo provedeno tzv. fré-
zováním, kdy je speciálním strojem 
odstraněna nadzemní, částečně i pod-
povrchová hmota pařezů.  

Zbyněk Hýzler, DiS. 

odstraněnÍ PařeZŮ v ParCÍCH

Město Bakov nad Jizerou ve spolupráci 
s firmou DIMATEX CS umístilo v mi-
nulých dnech tři kontejnery na sběr 
oděvů a textilních materiálů. Kontej-
nery jsou umístěny na těchto stanoviš-
tích: ve sběrném středisku „Pod Vápe-
níkovými“, u ZŠ/Hasičské zbrojnice, 
na Malé Bělé u obchodu. 

Každý kontejner obsahuje návod k po-
užití a popis, co do kontejneru patří a co 
nikoliv. 

do kontejneru PatřÍ: veškeré 
nepotřebné ošacení, ložní prádlo, zá-
clony, bytové textilie, ručníky, ubrus, 
rovněž párovaná nositelná obuv. 

do kontejnerŮ nePatřÍ: ko-
berce, matrace, molitan, stany, spací 
pytle, netextilní materiály, znečištěné 
a mokré textilie. 

Část ošacení, vhodné k dalšímu nošení, 
se v rámci charitativního využití věnuje 
Diakonii Broumov, kde se použije jako 
pomoc pro sociálně slabé a potřebné 
v krizových situacích, zbylá část se 
recykluje a dále používá jako surovina 
pro výrobu čisticích hadrů, čisticích 
plachetek, netkaných textilií, lepenek 
a dalších. 

Chcete-li přispět ke zlepšení životního 
prostředí, odkládejte do těchto speci-

álních kontejnerů použitý, nepotřebný 
textil a nositelnou párovanou obuv 
v zabalených a zavázaných igelito-
vých taškách nebo pytlech. 

V případě potřeby, kladného ohlasu 
budou kontejnery rozmístěny na dal-
ších místech města Bakov nad Jizerou 
a jeho místních částech

Zbyněk Hýzler, DiS. 

kontejnery na teXtil

Co je to za „úlet“, řekne si jistě mnohý 
z čtenářů. Já ale takový rok znám a do-
konce jej i žiji. Je jím čas, kdy u nás po-
bývají slavíci! A čas je to vskutku nád-
herný. Ano - i s jarem, které tak nějak 
jarem ani nebylo, s létem - jež může pro-
pršet (a nevím, zda právě kvůli sopce). 
Slavíci k nám v dubnu letí zdaleka a je to 
pro mne vždy takový svátek, že nedbám 
rozmarů počasí! Je to čas, v němž už 28 
let žiji násobně. 
Slavičí rok začíná v čase rašících pupe-
nů, v přehledných houštích bez listí. Je 
plné vitality - to divadlo klíčícího života. 
A protože slavíci z Bakovska si v „roce 
s desítkou“ jedno NEJ pro sebe také vy-
dobyli, pojďme se za nimi podívat. 

Prvním slavíkem v kraji mezi Kleni-
cí a Jizerou, byl tentokrát šťastlivec 
od Horky. Stihl to ještě před koncem 
druhé dekády dubna. V čase kroužková-
ní jsme mu ulevili od přisátého klíštěte, 
které putovalo „do lihu“, zdá se, že bude 
odněkud z Afriky. Třeba pro uklidnění 
hned dodat, že zavlečení parazité toho 
u nás mnoho nestihnou, příroda si vše 
rychle urovná. Další navrátilci nabra-
li někde mírné zpoždění a obsazování 
hnízdišť se tak protáhlo. Ale máj – ten 
už jim tradičně patřil! Lze konstatovat, 
že slavíci v krajině zatím neubývají, ale 
vzestup se dávno zastavil. Schází stále 
víc příhodná hnízdiště. 
Přichází-li k Jizeře červen - takový, 

jako ten letošní, deštivý a chladný, je 
to pro slavíky zlé. O mláďata v hníz-
dech na zemi mám potom strach, mo-
hou prochladnout. Přečkají-li však „čas 
dešťů“, je téměř vyhráno. Slavíci jsou 
velmi houževnatí a patří k obětavým 
rodičům, vždyť doma hrají o všechno! 
Hnízdí totiž v roce jen jedenkrát. Jak-
mile se mláďata osamostatní (bývá to 
často již před prázdninami), vydají se 
na potulku krajinou, aby uložila tvář 
Bakovska do svého „počítače“ pro jar-
ní návrat. Jejich výzkum prokázal, že se 
vrátit dokáží a je to obdivuhodné. Třeba 
si totiž uvědomit, že každé jedno mládě 
se vydává na tisíce kilometrů vzdálenou 
cestu k africkému Sahelu individuálně 

a v noci. Mají vše nesrovnatelně těžší, 
než jejich rodiče, kteří letí podle stejné-
ho klíče, ale se zkušenostmi, jež mohou 
mít i cenu života. 
Slavičí páry se, po vypravení potomků 
do života, záhy rozpadají - co je důleži-
té - ptáci musí doma ještě přepelichat! 
S oblibou, směrem k veřejnosti dodá-
vám, že letět se starým peřím by zname-
nalo vydat se autem na dovolenou s oje-
tými pneumatikami. Pelichání slavíků je 
procesem náročným i tajemným. Někte-
ří němečtí kolegové se dodnes domníva-
jí, že řada dospělých slavíků z hnízdišť 
mizí pelichat jinam. Přestože takový 
důkaz právě od Bakova také mám, vět-
šinou tomu tak není, věci se mají jinak, 

rok, který MÁ Čtyři MěsÍCe

od ČtenÁřŮ
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ale to by bylo opravdu na dlouho. Jak-
mile ptačí rodiče přepelichají (do konce 
srpna), velmi rychle z domova mizí. 
Výhodou je, že počasí nad Evropou 
v tom čase bývá ustálené, cestou zrají 
různé bobuloviny, a tak je v porovnání 
s jarem cesta klidnější. Však si ji pout-
níci také užívají, už je nežene hnízdní 
povinnost, nemusí být nikde první. Za-
stávky na příhodných místech jsou delší, 
moře v pohodě obletí směrem k Gibral-
taru, se Saharou - největší pouští světa 
- provedou to samé. Brzy poté už stanou 
na dohled přívětivému pásmu křovitých 
savan, táhnoucích se napříč Afrikou, 
severně deštného lesa. Tam utratí další 
čtyři měsíce „dáváním se dohromady“ 

a sledováním vnitřních biologických ho-
din - jakmile dotikají, třeba pak nejrych-
lejší cestou domů! Na několik „zátahů“ 
za nimi zmizí poušť, moře i štíty Alp. 
Dál už ten příběh všichni dobře známe 
- jednoho rána po půlce dubna se z roš-
tí v předsálí bakovské bažantnice ozve 
tichá odpověď na simulovaný druhový 
zpěv z přehrávače a poté už do Velké 
knihy slavičích příletů může spokojeně 
přibýt záznam o šťastném shledání. 
Krásným dílem roku je třetina, kdy král 
pěvců přebývá v českých roštích. V ži-
vot vstupují nová poznání i chvíle po-
rozumění, radosti, obav a uctivé pokory. 

Pavel Kverek. 

V kinech běžel nádherný film pro ženy. 
V titulní roli filmu „Ženy v pokušení“ 
excelovala Eliška Balzerová. Nemám 
ráda černý humor, který dnes milují 
mladí lidé. Je to o domýšlivosti. V této 
roli ale Eliška nádherně umírá. 
Jako mladší se mě hluboce dotkla smrt 
známé zpěvačky Laďky Kozderkové. 
Humorem sobě vlastním, si den před 

prohraným bojem s rakovinou šla umýt 
vlastní hrob, aby si prý lehla do čistého. 
Ještě teď mám husí kůži, když si na slo-
va paní Kozderkové vzpomenu. S rako-
vinou není ani dnes žádná legrace. 

Proč to ale píši. Mám málo osobního 
volna, a tak se na hřbitov, abych po-
klidila svým rodičům a babičce, dosta-

nu s bídou tak jednou za měsíc. Chci 
v Bakovsku poděkovat paní Marcele 
Machatové, která se o toto místo po-
sledního odpočinku stará vlastně místo 
mne. Jistě mi dá hodně bakovských žen 
za pravdu. Máme teď hezký hřbitov. Je 
skoro opravena kaplička, vchod do ti-
cha otvírají překrásná masívní železná 
vrata, mnoho hrobů je nádherně upra-

veno. Mám teď na mysli hrob odpočin-
ku pana ředitele Černého a jeho milé 
manželky, nebo stále čistý hrob padlých 
rudoarmějců či soukromý hrob paní ... 
Vím, voní to dušičkami, já tam ale cho-
dím po celý rok velice ráda a za hezké 
pietní místo ve svém rodném městě 
jsem všem vděčna. 

Vendulková

leHnout si do ČistÉHo

Mám dar! Velký dar. Díky svému handi-
capu. Umím mít otevřené oči. Hluchota 
mne naučila dívat se! Teď zrovna hodně 
odpočívám. Kvetou jabloně, začíná už ja-
rem vonět vzduch. Vidím, co bych radši 

snad ani vidět neměla. Všímám si i hez-
kých věcí a lidské ochoty. 
Často jezdím do Prahy. V Praze vidím 
žebráky. To tady ještě není. Ve městě 
čistě oblečené důchodce, jak vybírají po-

pelnice. V metru zase mladé lidi. Zrovna 
nedávno mě překvapil jeden sedící mla-
dý muž, hrající na neobvyklý hudební 
nástroj, s kloboukem u nohou. Zastavila 
jsem se a dívala se, jak se zaujetím hraje. 

Když dohrál, nebála jsem se zeptat. 
„Proč radši nepracujete?“ „Proč?“ Byla 
odpověď. I já ho překvapila. Děkuji. Jsem 
hluchá, a bez almužny jsem odešla. 

Vendulková

nenÍ ŽeBrÁk jako ŽeBrÁk!

vZPoMÍnky

Dne 20. 06. 2010 tomu bude již 10 let, 
co nás opustila paní 

Zdeňka Horáková. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí 
tichou vzpomínku. 
Děkuje dcera s rodinou.

1. července uplyne pět smutných let, 
kdy nás navždy opustila paní 

Eva Maryšková, 

rozená Volmanová z Malé Bělé. 
S láskou vzpomínají manžel, děti a sest-
ry se svými rodinami. 
Prosíme, kdo jste ji znali, věnujte jí 
tichou vzpomínku. 

sokolovna se otřÁsala 

Pršelo a pršelo. A to i 2. června, kdy Sbor 
dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou 
připravil s jednodenním zpožděním pro 
děti ze školní družiny oslavu Dne dětí. 
Nezbývalo tedy nic jiného, než se přesu-
nout do náhradních prostor v sokolovně. 
I když se nemohla konat prohlídka hasič-
ského vozu a děti si nemohly zastříkat, 
myslím si, že i tak se jim to líbilo. Ně-
kolik hasičských dobrovolníků společně 
s vychovatelkami paní Čáslavskou a Ho-
řejšovou pro ně připravilo soutěže a děti 
se v sokolovně pěkně „vyblbly“. Soutěží-
cí byli rozděleni do družstev, předháněli 
se mezi sebou a užili spoustu legrace. 
Umíte si asi představit, jak to vypadalo – 
sokolovna se fakt otřásala, ale vydržela. 

Tak snad příští rok bude k dětem počasí 
vlídnější. 

Jaroslava Čermáková

Z Činnosti BakovskýCH ZÁjMovýCH orGaniZaCÍ
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Vážení a milí přátelé našeho rodinného 
centra Bakovánek, 
rádi bychom Vás předem seznámili 
s připravovanými a lákavými projekty 
od září tohoto roku v našem RC Bako-
vánek. 
Velmi žádaným tématem je Anglický 
jazyk pro nejmenší, a proto jsme vyjed-

nali spolupráci se chvalně známou jazy-
kovou školou http://www.wattsenglish.
com/kurzy-anglictiny-pro-deti/, kterou 
si můžete z domova v klidu prostudo-
vat, a přihlásit se do 20. 8. 2010 a zařa-
dit do kategorie, kterou si představujete. 
Místo konání bude u nás v klubovně RC 
Bakovánek a ceny budou upraveny. 

Dále bychom Vám nabídli také již 
dlouho připravované, organizované 
a předně lektorkou s certifikací vedené 
plavání. Místo konání bude ve slané 
vodě se saunou ve Famozclubu na Zví-
řeticích. Pokud budete mít též zájem, 
nahlaste věk a zkušenosti s plaváním 
dítěte také do 20. 8. 2010. 

Samozřejmě zůstává náš pravidelný 
program, který můžete nalézt na: http://
www.bakovanek.cz/
Veškeré informace můžete získat na na-
šem známém emailu: bakovanek@se-
znam.cz.

Váš Bakovánek

BakovÁnek

V pořadí již čtvrtá retrodiskotéka se 
v Nové V nesetkala s až tak obrov-
ským zájmem, na jaký jsme zde zvyk-
lí, přesto se v sobotu 22. května na sál 
přišlo podívat na 130 lidí, kteří mohli 
tančit a zpívat nejen na letní hity, kte-
ré byly hlavním motivem, celý večer. 
Sešla se početná skupina mladé, nej-
mladší, ale i starší populace. Ve zkrat-
ce, tři generace se potkávaly během 
prima večera s oblíbeným DJ Šáňou, 
který hrál na líbivou notu všem zú-
častněným. 
Sál byl vyzdoben lehátkem, sluneční-
kem, nafukovacím člunem, kruhem, 

dekou, pískem, opalovacími krémy, 
pálkami na badminton, potápěčskými 
brýlemi a ploutvemi. Některé dámy, 
ale i pánové přišli letně oděni a co 
víc, samozřejmě že i stylově dobově. 
Před zahájením retra se pouštěla mu-
zika z cívkového magnetofonu, který 
přinesl Petr Turek. Dobová atmosféra 
tak byla dokonalá. Všichni se už těší-
me na 27. listopad, kdy se bude konat 
další retrodiskotéka a určitě to zase 
pojede ve starých dobrých kolejích. 
Už nyní jste všichni srdečně zváni!

Monika Čapková

furiant - retrodiskotÉka 

Cílem naší výpravy za poznáním a zá-
bavou, kterou mají za odměnu děti na-
vštěvující Kominíček, se stala tentokrát 
Kutná Hora. Město památek nás přiví-
talo netradičně cyklistickým závodem 
vedoucím kolem chrámu svaté Barbory, 
kde jsme obdivovali práci gotických 
stavitelů. Interiér jsme si také nenechali 
ujít a pořídili zde několik skvostných fo-
tografií. Následovala odpočinková fáze 
výletu, a to malé občerstvení v místní 
pizerii. Odpolední program byl zamě-
řen na návštěvu muzea loutek, kde nás 
zaujaly šikovně vyřezané dřevěné po-
stavičky - kašpárků, princezen, králů, 
vodníků, čertů a mnoha dalších. Zážitek 
byl obohacen i o malou ukázku vodění 
loutek s malým, vtipným komentářem. 

Zpáteční cesta vlakem ubíhala příjemně 
a moc jsme se těšili do zkušebny, kde 
na nás čekalo naložené maso a buřtíky. 
K tomu i něco málo sladkého a slané-
ho od maminek, kdy poděkování patří 
především Janě Smetanové - ta upekla 
i buchty na cestu a měly jsme je pěkně 
svázané v uzlíčku, i náhodným pocest-
ným chutnaly, Radce Žďánské a Míle 
Henrichové. 
Po večeři a zhlédnutí filmu na DVD 
jsme se odebrali ke spaní. Někteří usnuli 
hned, jiní později, rozhodně v noci spali 
ve spacácích a na karimatkách všichni 
jak zařezaní. Ráno si rodiče děti vyzved-
li a se spoustou zážitků jsme se rozešli 
domů. 

Monika Čapková

furiant - tajný výlet  
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V sobotu 8. května jsme nikde neslavili 
osvobození naší republiky, ač by se to 
jistě slušelo, ale přijali jsme pozvání 
paní starostky M. Pšeničkové z obce 
Boseň, abychom zpestřili jejich ote-
vření turistické sezóny. A protože bylo 
moc pěkné počasí, byli jsme rádi, že 
jsme si v krásném prostředí amfiteátru 
mohli poskočit v lidovém rytmu. Tro-
chu nám chyběli pánové, ale nevadí, 
protože jsme si poradili a všestranná 
šéfová zaskočila a pomohla dvěma pá-
nům doplnit řady. Asi nejvyšší čas, aby 

si nechala ušít pánský kroj. Po krátkém 
programu jsme se zašli podívat na vtip-
né vystoupení šermířské skupiny Mytři, 
která nás pobavila a svým programem 
uvedla do dětských let. Monča upletla 
mezitím z pampelišek věneček a všech-
na děvčata si ho ozkoušela, jak jim sluší. 
Bezesporu slušel nejvíce malé Aničce 
a pak i Nadě. Ta ho dala sežrat koni. 
Evidentně mu chutnalo. A nám pak 
všem chutnalo pivko v naší oblíbené 
hospůdce v Nové Vsi

Monika Čapková

furiant 
ZaHÁjenÍ turistiCkÉ seZÓny  

Pod valeČoveM 

Ve dnech 22. - 23. 5. se v Dobrovici ko-
naly veliké oslavy. A důvod byl opravdu 
dostatečný. Spojily se dvě akce a vze-
šla z toho velkolepá podívaná, která 
zaslouží pochvalu. Jistě se na tento ví-
kend, nejen v Dobrovici, bude léta, ne-
li i příští století rádo vzpomínat. V so-
botu byla slavnostně otevřena muzea 
cukrovarnictví a lihovarnictví a v nedě-
li pak zrekonstruované náměstí. V obou 
případech se nešetřilo na bohatém pro-
gramu, v kterém jsme se snad ani my 
neztratili v našich krásných krojích. 
 V sobotu jsme po přivítání knížete 
Thurn Taxise, zpodobňovaného nám 
velmi dobře známým Petrem Matouš-
kem, zatančili Českou besedu a Cho-
choloušovi nechali vyniknout souboro-

vému starodávnému kočárku s malým 
Pepíkem v povijanu. 
V neděli jsme se pak početnému pu-
bliku představili na dobrovickém ná-
městí na obrovském pódiu nejprve 
s programem českých lidových tanců 
v boleslavském kroji a poté i s pásmem 
moravských lidových tanců v kroji 
kyjovském. Rádi jsme zhlédli vtipné 
scénky společnosti Emillion a obdivo-
vali jsme výborně sehrané dobrovické 
mažoretky. Bylo toho však na dívá-
ní po oba dva dny mnohem více, ale 
co vám to budu vyprávět, přijeďte se 
do malebného městečka také někdy 
podívat a třeba zavítat právě do nových 
muzeí. 

Monika Čapková

furiant - oslavy v doBroviCi 

Historické město Nymburk nás přivítalo 
na známém místě Pod hradbami v sobo-
tu 5. června na folklórním festivalu Po-
labská vonička. Na našem prvním festi-
valu, jak pro děti - Kominíček, tak pro 
dospěláky - Furianty. Věříme, že jsme 
se mezi účinkujícími úplně neztratili, 
i když dohánět máme co. Bezkonku-
renčně nejlepší byly soubory moravské. 
Pořadatelé se o nás starali velmi pěkně, 
zajištěno bylo občerstvení a potěšily nás 
i stužky coby vstupenky, pamětní listy 
a překrásná květina pro vedoucí sou-
borů. V prvé řadě nás však překvapilo 
samotné pozvání na festival, za které 
ještě jednou pořadatelům děkujeme. 
Zkušenosti se sbírat musí postupně, 

a tak doufáme, že to nebyl zároveň náš 
festival poslední. 
A pokud jsme snad nezaujali tancem, 
věříme, že naše zapsání do kroniky 
festivalu nás z paměti pořadatelů nevy-
maže. 
Zároveň by bylo dobré se i pochlubit 
čestným uznáním oběma souborům 
za práci, které obdržely od vedení ba-
ráčnické V. župy, a to právě v sobotu 
5. 6. na slavnostním zasedání v Mladé 
Boleslavi. Uznání za práci „neunikla“ 
ani vedoucí souborů Monika Čapková, 
která se domnívá, že na taková uznání 
je ještě dost času :) 

Monika Čapková

furiant - folklÓrnÍ festival  
PolaBskÁ voniČka 

furiant - klÁŠter tour

srdečně zveme na 4. ročník klášter tour. 
stará kola, dobové oblečení vítáno!!! jedeme asi 30 km. 

odjezd z bakovského náměstí v sobotu 26. června v 9, 00 hodin.  kostýmy možno zapůjčit u souboru furiant. 
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Letos jsme již pošesté uspořádali aka-
demii v sokolovně, abychom se ukázali 
– tedy po té sportovní stránce - našim 
nejbližším. 
Na loňské akademii jsem všem slíbila, 
že taneční vystoupení Aničky Štučkové 
a Adama Zítky, které se nám z technic-
kých důvodů loni nepovedlo, letos ur-
čitě uvidí. A taky jo - a stálo to zato. Je-
jich úvodní vystoupení bylo standardní. 
Tedy neobyčejně nadstandardní - prostě 
se tančily standardní tance. A pak už se 
šlo cvičit. I když zrovna tanec je taky 
cvičení jako hrom. 
Nejdříve vystoupil náš „sokolský po-
těr“ - mrňata se svými maminkami 
a babičkami. Tato vystoupení vždy patří 
k nejlepším a nejdojemnějším. To byste 
nevěřili, co ti malí všechno zvládnou. 
Úvodem se všichni společně pozdravili 
a popřáli si hezký den, předvedli spous-
tu básniček a her, ale i cvičení na švéd-
ské bedně, lavičce a žíněnce. Velký dík 
patří vedoucí tohoto oddílu - Veronice 

Bůžkové, která to s dětmi fakt umí. Pak 
nám děti z oddílu všestrannosti zatan-
čily a předvedly se na „opičí dráze“. 
Prostě blbly jako při normální cvičební 
hodině. A že to dovedou velmi dobře. 
Poté se představila děvčata z oddílu mo-
derní gymnastiky pod vedením Ivony 
Jankovské se svou sestavou na stepech. 
Krásný závěr akademie nám obstarala 
opět Anička s Adamem, kteří se tento-
krát vlnili ve velmi rychlém latinskoa-
merickém rytmu. 
Děkujeme všem, kdo nás přišli podpo-
řit, a už se těšíme za rok na shledanou. 

dětský den nám letos nejen nepropršel, 
ale bylo tak krásně, že i mouchy padaly 
vedrem - neuvěřitelný úspěch. Pro 160 
příchozích dětí bylo připraveno 25 sta-
novišť, na kterých musely prokázat svoji 
šikovnost, obratnost a vytrvalost. 
Kromě disciplín jako bylo rybaření, 
dojení krávy, síťovaná, mincovna nebo 
lžičkování, bylo tu i překvapení - skáka-

cí hrad. Na každém stanovišti bylo mož-
no vysoutěžit razítko. Ta se na konci vy-
měnila za balíčky plné dárků. Děkujeme 
pobočce GE Money Bank v Ml. Bolesla-
vi za zajištění skákacího hradu 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

Z MateřskÉ a ZÁkladnÍ Školy

Školní výlet, svátek dětí a canisterapie 
– to jsou největší události konané pro ra-
dost dětí v naší školce v květnu. 
Na školní výlet se těšily nejen děti, ale 
i paní učitelky. Letos jsme si jako cíl vý-
letu vybrali STARÉ HRADY. Po příjez-
du už na nás čekaly dvě čarodějnice, které 
nás po celou dobu návštěvy hradu a zám-
ku provázely. 94 schodů jsme museli zdo-
lat, abychom mohli vstoupit za kouzelné 
dveře. Za nimi se nám na pohádkové 
půdě otevřel svět malých strašidýlek, 
čarodějnic a jejich neobvyklých obydlí. 
Druhá prohlídková trasa byla ve sklepe-
ní hradu, kde se zabydleli čertíci a skřít-
ci. Postavičky jsme všichni obdivovali 
a zkoumali, jak je asi výtvarnice vytvá-
řela. Na nádvoří nás čekala bestyjola plná 
zvířátek, potvůrek a jiné čarodějné havě-
ti. Cestu zpátky jsme si krátili zpěvem 

písniček, pozorováním krajiny z okna 
autobusu. Na výlet nás vezl pan Ketner, 
kterému tímto DĚKUJEME za sponzor-
ství dopravy tohoto výletu. 
Den dětí si pro nás připravili bakovští 
městští policisté. Rozdělili si nás do tří 
skupin a věnovali se nám celé dopoledne. 
DĚKUJEME. Dozvěděli jsme se, pod-
le čeho se pozná policista, co musí mít 
u sebe, jak vypadá jejich policejní vůz. 
Vyzkoušeli jsme si vysílačku, helmu. 
Na policejní motorce se našim malým 
chlapcům moc líbilo. Na zahradu zavítal 
i Džíno. Víte, kdo to byl? Záchranářský 
pes, který nám ukázal, co všechno umí. 
Nejvíce nás překvapil, jak si pěkně čistí 
zuby, dokonce i pasta mu chutnala. 
A aby pejsků nebylo málo, přijela paní 
ze Psí školy a představila svého ca-
nisterapeutického jezevčíka Sisinku. 

Naučili jsme se, jak pejska uchopit, jak 
mu dát správně pamlsek, jak se chránit 
před napadením psa. 
Radostných chvil bylo dost a nyní se již 

chystáme na závěr školního roku – roz-
loučení se školáky na ŠKOLNÍ AKA-
DEMII. 

Děti a učitelky z mateřské školy

květen ve ŠkolCe

Jeden květnový víkend jsme zase strá-
vili na chatě bakovského SDH v Drhle-
nách. Jak je už naším hezkým zvykem 
- pršelo. Vyrazili jsme vlakem hned 
po škole směr Koprník, nasadili pláš-
těnky a vydali se po svých do Drhlen. 

Na chatě jsme se převlékli do suchého 
a běželi to ozkoušet do mokré trávy. 
I druhé boty vzaly za své. Po přezutí 
už do posledních bot, co jsme s sebou 
měli (holínek), jsme si šli zasoutěžit. 
Skákali jsme do pravého úhlu, házeli 

do dálky polenem a strefovali se šiška-
mi do daného prostoru. Taky jsme si se-
sbírali nějaké mokré dřevo, abychom si 
mohli k večeři opéct buřty. Byli s námi 
také naši starší spolužáci z předchozích 
Berušek, kteří pomáhali s ohněm, v ku-
chyni a měli svůj vlastní program a hry. 
A už mohlo začít improvizované promí-
tání na prostěradlo, při kterém jsme se 
uklimbali. Mamky nebudou chvilku číst 
- sprchu a zuby jsme nestihli vyřešit. 
V sobotu jako zázrakem přestalo pr-
šet, tak jsme mohli hrát hry. Čekal nás 
běh s jízdním kolem, posouvání PET 
lahve tyčí za zády (někdy to bylo fakt 
legrační), navigace slepce v terénu. Pak 
už jsme se nadlábli gulášem a vyrazili 
na výlet. Naším cílem byl Komárovský 
rybník na Branžeži. Občerstvili jsme 
se, prozkoumali zaparkovaná šlapadla 
tak dokonale, že nám nateklo vrchem 
do holínek, takže jsme po vylití vody ze 
všech bot rychle zamířili zpět na cha-

tu. Zase jsme rozdělali oheň a opekli 
si k večeři sekanou. Následovalo už 
tradiční promítání, většina usnula už 
v půlce Harryho Pottera. 
V neděli nám počasí vydrželo, tak jsme 
mohli jít do finálového boje o poklad. 
Přenášeli jsme vodu z rybníka do skle-
ničky, rozvazovali gordický uzel, sbírali 
sirky a ti úspěšnější se pustili i do hledání 
pokladu. Indicie nám napověděla, že ho 
máme hledat na místě, kde se elektřina 
z elektrárny mění v zimu. Po delší době 
nám to doteklo - zamířili jsme k lednič-
ce. Čekal nás výborný ovocný dort, který 
jsme samozřejmě snědli všichni - vítězo-
vé i poražení. Po obědě, balení a úklidu 
nás čekala poslední srandasoutěž - vzá-
jemné krmení šlehačkou se zavázanýma 
očima. Vyhráli jsme všichni. Domů jsme 
se vraceli totálně špinaví a zablácení, ale 
víkend jsme si zase skvěle užili.

Děti a učitelky z mateřské školy

BeruŠky v drHlenÁCH
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Ve čtvrtek 3. 6. 2010 se žáci 8. a 9. 
ročníku ZŠ zúčastnili na malém sále 
Radnice akce pořádané knihovnou Ba-
kova nad Jizerou. Komponovaný pořad 
hudby a poezie se nazýval Skrytá tvář 

Karla Hynka Máchy. Básně a úryvky 
z deníků velkého českého básníka nám 
přednesl herec František Kreuzmann. 
Poezii hudbou doprovázel Antiquarius 
kvartet Praga. V jeho podání na dobové 

nástroje – klasicistní housle, violu a vi-
oloncello - jsme si vyslechli komorní 
hudbu z doby života Karla Hynka Má-
chy. Zazněly skladby Jakuba Jana Ryby, 
Josefa Suka a Antonína Dvořáka. 
Komponovaný pořad se nám líbil a za-

ujal nás i tím, že jsme se z deníků Karla 
Hynka Máchy dozvěděli spoustu zají-
mavostí ze života tohoto slavného čes-
kého básníka. 

Veronika Urbanová, 8. A 

skrytÁ tvÁř karla Hynka MÁCHy

Jednoho dne jsme my, třeťáci z Bako-
va, dostali pozvání do Mladé Boleslavi 
na Staroměstské náměstí, kde se prová-
dí revitalizace. 
V místě vstupu do mladoboleslavského 
hradu, kde bývalo pohřebiště, objevili 
archeologové lidské pozůstatky z mlad-
ší doby hradištní. 
Tak jsme pozvání samozřejmě neodmítli. 

Přivítal nás pan Holba, který nám ce-
lou akci zprostředkoval. Nejprve nám 
vyprávěl spoustu zajímavostí a pak nás 
seznámil s panem Michalem a slečnou 
Lucií, kteří nás po Staroměstském ná-
městí provázeli a ukazovali nám ta 
nejdůležitější místa a objevy. Úplně 
nejzajímavější bylo, když jsme došli až 
k vykopaným lidským kostrám!

Dozvěděli jsme se, co se s nimi bude 
dít dále, kam je odvezou a jak je budou 
zkoumat. 
Také nás zaujala velká spousta lístečků, 
které ležely v místě vykopávek. A víte, 
na co byly? To aby se od sebe odliši-
ly různé vrstvy půdy. Kromě lidských 
koster a zbytků kostí jsme si prohlédli 

základy sklepů a domů, části starých 
nádob a dalších různých předmětů. Vět-
šina těchto nalezených věcí bude v bu-
doucnu vystavena v místním muzeu. 
To byl zážitek! A tak se spousta z nás 
rozhodla, že budou archeology. 

Napsala: Eliška, Natálka a Káťa 

tajný výlet 

V prvouce jsme se učili o zvířatech a je-
jich mláďátkách. A tak jsme se rozhodli, 
že se na ně vypravíme podívat do ZOO 
v Praze. Ráno jsme se sešli na zastávce 
a vlak nás dovezl až do Prahy. Tam nás 
čekala cesta metrem a pak autobusem 

do Zoo. Nejdříve jsme se vypravili 
k ledním medvědům a dívali se na je-
jich ranní koupel. Dál nás čekala indo-
néská džungle a orangutany, také žirafy 
a surikaty. Pak jsme se museli občers-
tvit a čekala nás první soutěž o ceny. 

Obešli jsme celou zahradu, prohlédli si 
všechna zvířata a nejvíc se těšili na go-
rily. Viděli jsme je všechny i nové gorilí 
miminko. Na závěr nás kromě soutěží 
čekalo ještě dětské hřiště a dětská zoo, 
kde jsme si mohli ke zvířátkům vlézt 

a nakrmit je. To bylo bezvadné. Ale čas 
se nachýlil a my museli domů. A to byla 
škoda, protože jsme nestačili všechno 
propátrat. Ale my se tam jistě vrátíme 
někdy příště.  

Ferdové z 1. A

ferdovÉ v Zoo
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ŠkolnÍ sPortovnÍ kluB

ŽÁkovský BěH BakoveM
Tři traťové rekordy, ten čtvrtý v počtu účastníků. 

V sobotu 10. 4. se postavilo na start 9. ročníku Žákovského běhu Bakovem 
rekordních 94 mladých běžců. Přestože bylo chladno a obloha zamračená, 
našli si do Bakova cestu i závodníci ze vzdálenějších míst. 
Viděli jsme výrazné překonání traťového rekordu v kategorii žákyněk v po-
dání Kristýny Jánské ze Sokola Studenec. Druhý rekord přidala předškolačka 
Tereza Hašlarová z oddílu krasobruslení AŠ Mladá Boleslav.  
Tento oddíl poslal do Bakova velmi početnou a úspěšnou výpravu. Třetí pak 
přidala dorostenka Jana Matoušková z Bohutína na osmistovce. Dostat se 
v kvalitní konkurenci na stupně vítězů je pro bakováky rok od roku těžší, a tak 
se to letos podařilo pouze kategorii předškolaček. Stříbrnou medaili vybo-
jovala Eliška Brzobohatá a bronz Lucie Lisnerová. Jelikož se předchozích 8 
ročníků zúčastnilo celkem 470 závodníků, vyhodnotili jsme i jubilejního 500. 
účastníka. Stala se jím boleslavská Radka Solničková. Cenným suvenýrem 
pro všechny závodníky bylo startovní číslo z loňského berlínského mistrovství 
světa v atletice. 

Předžákyňky (předškolní) traťový rekord 39,6 200 metrů
1. Hašlarová Tereza TJ AŠ MB krasobruslení 38.7
2. Brzobohatá Eliška MŠ Bakov n.J. 42.9 
3. Lisnerová Lucie MŠ Bakov n.J. 44.7 
4. Habeltová Adéla MŠ Mladá Boleslav 45.7 
5. Kubíčková Klára MŠ Bakov n.J. 47.6 
6. Nováková Barbora Liberec 49.4 
7. Anežka Horáčková MŠ Mladá Boleslav 51.3 
8. Domácí Barbora MŠ Bakov n.J. 52.4 
9. Němcová Eva Debř 54.2 
10. Krejčí Veronika MŠ Bakov n.J. 01:04.7 
11. Němcová Pavla Debř 02:08.2 
12. Havelková Kristina Dřínov 02:33.8 

Předžáčci (předškolní) traťový rekord 1:00,7  300 metrů
1. Cogan Mikuláš Sokol Nová Paka 01:08.4 
2. Říha Václav MŠ Krnsko 01:13.7 
3. Hynek Pavel MŠ Koberovy 01:14.3 
4. Zeman Radim MŠ Bakov n.J. 01:18.4 
5. Kareš František TJ AŠ MB krasobruslení 01:19.2 
6. Šrajer Marek MŠ Bakov n.J. 01:21.1 
7. Čučka Zdeněk MŠ Bakov n.J. 01:23.7 
8. Říha Jan MŠ Krnsko 01:24.4 
9. Novák Jan  MŠ Klecany 01:25.4 
10. Smetana Pavel MŠ Bakov n.J. 01:27.4 
11. Pelc Tomáš MŠ Bakov n.J. 01:32.6 
12. Čechura Šimon MŠ Kosmonosy 01:35.6 
13. Kejmar Jan MŠ Veselá 01:40.4 
14. Bureš Matěj MŠ Bakov n.J. 01:47.6 
15. Kaiser Lukáš MŠ Bakov n.J. 01:53.5 
16. Volák Vojtěch MŠ Bakov n.J. 01:55.1 
17. Sakař Vít MŠ Bakov n.J. 02:06.1 
    
Žákyňky 1.-3.ročník traťový rekord 2:18,4 600 m 
1. Jánská Kristína Sokol Studenec 02:10.9
2. Erbertová Štěpánka TJ AŠ MB krasobruslení 02:13.9 
3. Prokopová Pavla TJ AŠ MB krasobruslení 02:18.9 
4. Zahrádková Viktorie ZŠ Bakov n.J. 02:26.4 
5. Fialová Eva Mladá Boleslav 02:37.3 
6. Kubínová Zuzana ZŠ Krnsko 02:39.3 
7. Smutná Karolína ZŠ Bakov n.J. 02:50.5 
8. Štrobachová Anna TJ AŠ MB krasobruslení 02:53.1 
9. Nováková Karolína Liberec 02:54.1 
10. Balounová Andrea ZŠ Bakov n.J. 02:54.9 
11. Dutá Leontýna TJ AŠ MB krasobruslení 03:03.7 
12. Deáková Denisa ZŠ Krnsko 03:14.2 
13. Netušilová Klára Mladá Boleslav 04:54.4 
 Kejmarová Soňa Veselá       DNF 

Žáčci 1.-3.ročník traťový rekord 3:01,1 800 m   
1. Říha Jiří ZŠ Krnsko 03:02.0 
2. Ureš Filip 1.ZŠ Příbram 03:04.2 
3. Šaroun Tomáš ZŠ Krnsko 03:18.9 
4. Mareš Filip ZŠ Krnsko 03:20.2 
5. Bůžek Václav ZŠ Bohutín 03:24.5 
6. Štučka Václav ZŠ Bakov n.J. 03:25.6 
7. Ebbert Jan TJ AŠ Mladá Boleslav 03:32.1 
 Prokůpek Ondřej ZŠ Bakov n.J. 03:32.1 
9. Šulc David ZŠ Bakov n.J. 03:38.1 

10. Pohorelec Milan ZŠ Krnsko 03:42.4 
11. Mareček Vojtěch ZŠ Kněžmost 03:43.9 
12. Váňa Jan ZŠ Krnsko 03:46.0 
13. Pelikovský David ZŠ Bakov n.J. 04:11.9 
14. Vrba adam ZŠ Čistá 04:44.9 
15. Tůma David ZŠ Bakov n.J. 04:50.6 
16. Zedníček Michal ZŠ Krnsko 05:03.8 
 Cogan Rudolf Sokol Nová Paka       DNF    
 
Mladší žákyně 4.-6.ročník traťový rekord 1:59,6 600 m   
1. Bůžková Radka Bohutín 01:59.8 
2. Vircová Adéla TJ AŠ MB krasobruslení 02:10.9 
3. Horáčková Dorota TJ AŠ MB krasobruslení 02:11.2 
4. Musilová Barbora TJ AŠ MB krasobruslení 02:17.5 
5. Škodová Michaela AC Mladá Boleslav 02:17.9 
6. Solničková Radka AC Mladá Boleslav 02:18.2 
7. Karešová Pavla TJ AŠ MB krasobruslení 02:21.3 
8. Čížková Tereza Rožmitál pod Třemšínem 02:23.6 
9. Žďánská Radka ZŠ Bakov n.J. 02:28.1  
10. Lisnerová Kateřina ZŠ Bakov n.J. 02:29.8  
11. Penzkoferová Nicole Benátky n.J. 02:33.8  
     
Mladší žáci 4.-6.ročník traťový rekord 3:21,4 1000 m   
1. Svoboda Jan AC Mladá Boleslav 03:38.9  
2. Polák Jakub ZŠ Tanvald 03:48.0  
3. Velát Václav Jiří 7.ZŠ Příbram 03:57.2  
4. Kulka Matěj AC Mladá Boleslav 03:57.8  
5. Kratochvíl Tomáš 8.ZŠ Mladá Boleslav 04:08.2  
6. Vorel Martin ZŠ Dětenice 04:14.1  
7. Janeček Lukáš ZŠ Bakov n.J. 04:27.8  
8. Řehák František ZŠ Bakov n.J. 04:30.3  
9. Resl Tomáš ZŠ Bakov n.J. 04:34.3  
10. Hašek Roman ZŠ Bakov n.J. 04:34.9  
11. Dvořák Jan ZŠ Krnsko 04:37.9  
12. Fuksa Petr ZŠ Pod svatou horou 04:39.7  
13. Hulínský Tomáš ZŠ Bakov n.J. 04:42.5  
14. Marcinka Franko ZŠ Bakov n.J. 04:49.7  
15. Bezouška Jáchym ZŠ Marjánka Praha 04:55.8  
16. Bublan David 1. ZŠ Sedlčany 04:45.3  
17. Fiala Miloš 7. ZŠ Mladá Boleslav 05:17.9  
     
starší žákyně 7.-9.ročník traťový rekord 2:37,9 800 m  
1. Penzkoferová Alexandra Benátky n.J. 03:18.7
  
dorostenky traťový rekord 03:25.1 800 m
1. Matoušková Jana Bohutín tenis 03:13.2 traťový rekord 
2. Smrčinová Simona Bohutín tenis 03:24.5 

starší žáci traťový rekord 4:35,0 1500 m 
1. Mattis Michal 3.ZŠ Mladá Boleslav 05:36.7  
2. Ureš Vojtěch Gymnázium Příbram 05:42.6  
3. Maryška Jakub 7.ZŠ Mladá Boleslav 05:58.4    
  
Štafeta 4 x 1 kolo traťový rekord 03:40.1  
1. Matoušková Jana mix  Bohutín tenis 04:07.6  kat. C
 Smrčinová Simona    1. místo
 Ureš Filip         Příbram   
 Ureš Vojtěch   
2. Bezouška Jáchym mix    ZŠ Marjánka Praha 04:10.7  kat. B
 Bůžková Radka           Bohutín   1. místo
 Čížková Radka           Rožmitál p.T.   
 Fuksa Petr           ZŠ pod sv. horou   
3. Musilová Barbora TJ AŠ MB krasobruslení 04:13.6  kat. B
 Vircová Adéla    2. místo
 Karešová Pavla    
 Horáčková Dorota    
4. Lisnerová Kateřina ZŠ Bakov n.J. 04:37.2  kat. B
 Řehák František    3. místo
 Janeček Lukáš    
 Žďánská Radka
5. Resl Tomáš ZŠ Bakov n.J. 04:47.8 kat. B
 Hašek Roman (nesplněna podmínka minimálně dvou dívek ve štafetě) 
 Marcinko Franko  mimo soutěž  
 Hulinský Tomáš    
6. Erbertová Štěpánka TJ AŠ MB krasobruslení 04:51.6 kat. A
 Dutá Leontýna   1. místo
 Prokopová Pavla    
 Štrobachová Anna



12

V následující den po parlamentních vol-
bách, v neděli 30. května 2010, byla slav-
nostní vernisáží otevřena výstava pana 
Zeňka Goly z Mladé Boleslavi, který si 
sám celou výstavu nazvanou Tvorba také 
instaloval za velké pomoci nové správky-

ně muzea pí. T. Dvořákové, pod jejíž péčí 
byla též celá vernisáž připravena. V pro-
gramu, který uváděl dr. Bednář, vystoupil 
PhDr. Pavel Filip, ředitel Domu kultury 
v Mladé Boleslavi, který seznámil velký 
počet přítomných účastníků vernisáže 

s osobností a dílem autora obrazů, velice 
vkusně umístěných na stěnách a panelech 
výstavní síně našeho muzea. Pan Gola je 
členem skupiny mladoboleslavských 
výtvarníků. V čtenářské obci místních 
baráčníků je znám jako dlouholetý úspěš-

ný ilustrátor časopisu Život Budovcovy 
župy, který nejen ilustruje jako kreslíř, ale 
zároveň i vydává. Na bakovské výstavě 
však předvádí jinou škálu ze své pestré 
tvorby. Vystavuje zde velká plátna svých 
abstraktních představ, jež diváka ohro-

výtvarnÍk Zdeněk Gola vystavuje v MuZeu Bakovska

Z kultury a sPortu

7. Penzkoferová Alexandra      mix  ZŠ Benátky 04:57.4 kat. C
 Penzkoferová Nicole   2. místo
 Fialová Eva         Mladá Boleslav   
 Fiala Miloš    
8. Zahrádková Viktorie ZŠ Bakov n.J. 05:23.7 kat. A
 Kubínová Zuzana   2. místo
 Prokůpek Ondřej    
 Pelikovský David    
9. Tůma David mix ZŠ Bakov n.J. 05:28.8  kat. A
 Šulc David (nesplněna podmínka minimálně dvou dívek ve štafetě) 
 Štučka Václav   mimo soutěž 
 Deáková Lenka ZŠ Krnsko
   
MalÁ koPanÁ 
K postupu bylo tentokrát daleko.
Poslední březnový den proběhlo v Mladé Boleslavi na umělé trávě okresní kolo 
starších žáků v malé kopané. 
Ze čtyřčlenných skupin postupovala první dvě družstva, což se nám bohužel ne-
podařilo, skončili jsme až třetí a do vyřazovacích bojů jsme nezasáhli. 
ZŠ Bakov – 1. ZŠ Benátky 0 : 5
ZŠ Bakov - 1. ZŠ Mnichovo Hradiště 1 : 3
ZŠ Bakov - 5. ZŠ Mladá Boleslav 4 : 1

1. Benátky 3 2 1 0 9 : 2 7
2. MH 3 2 1 0 6 : 2 7
3. Bakov 3 1 0 2 5 : 9 3
4. MB 3 0 0 3 2 : 9 0

Soupeř z Benátek nás předčil po všech stránkách a zaslouženě vysoko vyhrál. 
Utkání se soupeřem z Mnichova Hradiště bylo vyrovnanější, o lepší výsledek 
jsme se připravili nedůsledností v obraně. Teprve ve třetím utkání s družstvem 
z Mladé Boleslavi jsme podali uspokojivý výkon a po zásluze vyhráli 4:1. 

Školu reprezentovali: Martin Soukup, Petr Friedrich, Stanislav Nedvěd, Jaroslav 
Žďánský, Vojtěch Bydžovský, Matěj Kraušner, Láďa Mlynka, Lukáš Bartoš, Par-
tik Řezáč a Jakub Strnad (tedy pouze 4 aktivní fotbalisté). 

volejBal 
Netradičně až do Benátek.
17. 3. proběhlo okresní kolo starších žáků ve volejbale. Pořadatelem turnaje se le-
tos staly Benátky, což většinu škol vzhledem k velké vzdálenosti odradilo. Takže 
nakonec startovala jen dvě domácí družstva, sportovka ze 7. ZŠ v Mladé Boleslavi 
a my. V nové benátecké hale se hraje extraliga, takže zázemí pro tento sport je 
zde obrovské. Benátecká jednička nás výrazně přehrála, stejně jako 7. ZŠ MB. 
Vyrovnanou třísetovou bitvu jsme sehráli se 2. ZŠ Benátky, ale i v tomto utkání 
jsme nakonec těsně prohráli a obsadili až čtvrtou příčku. 

Školu reprezentovali: Jaroslav Žďánský, Matěj Kraušner, Petr Friedrich, Lukáš 
Bartoš, Dominik Pokorný a Lukáš Ondřasina. 

ZŠ Bakov – 1. ZŠ Benátky 0 : 2
ZŠ Bakov - 2. ZŠ Benátky 1 : 2
ZŠ Bakov – 7. ZŠ MB 0. 2
1. 1. ZŠ Benátky 3 3 0 6 : 1 6
2. 7. ZŠ MB 3 2 1 5 : 2 5
3. 2. ZŠ Benátky 3 1 2 2 : 5 4
4. ZŠ Bakov 3 0 3 1 : 6 3

PoHÁr roZHlasu v atletiCe 
Letos bohužel bez úspěchu.
19. a 20. 5. proběhlo na stadionu Jana Železného okresní kolo Poháru Rozhlasu 
v atletice. Ve středu se v neustávajícím lijáku představila starší kategorie, ve čtvr-
tek, kdy se počasí přece jen trochu umoudřilo, kategorie mladší. Omluvou pro 
starší kategorii mohou být nelidské podmínky, ve kterých museli závodit, i čet-
né pády a zranění na kluzkém povrchu a velké improvizace v sestavě družstev 
z důvodu zranění i nemocí. Problémem jsou i nízké počty dětí ve třídách, kdy 
v některých kategoriích každý druhý žák musel jet závodit. 
Přes tyto objektivní příčiny neúspěchu jsou celkové výsledky zklamáním. 
Starší dívky 13. místo.
Starší chlapci 10. místo.
Mladší dívky 14. místo. 
Mladší chlapci 14. místo. 

ZÁvody v rÁMCi lyŽařskÉHo kurZu
V půlce března ideální podmínky.
 Letošní lyžařský výcvikový kurz se po stránce sněhových podmínek i počasí vel-
mi vydařil. 25 žáků absolvovalo kurz na Benecku ve dnech 7. - 12. 3. Závody 
proběhly ve čtvrtek 11. 3. za účasti všech 25 žáků s těmito výsledky. 

dukla MÍtink a MeMoriÁl josefa odloŽila
Zúčastníme se žákovských závodů.
Tohoto druhého nejvýznamnějšího atletického mítinku v republice se každoročně 
účastníme v roli diváků i aktivních závodníků. Nejinak tomu bude i letos při 17. 
ročníku, kdy proběhnou opět vložené žákovské závody O pohár pražského primá-
tora. Akce proběhne 14. 6. 

Za ŠSK při ZŠ Bakov Mgr. Luboš Brodský



mují svou pestrou výraznou barvitostí. 
Každý vystavovaný obraz se odráží jinak 
ve vjemech návštěvníků. V programu ver-
nisáže vystoupily žákyně ZUŠ v Bakově 
pod vedením své paní učitelky Švejdaro-
vé. Obě dívenky, Jessamine Radoslavová 
a Adélka Carsková, potěšily posluchače 
drobnými skladbami na harmonium. 

Výstava je otevřena o víkendech v tradič-
ních hodinách 10:00 – 12:00 a odpoledne 
ve 14:00 – 16:00 hod. Potrvá do 25. čer-
vence 2010. Ve všední dny po domluvě 
v knihovně. Přijďte se potěšit s tvorbou 
Zdeňka Goly!

D. Bednářová
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fotBalovÉ okÉnko

MiniŽÁCi PostouPili do i. diviZe
V sobotu 10. 4. se postavilo na start 9. ročníku Žákovského běhu Bakovem re-
Posledním turnajem se v pátek 4. 6. rozloučili se sezónou minižáci, dvěma vítěz-
stvími potvrdili jasné druhé místo a postup. 

Bakov – struhy 1:0 (0:0) 
Struhy poprvé v turnaji v kompletním složení, hrály vyrovnanou partii a během 
první půle stály za zmínku pouze střely Bakova z dálky, které skončily buď v ná-
ručí brankáře, nebo nad brankou hostí. Nejnebezpečnější pokus Koukala vytěs-
nil brankář na roh. Ve druhé půli byly Struhy lepším mužstvem a měly i šance 
po chybách obrany, ale nepřesnost a brankář Hašek byli proti. Rozhodnutí utkání 
padlo v poslední minutě – Struhy zahodily 100% šanci a po výkopu vyhrál osob-
ní souboj Vích, přihrál za obranu Koukalovi a ten samostatný nájezd proměnil 
ve vítězný gól. . 
Bakov – krnsko 3:0 (1:0) 
Po celý zápas jsme byli lepším týmem, vytvářeli jsme si tlak a šance, s jejich 
proměněním to bylo horší. Po šancích Kendíka, Vícha a Říhy, jsme šli do vedení 
po rohu, kdy se na zadní tyči trefil Zemanec. Další pěknou šanci poslal Resl 
těsně vedle a Vích uspěchal samostatný nájezd na brankáře. Obraz hry ve druhé 
půli byl stejný, hlavně bakovská záloha byla lepší soupeře. Fryč získával míče 
a vytvářel spoluhráčům šance – po jedné z nich útok tři na jednoho proměnil 
Kendík, a když po dalším rohu Říhy znovu Zemanec na zadní tyči pojistil vede-
ní, bylo o vítězi jasno. 
Bakov – Benátky 0:4 (0:1) 
V první půli jsme stačili zachytávat útoky soupeře a inkasovali jsme pouze 
po pěkné individuální akci. Ve druhém poločase jsme odpadli ve velkém vedru 
především fyzicky a výsledkem byly tři branky v naší síti po střelách z dálky, 
kdy chyběl z naší strany včasný přístup k hráčům. Branky jsme mohli také dát, 
ale Kendík místo střely volil kličku a rána Fryče po Kendíkově akci skončila 
pouze na tyči. 
Sestava: Roman Hašek – Tomáš Hulinský, Jan Resl, Franko Marcinko – Petr 
Koukal, Robert Fryč, Jan Říha – Zdeněk Vích. Střídali: Tomáš Kendík, Jan Šafr 
a Jan Zemanec. Trenéři. Jan Resl, Jan Nagy a Patrik Špringer 

Ostatní výsledky: Krnsko – Struhy 1:0, Benátky – Struhy 3:1, Krnsko – Benátky 
1:3. 
1. Benátky 12 11 1 0 31: 4 34b. 
2. Bakov 12 7 2 3 24:10 23b. 
3. Krnsko 12 4 1 7 21:27 13b. 
4. Struhy 12 0 0 12 3:38 0b. 

MiniŽÁCi na vÍtěZnÉ vlně
Do jarní části sezóny šlo mužstvo bakovských minižáků s tím, že sezónní cíl, 
záchrana ve II. divizi okresu, je splněn a každý úspěšný výsledek ve skupině hra-
jící o postup bude bonusem navíc. Během 4 turnajů (hraných systémem každý 
s každým) postupně zlepšovali výkony i výsledky a nakonec obsadili suverénní 
druhé místo s náskokem 10 bodů a postoupili do první divize. 
Soupeři byly Struhy, které jsme 4 x porazili, Krnsko se kterým jsme na podzim 
2009 měli nepříznivou bilanci 2 výher a 4 proher. Na tomto soupeři byl nejlépe 
vidět pokrok našich minižáků, když v pěti jarních utkáních s tímto soupeřem (4 
mistrák + 1 turnaj) jsme 4 x zvítězili a jednou remizovali. Se suverénem naší 
skupiny Benátkami jsme 3 x prohráli a jednou dokázali remizovat (jediná ztráta 
Benátek v ročníku 2009 - 2010). 
Konečná tabulka:
5. Benátky 12 11 1 0 31: 4 34b. 
6. BAKOV 12 7 2 3 24:10 23b. 
7. Krnsko 12 4 1 7 21:27 13b. 
8. Struhy 12 0 0 12 3:38 0b. 
Bonus navíc byl postup v Šika cupu (okresní pohár) do semifinále a dělené třetí 
místo je také úspěchem. 
Týmové pojetí dokazuje i střelecká tabulka jarní části soutěže, kdy v minulých 
sezónách stála naše střelecká produktivita na jednom, maximálně dvou hráčích 
– nyní se do střeleckých statistik 29 gólů zapsalo 8 hráčů: 6 – Kendík, 5 – Vích, 
Říha, 3 – Koukal, Zemanec, 2 – Resl, Fryč, Gíňa, jedna branka byla vlastní. 
V mistrovských a turnajových zápasech se na výborných výsledcích pod tre-
nérským vedením Honzy Resla, Patrika Špringera a Honzy Nagyho podíleli: 
Roman Hašek, Tomáš Hulinský, Honza Resl, Franko Marcinko, Milan Čurej, 
Honza Říha, Robert Fryč, Petr Koukal, Lukáš Culek, Láďa Gíňa, Tomáš Kendík, 
Zdeněk Vích, Honza Zemanec, David Šulc, Honza Šafr, Petr Žák, Ondra Hulin-
ský a Vašek Štučka. 
Odchody hráčů ročníku 1999 do kategorie žáků nejsou v našem týmu tak citelné, 
jako v jiných mužstvech a v příští sezóně bychom se rádi pohybovali v první 
trojici okresu. S elánem jakým chodí kluci trénovat a v jak hojném počtu (cca 
25 žáčků na tréninku), to není cíl nemožný. Ten hlavní úkol jsme splnili na celé 
čáře, kluky sport baví a nejsou líní i v nepříznivém počasí se fotbalu věnovat. 
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I po konci sezóny družstev se hyper-
aktivní Jarda Záhorbenský vydal na 3 
turnaje a docela dobře šířil na šacho-
vém poli, že Sokol Bakov je zřejmě 
slušný oddíl. V sobotu 1. 5. na 26. 
ročníku Mělnické věže v rapidšachu 
zvítězil před druhým Peterem Bara-

nem z TJ Neratovice a třetím Pavlem 
Postupou starším z ŠK JOLY Lysá nad 
Labem, hrálo 30 hráčů. A hned další 
den se mu podařilo "double", když 
vyhrál i turnaj "šachových beznadě-
jí" na Kanině, spojený s vepřovými 
hody, kde druhý byl Lukáš Černík 

a třetí opět Peter Baran (oba TJ Nera-
tovice) , hrálo 18 hráčů v příjemném 
prostředí místní hospůdky. 22. 5. se 
pak opět v "náročném" prostředí šen-
ku pivovaru Konrád v Liberci popral 
v 30. ročníku Ještědského memoriálu 
Pavla Šimíčka s dvaapadesátičlen-

ným polem účastníků, kde skončil 
třetí za druhým Jiřím Kadeřábkem 
z TJ Jiskra Tanvald, když zvítězil fa-
vorit Zdeněk Maršálek z ŠK Zikuda 
Turnov. 

Jaroslav Záhorbenský

ŠaCHy

Oddíl národní házené TJ Sokol Bakov 
nad Jizerou byl rozhodnutím Výkon-
ného výboru Svazu národní házené po-
věřen pořadatelstvím Kvalifikace žen 
o účast v 1. lize v roce 2010. 
Této akce celostátního významu se zú-
častní 6 nejlepších družstev z jednotli-
vých oblastí ČR, včetně našeho týmu. 

Kvalifikace je organizována formou 
turnaje, který se uskuteční ve dnech 
2. – 4. července 2010 na hřišti TJ So-
kol v Bakově nad Jizerou. Soupeřka-
mi hráček Bakova budou týmy Mostu 
(Severočeská oblast), Blovic (Západo-
česká oblast), Náchoda (Východočeská 
oblast), Brna (Jihomorovská oblast) 
a Staré Vsi (Severomoravská oblast). 
V průběhu tří dnů se družstva utkají 
systémem každý s každým a z šesti 
účastníků turnaje si dva nejlepší v zá-
věrečném hodnocení zajistí účast v 1. 
lize žen, ročník 2010/2011. 

Hráčky domácího TJ Sokol Bakov si 
účast v kvalifikaci zajistily suverénním 
vítězstvím v oblastním přeboru Středo-
české oblasti. Mladý tým, jehož některé 
členky se pyšní ziskem bronzové me-
daile z loňského Mistrovství ČR v ka-
tegorii dorostenek, pracuje již druhým 
rokem pod vedením trenéra Miroslava 
Berana. 
Družstvo tvoří: Bártová Monika - Be-
ranová Monika, Chamerová Romana, 
Mrákotová Lucie, Pelikovská Šárka, 
Pěnkavová Kateřina, Puskajlerová Pe-
tra, Svobodová Lucie - Bártová Lucie, 
Cecavová Kristýna, Hartmanová Šárka, 
Mrákotová Helena, Navrátilová Lucie, 
Nevřivá Kristýna, Reslová Lenka, Va-
níčková Simona. 

Členkám týmu a trenérovi se poved-
lo konsolidovat sestavu, zapracovat 
do družstva také hráčky, které před se-
zonou přestoupily z nedalekého Sokola 
Březno a především vytvořit výbornou 

partu, která po celý soutěžní ročník šla 
jasně za svým cílem. Ten se podařilo 
zčásti naplnit právě postupem do kva-
lifikace o 1. ligu. Doufáme, že úspěšné 
tažení bakovských házenkářek bude 
pokračovat a po odehrání všech utkání 
kvalifikačního turnaje se budeme rado-
vat z postupu do nejvyšší soutěže. 

Bakovské hráčky čeká během kvalifika-
ce pět velmi obtížných zápasů. Věříme, 
že si příznivci naší jediné národní hry 
naleznou v hojném počtu cestu do hle-
diště v areálu Za sokolovnou a podpoří 

domácí děvčata svými hlasivkami. Di-
váci budou mít příležitost zhlédnout 
pravděpodobně nejkvalitnější ženská 
utkání v historii bakovské házené!
Vedle skvělých sportovních výsled-
ků ženského družstva se může oddíl 
již tradičně pochlubit svými úspěchy 
v mládežnických kategoriích. Družstvo 
starších žáků se stalo přeborníkem Stře-
dočeské oblasti a vybojovalo si účast 
na Mistrovství ČR v Žatci. Družstva do-
rostenců a starších žákyň obsadila v ob-
lastní soutěži shodně druhá místa. Zatím-
co dorostenci zamíří na turnaj o Pohár 
svazu NH do Oseku nad Bečvou, žákyně 
si po odřeknutí účasti družstvem Sokola 
Březno, zahrají v severomoravské Staré 
Vsi turnaj o titul Mistryň ČR. 

Bakovští muži se v soutěžním ročníku 
2009/2010 utkávali se svými soupeři 
v rámci druholigové soutěže. Těsně před 
jejím závěrem jsou na 11. příčce, která 
by bohužel znamenala sestup do oblast-
ního přeboru. V této soutěži bojovala 
také ostatní družstva Bakova – mladší 
žákyně a žáci, dorostenky a muži B. 
Oddíl národní házené děkuje všem 
svým příznivcům a sponzorům za pod-
poru, kterou mu v průběhu uplynulého 
soutěžního ročníku poskytovali a ještě 
jednou zve diváky ke zhlédnutí zápa-
sů kvalifikace o 1. ligu žen. Začátky 
sportovního programu jsou v uvedené 
dny stanoveny vždy na 9. 00, podrobné 
informace budou k dispozici na www.
hazenabakov.cz. 

Přijďte podpořit bakovské házenkářky!

Děkujeme sponzorům: Chládek a Tin-
těra, Pardubice a. s., Petr Poulík, Město 
Bakov nad Jizerou, SBA Expert a. s., 
RA+spol. s r. o., EMERGE s. r. o., Řez-
nictví Krkovička s. r. o, AD Ketner. 

Petr Šulc
Předseda VV oddílu NH TJ Sokol 

Bakov nad Jizerou

v Bakově se Bude HrÁt o 1. liGu Žen v nÁrodnÍ HÁZenÉ


