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slovo starostky

Vážení občané, 

léto je v plném proudu a my si po uplakaném jaru užíváme krásného teplého 
počasí. Je doba prázdnin a dovolených a čas plyne nezadržitelně rychle, přesně 
tak, jak dokáže běžet jen tehdy, když je člověku dobře. 

Práce, které jsou potřeba obstarat, však nečekají a i v době vybírání dovolených 
je nutné zajistit běžnou údržbu a chod města, pokračovat v projektech, které se 
právě realizují a připravovat další akce, na které bychom mohli na podzim žádat 
o dotace. Jak se říká, peníze jsou až na prvním místě, ovšem ačkoliv se již o fi-
nanční krizi tolik nemluví, začíná se citelně projevovat možná více ve veřejných 
rozpočtech, než u Vás doma. Již na samém počátku velmi ponížený rozpočet 
na rok 2010, je již po prvním pololetí tohoto roku velice napnutý, protože došlo 
k dalšímu propadu daňových příjmů ze strany státního rozpočtu, což v konečném 
důsledku znamená, že jen tak tak pokryjeme provozní náklady na chod města bez 
toho, aniž bychom museli sáhnout do rezervního fondu. Velmi těžko se pak odpo-
vídá na dotazy některých z Vás, proč máme chodníky zarostlé trávou, proč není 
dosud obnoven park v Komenského sadech a v lokalitě Pod Zbábou. Jakékoliv 
pokusy o získání dotací na tyto akce jsou bohužel bezvýsledné a jsem přesvěd-
čená, že to není tím, že by to byly nekvalitně připravené akce. Zkrátka a dobře 
docházejí finance a politikové na vyšších celcích si více hrají na politiku, než 
aby vybírali kvalitní projekty napříč politickým spektrem. Je to velmi nešťastný 
způsob vnímání světa, na který doplácíme my všichni. 

Údržba města, městského majetku i lesů, je tedy v současné době dosti proble-
matická, nicméně snažíme se zajistit alespoň takový standard, na který jste zvyklí 
a přidat něco málo navíc. Klokočská stezka, který byla otevřena na konci škol-
ního roku, je toho vzácným příkladem, a byla vybudována za věcné i finanční 
účasti mnoha dalších subjektů, kterým bych ještě jednou ráda touto cestou po-
děkovala za spolupráci.  

Vzhledem k finanční situaci je kladen důraz na přípravu těch projektů, u kterých 
je reálná šance na získání dotace, bez které bychom realizaci sotva mohli usku-
tečnit. Po zdařilém projektu rozšíření kapacity mateřské školy, který je těsně před 
dokončením a jehož výsledek si budete moci všichni přijít prohlédnout u příle-
žitosti dne otevřených dveří koncem srpna, se připravuje rozšíření kapacity zá-
kladní školy tak, aby i naše školní děti měli důstojné a vhodně vybavené prostory. 
Dále započaly práce na projektu odkanalizování Malé Bělé.

Krásný zbytek prázdnin.
Mgr. Jana Štěpánová, starostka města

letnÍ turistiCkÉ autoBusy - Český rÁj 2010

Město Bakov nad Jizerou i v letošním roce přispělo částkou 12.000 Kč na provoz 
letních turistických autobusů Český ráj 2010. Nositelem projektu je Mikroregion 
Český ráj. Na spolupráci se podílí 31 měst a obcí turistického regionu Český ráj. 
Trasy i počet linek zůstal stejný jako v roce 2009. Turistické autobusy jsou pro-
vozovány na pěti linkách. Na všech je možná přeprava jízdních kol a platí na nich 
stejné tarify jízdného jako u běžných autobusových linek, včetně možnosti využití 
čipových karet. 
Tento projekt je podpořen Libereckým, Královéhradeckým a Středočeským krajem. 

Jízdní řády najdete na webových stránkách www.craj.sph.cz/ikony/trasy/jizdni_rady.
pdf, v autobusových zastávkách a „jízdní řády do kapsy“ můžete obdržet na MěÚ 
Bakov n. J. nebo městské knihovně. 

Magdalena Bulířová
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Cyklista asi zapomněl svůj stroj 
na přejezdu v Bakově
Městská policie v Bakově nad Jizerou 
přijala telefonické oznámení občana, 
který upozornil na „odložené“ kolo 
na světelném zařízení. Hlídka v ulici 
Boleslavská na železničním přejez-
du oznámení potvrdila. Kolo bylo 

posazeno na výstražném kříži pro 
železniční přejezd doplněný světel-
ným výstražným zařízením. Větším 
následkem byla však nefunkčnost 
celého systému, a tudíž v místě do-
šlo k zastavení dopravy. Strážníci 
po dotazech kolemjdoucích občanů 
nezjistili, kdo výše uvedené kolo 

na železnici umístil, a tak zajistili 
opětovné uvedení železničního pře-
jezdu do provozu. 

neukáznění lidé na čtyřkolkách řádí 
v Bakově
Strážníci Městské policie v Bakově nad 
Jizerou opět narazili na neukázněné 
řidiče čtyřkolek. Hlídka zjistila u řeky 
Jizery skupinu mladíků, kteří zde dle 
jejich slov zkoušeli svoji čtyřkolku. 
Strážníci však sdělili mladíkům, že 
musí dodržovat pravidla stanovená zá-
konem a nemohou s čtyřkolkou jezdit 
po soukromých pozemcích, polích či 
v místech, kde to není dovoleno. Celou 
věc řešili strážníci v přestupkovém ří-
zení.

děti vyzkoušely za dozoru strážníků 
in-line dráhu 
Městská policie v Bakově nad Jize-
rou se sešla s dětmi ze základní školy 
ve volnočasovém areálu. Žáci 5. třídy 
se na setkání vybavili kolečkovými 
bruslemi. Strážníci seznámili všech-
ny zúčastněné se správným užíváním 
volnočasového areálu a upozornili je 
na dodržování provozního řádu areá-
lu a správné chování v něm. Poté žáci 

předvedli své umění na kolečkových 
bruslích a ukázali strážníkům svoji 
bezpečnostní výstroj. Většina dětí ovlá-
dala jízdu na kolečkových bruslích bez 
větších problémů. Na závěr celé akce 
se mohly děti, jako spolujezdci, svést 
ve služebním autě a na služebním mo-
tocyklu. 

větší bezpečnost pro dPs
Na jaře pořádala Městská policie 
v Bakově nad Jizerou preventivní 
akci se seniory v domě s pečovatel-
skou službou. Celý program byl za-
měřen na kriminalitu, jejíž obětí se 
velmi často stávají právě staří občané. 
Při dotazech strážníků, co by senioři 
uvítali, nejvíce odpověděli, že by pro 
svoji bezpečnost požadovali vybavit 
všechny pokoje kukátky, aby tak měli 
přehled, kdo je za dveřmi. Strážníci 
ve spolupráci s Městem Bakov nad 
Jizerou zajistili montáž panoramatic-
kých kukátek do všech pokojů v domě 
s pečovatelskou službou. Areál také 
strážníci denně kontrolují a se seniory 
se snaží být často v kontaktu. 

Daniel Šulc 
ředitel MP

Z denÍku MP

Změny ve vedení městské knihovny, 
ke kterým došlo v březnu letošního 
roku, již jistě mnozí z Vás zazna-
menali. Bývalá vedoucí, paní Hana 
Gregorová, však práci na hřebíček 
nepověsila a zůstala v knihovně vy-
pomáhat i nadále. Teprve v červenci 
se s námi jako zaměstnankyně roz-
loučila. 
Paní Gregorová nastoupila do pra-
covního poměru k městu Bakov nad 
Jizerou jako samostatný odborný kni-
hovník. Po několika letech, konkrétně 
1. 3. 2000, byla jmenována do funk-
ce vedoucí organizační složky města 
Městské knihovny Bakov nad Jizerou. 
Městskou knihovnu vedla a rozvíjela 
krásných deset let. 
Za její činnost a často obětavou práci 

jí patří velké poděkování, a to neje-
nom od vedení města Bakov nad Ji-
zerou a od všech zaměstnanců Měst-
ského úřadu v Bakově nad Jizerou, 
ale určitě také od žáků a pedagogů 
ze Základní školy Bakov nad Jizerou 
a všech občanů našeho města, kteří 
rádi navštěvují knihovnu. 
Nyní, když odchází užívat si tzv. za-
slouženého odpočinku, nezbývá než 
popřát hodně zdraví a štěstí, aby tento 
„odpočinek“ byl odpočinkem aktiv-
ním, aby zažívala jen krásné chvíle 
plné štěstí a pohody a splnila si všech-
na přání, která kvůli pracovnímu vytí-
žení nebylo možné uskutečnit. 

  Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

PoděkovÁnÍ
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ZMěny v teCHniCkÉ Četě

Jsem velmi ráda, že Vám mohu představit novou posilu v technické četě. Je jí 
zkušený zámečník, pan Květoslav Mužák z Bakova nad Jizerou. Do pracovního 
poměru k městu nastoupil dne 1. 7. 2010. 
Vzhledem k tomu, že v našem městě, tak jako i v ostatních městech, je práce 
více než dost, věřím, že bude posilou pro technickou četu. Proto mu přeji, aby 
se mu práce dařila. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

Na občany, kteří používají autobuso-
vou zastávku ve směru na Bělou pod 
Bezdězem, se konečně usmálo štěstí. 
Jejich stará rezavá a v poslední době 
také nebezpečná zastávka, byla na-
hrazena novou, která již splňuje trend 

dnešní doby. Nezbývá než věřit, že 
bude sloužit nejméně tolik let, jako ta 
stará. Dětem a občanům přeji příjem-
né „ čekání“ na autobus.  

 Jiří Hieke
místostarosta města

na MalÉ BělÉ uŽ neZMoknou

Před časem jste se v Bakovsku mohli 
dočíst o tom, že schody na věž hradu 
Zvířetice byly zničeny. V noci z 5. 
na 6. října 2008 se staly terčem vandalů 
a shořely. Protože by byla velká škoda 
nechat věž v takovém stavu a nezpří-
stupnit lidem krásný výhled do okolí, 
byly vybudovány schody nové. Roz-
hodně to ale nebyla levná záležitost. 
Nové schodiště stálo více než 300 tisíc 
Kč a pojistná událost byla řešena až 
do poloviny letošního roku. 
Z obavy, aby nedošlo ke stejné nebo 
obdobné události, rozhodlo město 
o tom, že na věž bude přístup omezen. 
věž bude otevřena každý den v týd-
nu, ale pouze od 9. do 19. hodin. 
Minulost ukázala, že zejména v noci 

musí být věž uzamčena. V zimních 
měsících a při dlouhodobě nepřízni-
vých klimatických podmínkách bude 
věž také uzavřena. Každý návštěvník 
věže i celého areálu bude i nadále 
vstupovat do prostor na vlastní ne-
bezpečí a bude povinen chovat se tak, 
aby nedocházelo ke škodám na majet-
ku ale ani na zdraví. 
Věřím, že omezení, která byla ze strany 
města učiněna, budou sloužit pro dob-
ro věci a pomohou zamezit podobným 
nepříjemným událostem, jakou byl po-
žár v roce 2008. Pak si všichni budeme 
moci nerušeně vychutnávat pohledy 
do krásného okolí. 

  Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

ProvoZ na Hradě ZvÍřetiCe

Kdo navštívil v poslední době volno-
časový areál, mohl se již občerstvit 
v nově otevřeném pojízdném stánku, 
který se tu „usídlil“ pro všechny ná-
vštěvníky, přicházející do tohoto are-
álu. Bude sloužit pro všechny spor-

tovce, maminky s dětmi, nebo jenom 
pro ty, kteří si přijdou tento krásný 
areál prohlédnout.  

 Jiří Hieke
místostarosta města

je liBo PÁrek neBo Pivo? 
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Občané města Bakov nad Jizerou 
a příměstských částí odložili v měsí-
ci červnu do speciálních kontejnerů 
na nepotřebný textil celkem 520 kg 
textilu. Tyto bílé kontejnery jsou 
umístěny v ul. Školní /u ZŠ – Hasič-
ské zbrojnice/, ve sběrném středisku 
„Pod Vápeníkovými“ a na Malé Bělé 
u obchodu. Připomínám, že část tex-
tilu se využije v charitativní činnosti, 
zbylá část se recykluje pro výrobu 
čisticích textilií. 
Použitý, nepotřebný textil a nosi-

telnou párovanou obuv odkládejte 
do bílých kontejnerů v zabalených 
a zavázaných igelitových taškách 
nebo pytlích. 
Do kontejneru patří: veškeré nepo-
třebné ošacení, ložní prádlo, záclony, 
bytové textilie, ručníky, ubrusy, rov-
něž párovaná nositelná obuv. 
Do kontejnerů nepatří: koberce, mat-
race, molitan, stany, spací pytle, ne-
textilní materiály, znečištěné a mokré 
textilie. 

Zbyněk Hýzler, DiS. 

kontejnery na teXtil se osvědČily

ŽivotnÍ ProstředÍ

Dne 12. 6. 2010 od 14. 30 hod. proběhlo 
v naší „vesničce střediskové“ – Chudo-
plesích sportovně zábavné odpoledne. 

Tentokrát jsme upustili od klasického 
Dne dětí a připravili jsme odpoledne, 
kterého se zúčastnily všechny věkové 

kategorie – od miminek po babičky. 
Smyslem tohoto odpoledne bylo hlav-
ně seznámení se občanů staré a nové 
zástavby. Nových domků nám v Chu-
doplesích rapidně přibylo a v nich žijí 
převážně mladé rodiny s dětmi. 
Osadní výbor se snažil vymyslet akci 
pro celou obec. Připravena byla trasa 
v okolí Chudoples pro rodinné týmy. 
Na 5 stanovištích čekaly na účastníky 
různé úkoly a otázky pro děti i rodiče. 
Po absolvování této příjemné „soutěž-
ní procházky“ se týmy vrátily na naše 
sportovní hřiště, kde proběhlo opéká-
ní vuřtů a osvěžení v podobě nápojů. 
Po vyhodnocení soutěže a předání dár-
ků dětem, začal první „benďák“ chlapů 
staré a nové zástavby. Škoda jen, že byl 
přerušen deštěm. Byli jsme nuceni se 
přesunout do budovy OV. To se však 
již blížil večer. Maminky odvedly své 
ratolesti a převaha tatínků pokračovala 
v načaté zábavě. Máme v Chudople-
sích dva výborné kytaristy, takže jsme 
si krásně zazpívali od trampských až 
po lidové písničky. 

Akce i její záměr se opravdu vydařily 
a já bych touto cestou chtěla poděkovat 
celému osadnímu výboru ve složení: 
pí. Brychtová, pí. Jetelová, pí. Říhová, 
p. Rajtr, p. Přendáš, p. Náhoda, který 
opravdu zapracoval na jedničku. Jed-
ničku podtrženou si zaslouží členka OV 
pí. Brychtová M., která zajistila spoustu 
drobných reklamních předmětů od spon-
zorů a sama připravila zajímavý sponzor-
ský dar – 50 vynikajících omelet s pole-
vou. Zároveň chci vyjádřit poděkování 
sponzorům: Škoda auto a. s., Česká spo-
řitelna a. s., Rádio Jizera, BV import s. r. 
o., RA+SPOL., Ubytování Brychtová M. 

Závěrem chci poděkovat také vedení 
Města Bakov n. Jiz. za to, že byly zahá-
jeny poslední úpravy na našem sportov-
ním hřišti, které začíná být čím dál více 
využíváno našimi dětmi i dospělými 
občany, z čehož mám já i celý osadní 
výbor Chudoplesy upřímnou radost.
 

Alena Říhová
předsedkyně OV Chudoplesy

sPortovně ZÁBavnÉ odPoledne se vydařilo

od ČtenÁřŮ

Město Bakov nad Jizerou v rámci 
navýšení třídění odpadů, hledá na po-
zemcích ve svém vlastnictví vhodné 
místo pro nové stanoviště kontejne-
rů na tříděný odpad. Bylo vybráno 
místo, kde se kříží ulice Svatojánská 
a Na Výsluní. Technická četa měs-
ta sejmula zeminu, aby mohlo být 
upraveno podloží pro kontejnery, 
avšak naplánované místo se nesetka-
lo s kladným ohlasem občanů a práce 
byly zastaveny. Většina občanů chápe 
nutnost třídění odpadů, ale kontejnery 

nechce ani přes silnici u svého domu. 
V takto zastavěné lokalitě je těžké vy-
brat vhodné místo, i když kontejnery 
na tříděný odpad nejsou vždy zdrojem 
nepořádku (viz. stanoviště v ul. Čap-
kova, Školní). 
Z těchto důvodů žádám občany 
dané lokality, aby učinili své návr-
hy na nové stanoviště kontejnerů 
na tříděný odpad na adresu referen-
ta Měú Bakov nad jizerou: hyzler@
bakovnj.cz.
 

novÉ stanoviŠtě kontejnerŮ na třÍděný odPad v jiHovýCHodnÍ ČÁsti Města

Základní organizace českého zahrád-
kářského svazu v Přepeřích u Dolní-
ho Bousova Vás srdečně zve již na 9. 
výstavu. V loňském roce výstavu na-
vštívilo 820 účastníků – stává se se-
tkáním všech zahrádkářů a milovníků 
přírody. 

Termín: 21. 8. – 22. 8. 2010 od 9: 00 
– 17: 00.
Místo: Přepeře u Dolního Bousova – 
jídelna. 
Pořadatel: Základní organizace čes-
kého zahrádkářského svazu Přepeře. 

Výstava bude doplněna: výtvarnými 
pracemi obyvatelů domova „Modrý 
kámen“ z Mnichova Hradiště, prode-
jem medu, medoviny, proutěných ko-
šíků, kaktusů, ovocných vín, česneku, 
dřevěných výrobků aj. 
K vidění budou i staročeská řemes-

la z Českého ráje. Možnost objed-
nání vybraných jiřin, růží i mečíků 
na příští sezonu. Volná prohlídka jiřin 
v prostoru. 

 
Český zahrádkářský svaz Přepeře

výstava jiřin, rŮŽÍ, MeČÍkŮ a Zeleniny
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Barvy lesa, jeho sezónní vůně a podo-
by, rozhraní světla a stínů, zurčení vody 
v svobodném pobřeží, ptačí zpěv kdesi 
v korunách i docela nízko při zemi, tu-
šené noční proměny svěžího prostředí, 
dřevěné plastiky v místech zastavení 
s tabulemi k poučení, dětské nadšení 
a odpadávající nervozita pořadatelů 
– tak to byly chvíle slavnostního ote-
vření naučné a prožitkové stezky v lůnu 
Klokočky! Vzácní hosté, osvícení pod-
porovatelé, fundovaní průvodci a voda 
k osvěžení; křupavé preclíky, skvělá 
nálada a budky podél cest – to je další 
vzpomínka na ono báječné dopoled-
ne v lese. A ještě je třeba vyzvednout 
bezchybně zrealizovaný nápad, ušitý 
na míru právě údolí Rokytky. Víc snad 

ani netřeba psát – ať si tam každý vyra-
zí! Jen těžko by se hledalo něco, co by 
se dalo vytknout a nikdo ze zúčastně-
ných by si to ani nezasloužil. Pro mne 
to byla donedávna jen vzácná vzrůstná 
květena a seznam opeřenců, který jsem 
kdysi z chráněného území připravil, 
dnes vím, že nemálo chytrých lidí od té 
doby popošlo o pěkný kus dál, rozšířilo 
území a nápadem posledním jej přiblí-
žilo ostatním. Budou i oni stejně chytří 
a využijí volné vstupenky? Velmi bych 
jim to přál! Přál bych to i půvabnému 
koutu, přál bych to všem zúčastněným. 
Děkuji za pozvání i posílení naděje 
směrem k naší krajině. 

Pavel Kverek, 
ornitolog z Kněžmostu

klokoČkou Za PouČenÍM i ZÁBavouvZPoMÍnky

4. července to bylo 15 let, co zemřel pan  

Antonín Hrdlička. 

S láskou vzpomínají manželka a děti 
s rodinami. 

9. srpna uplyne 20 smutných let, kdy 
nás navždy opustil  

Radim Šverma  

z Malé Bělé. S láskou vzpomínají man-
želka, synové Radim a Petr s rodinami. 

Dne 14. 7. 2010 uplynulo 10 let, co nás 
navždy opustil pan 

Josef Holič.  

Kdo jste ho znali a měli ho rádi, věnujte 
mu tichou vzpomínku. Vzpomínají dcery 
s rodinami a ostatní příbuzní.  

Touto cestou bych chtěla poděkovat 
panu Mudr. Přemyslu dvořákovi 
z Obvodního zdravotního střediska 
v Bakově nad Jizerou za jeho osob-
ní lidský, vstřícný přístup, ocho-
tu, laskavé jednání a vzornou péči, 
kterou věnoval mé mamince věře 
kepkové z Bud u Bakova nad jize-
rou. Spíše nežli léky léčí srdíčkem, 
úsměvem a vztahem k nemocnému. 
A to je v dnešní době, kdy neustále 
slyšíme ve všech médiích negativa 
na naše zdravotnictví to, co vás po-

hladí na duši. Samozřejmě mé podě-
kování patří i zdravotní sestřičce paní 
Zině loudové za její lidský přístup, 
vstřícnost a ochotu, kterou každoden-
ně věnuje pacientům v jejich mnohdy 
nelehké situaci. 
Zároveň bych Vám chtěla popřát hod-
ně zdraví, osobní pohody a co nejví-
ce spokojených pacientů jako v mém 
případě. 

Za celou naši rodinu upřímně děkuje 
dcera Věra Slavíková  

Mnichovo Hradiště. 

PoděkovÁnÍ

Chtěla bych tímto článkem poděkovat 
své kolegyni pí Haně Gregorové. 
Pracovaly jsme spolu v bakovské 
knihovně od r. 1987 a pí Gregorová 
jako vedoucí knihovny již od r. 1979. 
K 31. 7. 2010 v knihovně končí, bude 
si užívat zaslouženého důchodu. Pro-

to jí přeji hodně zdraví, štěstí a ať si 
naplno užívá svých vnoučat a spoko-
jených chvil v kruhu své rodiny. 
Ještě jednou díky za 32 let obětavé 
práce pro bakovskou knihovnu a její 
čtenáře. 

Mirka Nitschová

PoděkovÁnÍ

Důchodci? Dnes lidé, kteří počítají 
každou korunu. Neví, jak dlouho jim 
na účet budou chodit peníze za odpra-
covaná léta. Většinou pracující z ře-
mesla. Říká se tomu legračně, peníze 
na stará kolena, důchod! 
Jsem důchodkyní teprve rok a musím 
se přiznat, připadám si mladá. 
Podařilo se mi dobře vychovat své 
tři děti a šedesátka mne teprve čeká. 
Jako senior si prostě nepřipadám. 
Ráda pracuji a miluji svoje řemeslo. 
Chci zde veřejně poděkovat paní Hof-
manové, bývalé paní vedoucí z ob-
chodu potravin, Jednoty na zastávce 
v Boleslavské ulici. Je to obchod, kam 

dnes chodí většina z nás. Pokud tedy 
nenakupují v potravinovém řetězci 
velkoobchodů Interspar, Kaufland či 
Lídl. Oblíbila jsem si po špatné zku-
šenosti z velkoobchodu kolektiv Jed-
noty v Boleslavské ulici. 
Dnes jsem tam potkala paní Hof-
manovou a uvědomila si, že obchod 
mám oblíben vlastně kvůli ní. Vedla 
svůj kolektiv k dokonalému přístupu 
k zákazníkům a dnešní paní vedoucí 
jde v jejích stopách. S úctou si všich-
ni zaslouží naši pochvalu. 

Důchodkyně Vendulková

Bakovský kaufland



6

Tolik let uplynulo od doby, kdy se 
chodilo na brigády, dětem z mateřské 
školky budovat koupaliště. Opět jsem 
si tam užívala parného července. Ten-
tokrát ve vzpomínkách. Moje vnučky 
přicházející do puberty škemraly. Vy-
právěj, jaké to bylo, když byla ma-
minka malá? Krásné!
Koupaliště bylo plné. Jezdilo se sem 
hlavně rekreovat z Mladé Boleslavi. 

Koupaliště se budovalo za městem 
z velikého písečáku. Přírodním zů-
stalo dodnes. Dnešní rekonstrukce 
si vyžádala nejdřív přejmenování 
na volnočasový areál. Koupaliště se 
město snažilo přizpůsobit náročné 
době a my bychom si jej měli velice 
vážit. V Bakově je téměř 4600 oby-
vatel, nevím kolik z toho tady je dětí. 
Jsou rozmazlené počítači a televizí, 

někdy je těžké, je jen tak rozumně 
zabavit. Bez rozdílu věku to můžou 
být právě možnosti ve volnočasovém 
areálu. In-line dráha pro bruslení či 
jízda na kole, překrásná dětská hřiště 
pro předškolní drobotinu a v parných 
dnech i voda k plavání. Velká trav-
natá plocha má možnosti využívání 
po celý rok. Využili ji už bakovští 
hasiči. V dubnu o čarodějnicích při-

pravili velice zajímavý program pro 
děti, k seznámení s novým prostorem. 
V červenci tam proběhla významná 
stotřicetiletá oslava jejich existence 
ve městě. Bakovské koupaliště jsem 
si znovu užila v letních tropických 
vedrech a ráda si tam znovu dojdu 
zaplavat. 
 

Vendulková

kouPaliŠtě

Z Činnosti BakovskýCH ZÁjMovýCH orGaniZaCÍ

I v letošním roce můžete poslední srpno-
vou sobotu, 28. 8. 2010, zavítat na ky-
nologické cvičiště do Podstrání, kde 
pro Vás kynologický klub ve spolupráci 
s mateřskou školou připravil od 14 hod. 
pestrý program. Dětské soutěže, opékání 
vuřtů, ukázku výcviku psů, dětskou Ca-
ruso show atd. Během celého odpoledne 
doprovází vystoupení kapela Bráchové 
a skupina Michaels Cathedral. 
Pro dospěláky je od 20:00 připravena již 
VIII. Tradiční posvícenská zábava, hra-
jí: Víkend Rock, Reflex.
Občerstvení zajištěno po celý den pro 
děti i dospělé.  

PosvÍCenÍ na CviČÁku

tiskovÁ ZPrÁva seMiraMis o. s. 01/2010 – 11. 6. 2010

Občanské sdružení Semiramis zprovoznilo nové webové stránky. Obsahují 
i drogovou poradnu formou chatu – www.os-semiramis.cz
Občanské sdružení Semiramis, které nabízí sociální služby v oblasti protidro-
gové prevence ve Středočeském, Královéhradeckém a Libereckém kraji, spus-
tilo počátkem června nové webové stránky organizace. Mají informovat, ale 
také pomáhat. Záměrem tvůrců totiž bylo, aby fungovaly nejen jako přehledné 
kontaktní rozhraní pro všechny zájemce o činnost sdružení a protidrogovou 
prevenci vůbec, ale aby nabídly i užitečné rady všem, kdo je potřebují. 
Jejich součástí je proto také on-line poradna formou chatu. Odborní pracov-
níci sdružení se budou snažit v nejkratším možném čase zodpovědět dotazy 
týkající se drogové problematiky. Otázky i odpovědi se zobrazí na stránkách 
www.os-semiramis.cz. 

Služba je samozřejmě určena jen těm tazatelům, kteří s tímto druhem komuni-
kace nemají žádný problém. Ostatní mohou použít pro své dotazy a problémy 
e-mail, který nikde zveřejněný nebude. 

o semiramis o. s. 
Posláním Semiramis o. s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám 
ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních a po-
radenských programů, především na území Středočeského kraje. 
Cílem práce Semiramis o. s. je: 

•  Poskytovat služby uživatelům drog za účelem jejich sociální a zdravotní 
stabilizace a rehabilitace. 

•  Preventivně působit na osoby, které se s drogou ještě nesetkaly, popř. s ní 
experimentují. 

•  Chránit veřejnost a veřejné zdraví před negativními dopady zneužívání ná-
vykových látek. 

•  Poskytovat pravdivé a úplné informace laické i odborné veřejnosti (včetně 
osob blízkých uživatelům drog) za účelem zvýšení informovanosti o drogo-
vé problematice. 

•  Spolupracovat s ostatními organizacemi na místní i národní úrovni a s kraj-
ským úřadem Středočeského kraje na vytváření sítě komplexních služeb. 

V současné době provozuje občanské sdružení Semiramis tyto služby: 

Centrum primární prevence poskytuje služby specifické primární prevence 
rizikového chování a působí zejména na II. stupních základních škol na Nym-
bursku, Praze-východ, Kolínsku, Mělnicku, Mladoboleslavsku, Hradci Krá-
lové a Jičíně. 

k - centrum nymburk a k - centrum Mladá Boleslav jsou nízkoprahová 
zařízení pro uživatele nealkoholových drog a jejich blízké okolí. Zabývají se 
minimalizací rizik vyplývajících z užívání drog. 

Centrum terénních programů vyhledává problémové uživatele drog přímo 
v ulicích měst. Prostřednictvím práce s nimi a také prostřednictvím sběru od-
hozeného injekčního materiálu přispívá k ochraně veřejného zdraví. V součas-
né době působí v 15 městech Středočeského kraje – na Nymbursku, Mladobo-
leslavsku, Mělnicku a Praze-východ. 

Centrum drogových služeb ve vězení pracuje s uživateli drog ve výkonu 
trestu a po propuštění s cílem vrátit je do normální společnosti. Tentokrát už 
bez drog a ideálně i bez trestné činnosti. Působí v Mladé Boleslavi, vězni-
cích Jiřice, Stráž pod Ralskem a Jablonec nad Nisou-Rýnovice. Spolupracuje 
i s věznicemi v dalších regionech. 

Další informace a výroční zprávy Semiramis o. s. najdete na www.os-semi-
ramis.cz 

ondřej urbanec
oddělení pro vztahy s veřejností
Semiramis o. s. 
Tel.: 725 857 800
urbanec@os-semiramis.cz 
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Ráda bych touto cestou poděkovala 
paní KATEŘINĚ HAVELKOVÉ, která 
nám pomáhala v Bakově založit Denní 
centrum pro seniory Jizera (DCJ) a byla 
jeho místopředsedkyní. V nedávné 
době z této funkce odstoupila pro své 
pracovní a rodičovské povinnosti. 
„ Kateřino, ještě jednou děkujeme 
za vše, co jsi pro bakovské seniory po-

mohla vybudovat, a věříme, že i nadále 
budeš naším dobrým přítelem a rád-
cem.“
Novou místopředsedkyní našeho DCJ 
je LENKA SMUTNÁ, která se Vám 
sama představí. 

Marcela Friedrichová 
předsedkyně DCJ

dCj - PoděkovÁnÍ kateřině HavelkovÉ

Nikoliv první úspěchy práce Denního 
centra Jizera byly k vidění přímo na ba-
kovské radnici, a to ve čtvrtek 2. čer-
vence, kdy zde byli za přítomnosti paní 
starostky a předsedkyně sdružení šerpa-
mi dekorováni absolventi počítačového 
kurzu, který probíhal od zimních měsíců 
pod dohledem paní učitelky Kendíkové. 

Tato sváteční chvíle byla o to příjemnější, 
že zde byli za svou píli odměněni senio-
ři, kteří se rozhodli pokořit vymoženost 
dnešní doby a naučili se psát na PC, 
mailovat a surfovat po internetu. Jistě si 
za své počínání a hlavně odvahu začít 
a zažít něco nového, zasloužili toto milé 
přijetí, které se zapíše do jejich milých 

vzpomínek. A tak, milí senioři, máte-li 
chuť také okusit něco nového, neváhejte 
zajít do domu s pečovatelskou službou 
v Bakově nad Jizerou, kde Denní cen-
trum Jizera najdete, a můžete vyrazit 

vstříc novým zážitkům a přátelstvím. 
Nabídka nejrůznějších kurzů je široká 
a dveře tu mají otevřeny vesměs všech-
ny věkové kategorie. 

Monika Čapková

slavnostnÍ vyřaZenÍ „studentŮ“ dCj

dennÍ CentruM Pro seniory jiZera

Dobrý den, 
jmenuji se Lenka Smutná roz. Bubáko-
vá a myslím, že mne hodně Bakováků 
zná. Jsem zdravotní sestra, několik let 
jsem pracovala přímo se seniory, a pro-
to tuto problematiku znám jak z profes-
ní stránky tak zároveň z té druhé strán-
ky – rodinné. 
Máme v rodině babičku, která je 
členkou Denního centra, a mě k to-
muto centru dovedla. Naše babička 
do centra dochází, resp. docházela 
ve školním roce až 3x týdně. Moc se 
jí zde líbí a hlavně není dopoledne 
sama. Centrum se nám v podstatě o ni 
stará, protože babičky největší nepřítel 
není věk /88 let/ ani zdraví, ale samota. 
Dopoledne jsme totiž všichni v práci. 
Jednou přišla velice nešťastná, co bude 
dělat, když má centrum svoji činnost 
omezovat z každodenního provozu 
na pouze jednodenní pondělní provoz. 
A důvod? Nedostatek financí. To mě 
přivedlo k přemýšlení o tom, jak centru 

pomoci, aby zcela nezaniklo. Vím, že 
dnešní doba je pro neziskové organi-
zace velice obtížná. Přesto pořád vě-
řím jako občan, že město Bakov tyto 
aktivity podpoří. Vždyť samo město 
pomáhalo při vzniku nového centra 
pro seniory. 
Samozřejmě budeme žádat o dotace, 
které budou vypsány – ministerstvo, 
kraj… Ale co si budeme povídat, dokud 
nejsou peníze na účtu, není nic jistého. 
Mým přispěním do Denního centra je 
nejen místopředsednictví, ale od září 
budu také vést kurz tréninku paměti, 
který bude probíhat každé úterý od 15 
hodin. Všichni, nejenom senioři, jsou 
zváni. Budeme řešit hádanky, rébusy, 
kvízy, testy. To vše nejenom aby-
chom si procvičili paměť a případně ji 
i zlepšili, ale abychom se i společně 
setkali, popovídali si, vzájemně si po-
mohli a hlavně nebyli sami. 

Lenka Smutná

PředstavenÍ novÉHo Člena dCj
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Je krásné sobotní ráno 3. července 2010. 
V sedm hodin ještě většina občanů 
města pospává, ale členové hasičského 
sboru už začínají v pěkně upraveném 
areálu městského koupaliště s posled-
ními přípravami na zahájení oslav 130 
let založení svého sboru. Zatím ještě 
v civilním oblečení, na hasičský stejno-
kroj je ještě čas, ale už teplo. Je nutné 
připravit stoly a lavice pro návštěvní-
ky, přidat k nim i přístřešky, připravit 
a rozmístit starou i novou hasičskou 
techniku, tratě pro soutěže v hasičském 
sportu, atrakce pro děti, skákací hrady, 
dokonce i kombajn jako atrakce pro 
děti přijel. Po osmé hodině se začínají 
sjíždět i okolní hasičské sbory z Veselé, 
Nové Vsi včetně soutěžního družstva 
dětí, Bítouchova, Horní Bukoviny (do-
plněný i o ženy v uniformách s pěkný-
mi klobouky), Rohatska a připravují se 
taktéž. Na své určené místo u „kulaťá-
ku“ se odebírají i se starou vojenskou 
technikou členové Roty Nazdar, o kus 
dál se zabydlují se střelnými zbraněmi 
na kuličky členové Air-soft klubu. 

Před desátou hodinou sluníčko už pěk-
ně hřeje, ale je nutno na sebe oblék-
nout uniformu i přesto, že lépe by bylo 
v plavkách jako těm, kteří se už cákají 
ve vodě. Scházejí se hosté i návštěvní-
ků přibývá, oslavy mohou začít. 
V deset hodin velitel jednotky Štěpán 
Dvořák zavelí přítomným hasičům 
k nástupu a vlajková četa v čele s Bohu-
milem Vlastou ml. přináší prapor sboru. 
Po státní hymně podává velitel hlášení 
starostovi sboru Milanu Hanušovi. Ten 
přivítá přítomné; zástupce města v čele 
se starostkou města Mgr. Janou Štěpá-
novou, místostarostu Jiřího Hiekeho, 
vedoucí úřadu Mgr. Lenku Kouckou, 
dále pak senátora PhDr. Jaromíra Jer-
máře, náměstka krajského hejtmana 
Robina Povšíka, hasiče a návštěvníky 
oslav a děkuje všem sponzorům, kteří 
se svými dary zasloužili o uskutečně-
ní dnešní oslavy. Slovo pak předává 
jednatelce sboru Jiřině Horejšové. Ta 
(pro úraz kotníku moderuje celou osla-
vu z kolečkového vozíku) seznamuje 
přítomné s bohatou 130letou historií 

sboru, kterou sepsal PhDr. Vladimír 
Bednář. Starostka města vyzdvihuje 
ve svém projevu práci hasičů, děkuje 
za práci, kterou nejen pro město, ale 
i pro ostatní dělají v případě záplav 
a požárů, krizových situací a přírod-
ních katastrof. Přeje do dalších let hod-
ně zdraví, úspěchů pracovních a osob-
ních a jako poděkování města předává 
starostovi sboru čestné uznání pro sbor 
a slavnostní stuhu k hasičskému pra-
poru. A každému činnému členu sboru 
na památku malého skleněného hasiče 
(nám ženám pak hasičku). Své krátké 
zdravice přidávají i přítomní hosté. Se 
svou humornou zdravicí přichází za DS 
Tyl i MUDr. Vlasta Bobková. 
Jako výraz díků za pomoc města ha-
sičům předává starosta sboru a velitel 
jednotky Mgr. Janě Štěpánové krásnou 
repliku staré hasičské helmy. Pomalu se 
oficiální část chýlí ke konci. Jednatel-
ka seznamuje s dalším průběhem oslav 
a velitel dává rozchod. 
Je před jedenáctou hodinou, sluníčko 
pálí a z hasičů se jen lije. Ale nic na-

plat, začínají soutěže v hasičském spor-
tu. A soutěží nejen dospěláci, ale i děti 
z Nové Vsi, pak zas stará garda z Bítou-
chova a svou ukázku předvádí se starou 
technikou a ve starých bílých dobových 
uniformách i parta z Rohatka. Ale to už 
mezitím děti poskakují na skákacích 
hradech, vozí se na kolotoči a věřte ne-
věřte - dokonce i na kombajnu. A kdo se 
nebojí vody, tak se vozí s profíky v čele 
s Vaškem Grünwaldem na motorovém 
člunu po vodní ploše. To se málokdy 
povede, a tak je zájem dětí i dospělých 
obrovský. Odhadem to vidím tak na 300 
osob. Ale zájem je i o ostatní atrakce, 
které sbor pro návštěvníky připravil. 
Taková střelba z kulometu s kuličkami 
není marná a svoji mušku zkouší děti 
i dospěláci, určitě také stojí za to vrátit 
se do doby války a prohlédnout si starou 
válečnou techniku, zbraně i zdravotnic-
ké vybavení. 
Svým dílem přispívá na akci i Policie 
ČR - přistavuje své vozidlo, můžete si 
popovídat s jeho osádkou, zrovna tak i se 
zástupci naší městské policie, která má 

jak jsMe slavili 130 let ZaloŽenÍ sBoru doBrovolnýCH HasiČŮ Bakov nad jiZerou



na koupališti také své stanoviště. 
A protože je velké teplo, je nutné dodr-
žovat pitný režim a občerstvovat se, což 
zajišťuje po celý den restaurace Beseda 
na dvou stanovištích. Hudba z repro-
duktorů dodává příjemnou atmosféru 
a chtělo by se do plavek. Ale před námi je 
ještě spousta aktivit. První půlku progra-
mu před obědem zakončuje bublinková 
show. Nevíte co to je? Takový „hrnečku 
vař“! Z černého rukávu se valí moře bub-
lin a zalévá travnatou plochu cca 100m2 
a do výšky cca 1 m. No paráda! V bubli-
nách skáčou nejen děti a jejich radost ne-
zná mezí, ale i velkým se to moc líbí. 
Ale je třeba věnovat se dalším ukázkám. 
Za zvuku sirény přijíždí vozidlo HZS 
Mladá Boleslav a předvádí vyprošťová-
ní osoby z havarovaného favoritu. Není 
to žádná legrace, ale podaří se. To už je 
připravený vůz Záchranné služby Mladá 
Boleslav, zraněný dostává první pomoc 
a ošetření. Krásná ukázka spolupráce ha-
sičů a záchranářů. 
V zápětí ale začíná hořet maketa dom-
ku a hasiči z Veselé oheň likvidují, pak 
hoří ještě jedna - tu pro změnu hasí naši 
hasiči. 

Pozornost diváků už ale upoutává u cha-
tiček ukázka Kynologického klubu Ba-
kov nad Jizerou pod vedením V. Jandy. 
Majitelé psů různých ras předvádějí, 
jak jejich psi poslouchají a co všechno 
umí. A je opravdu na co koukat! 
Na další ukázku HZS je nutné přejít 
na druhou stranu areálu. Tam už před-
vádějí své umění hasiči ze Škodovky. 
Jejich lezci názorně předvádějí slaňová-
ní z výšky cca 10. patra a pak i záchra-
nu osob pomocí rukávu. To si vyzkouší 
i někteří naši hasiči. Já osobně bych to 
nezkusila a ani nechtěla zažít. 
A už je tady znovu HZS Mladá Boleslav 
a předvádí ve spolupráci s našimi hasiči 
záchranu tonoucího z vody. I v těch ne-
oprenech to hasičům moc sluší, a že se 
nám nikdo neutopil - to je jasné. Jenom 
konstatujeme, že jim je v té vodě lépe 
než nám na suchu. Proto také děti i do-
spělí využívají tryskající vodu z hadic. 
Pěkně ochlazuje rozpálená těla. 
Konec programu se blíží a je tady zno-
vu bublinková show. To už návštěvníci 
vědí, co je čeká, a tak je v moři bublin 
mnohem víc dětí i dospělých. Jiřinka 
Horejšová se loučí s návštěvníky, dě-

kuje za účast jim i hasičům a oslava, 
která si vyžádala spoustu hodin příprav 
a nervů končí. 
 
Sbor dobrovolných hasičů ještě jednou 
děkuje PhDr. Vladimíru Bednářovi 
za krásně zpracovanou historii sboru, 
která byla u příležitosti 130 let knižně 
vydána za finančního příspěvku kraje 

a kterou můžete získat u našeho sbo-
ru, všem sponzorům, městu Bakov nad 
Jizerou a firmám, které se na oslavách 
podílely. Snad jenom návštěvníků moh-
lo být víc. Ale myslím, že své si vybralo 
počasí, které nám přálo – snad až pří-
liš. Tak zase někdy příště! 

Jaroslava Čermáková

9
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V sobotu 12. června se pořádal zájezd 
do Rožnova pod Radhoštěm. Nejen 
po krásách místního skanzenu, ale pře-
devším za krásami folklóru všeobecně. 
Škoda, že nabídku Obce baráčníků 
na Malé Bělé využilo jen málo členů 
a příznivců, protože se mohli dočkat 
překrásné scenérie za příjemného letní-
ho počasí. V Rožnově se konal ten den 
i folklórní festival s velkou účastí nej-
lepších souborů naší republiky v čele 
s VUS Ondráš. A tak jsme kromě skan-
zenu obdivovali i nám dobře známé 
kroje, lidové písničky a taneční kroky. 
Obzvláště soubory zabývající se slo-
venským folklórem v nás nechaly velký 

zážitek, ale i plzeňský soubor Mladina 
dokázal upoutat pozornost svižnými 
tanci. A tak jsme si – obzvláště my, Fu-
rianti - připadali jako v pohádce a pře-
mýšleli, jak dosáhnout takových vý-
sledků jako zmiňované soubory. Víme, 
že se na jejich úroveň a bez kapely 
nikdy nedostaneme, ale můžeme směle 
konstatovat, že si vážíme všech, kteří 
se něčemu takovému dokáží věnovat 
na tak vysoké úrovni. 
Skanzen nás přivítal s otevřenou ná-
ručí a také s otevřenou stodolou, kde 
je umístěna občerstvovací „stanice“ 
a tou jsme prošli hned dvakrát, jak 
při vstupu, tak při odchodu. Nemohli 

jsme vynechat na pozdravení slivovi-
ci a na žízeň pivo. Láďa „Píšťalka“ tu 
vyřezával nádherné píšťalky s mono-
gramem a děvčata coby prémii dostá-
vala i vyřezanou kytičku. Následovala 
prohlídka skanzenu a unikátních dře-
věných budov, kde občas vysedávala 
stařenka, aby nám povyprávěla o Va-
lašsku či lidech, kteří dříve v obyd-
lích žili. Je tam i kostel, větrný mlýn, 
škola a hospůdka, kde jsme ochutnali 
tradiční jídlo - polévku kyselici. Do-
šlo i na halušky s brynzou a nechybě-
ly ani frgále. 
 Zkrátka, snažili jsme si ten den v ta-
kové pro nás dálce užít se vším všu-

dy. Poslali jsme pohledy a nakoupili 
suvenýry. A tu nás překvapil známý 
hlas krajánka Michala Kořínka ze 
Zvířetic, který tu prodával svou kera-
miku. Bylo to milé setkání, obzvláště, 
když se třeba i celý rok nepotkáme. 
V rámci festivalu probíhala v Dřevě-
ném městečku i přehlídka skupin his-
torického šermu, takže to nebyl den 
jen s klasickým folklórem, ale mohli 
jsme se pokochat i krásami bojového 
umění. Byl to moc hezký výlet a věř-
te, že až Vás zase někam pozvou ma-
lobělští baráčníci, nezůstávejte doma. 
Zájezd bude stát za to!

Monika Čapková

furiant - roŽnovskÁ valaŠka 

furiant

V neděli 13. června uspořádal Te-
nisový klub U Trati na Malé Bělé 
za finanční spolupráce s Osadním 
výborem na Malé Bělé a místní orga-
nizací ČSSD Bakov nad Jizerou tra-
diční dětský den na zdejším plácku. 
A protože je zvykem tento den pořá-
dat vždy v nějakém zábavném stylu, 
letos padla ruka na námořníky. Petr 
Štěpánek nakreslil překrásné vodní 
a lodní dekorace. Všichni dohlížeči 
nad regulérností konaných soutěží 
byli přestrojeni do námořnického 
a pirátského oblečení. Za příjemné-

ho počasí tak děti mohly skládat ná-
mořnické puzzle, napumpovat vodu 
z hasičské ruční stříkačky, poslepu si 
ulovit rybku s bonbónem, rozpozná-
vat vodní příšerky - také naslepo, či 
si nechat na obličej nakreslit nějaké 
to znamení vodního světa. Na závěr si 
všichni opekli buřtíky za příjemného 
hudebního doprovodu DJ Mirka Rul-
ce. Domů odcházeli všichni s nějakou 
tou sladkostí a hlavně s příjemnou ná-
ladou ze setkání s mořským světem. 

Monika Čapková

furiant - dětský den MalÁ BělÁ
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soubor furiant si vás dovoluje pozvat na další ročník historického dne 
na hradě Zvířetice: 

HistoriCký den na Hradě ZvÍřetiCe 
v neděli dne 29. 8. 2010 
-  10:00 – zahájení – příchod skupiny Karla IV. (Karlovy Vary) + družina (rytíři)
- 10:20 – 10:40 – Ambrosie - tance
- 10:40 – 11:00 – Isara - hudba
- 11:00 – 11:20 – Rytíři krále Jana (šermíři)
- 11:20 – 11:40 – Tanec skupiny Karla IV.
- 11:40 – 12:00 – Hargor
- 12:00 – 12:45 – Hostina (hraje Isara, tančí Shareefa ) – námluvy – 
- Gotická svatba
- 12:45 – 13:15 - Emillion - divadlo pro děti a nejen pro ně
- 13:15 – 13:45 – Isara
- 13:45 – 14:05 – Rytíři krále Jana
- 14:05 – 14:25 – Ambrosie
- 14:25 – 14:50 – Isara
- 14:50 – 15:10 – Hargor
- 15:10 – 15:40 – Emillion
- 15:40 – 16:30 – Isara
- 16:30 – 17:00 závěr
- změna programu vyhrazena a případné časové posuny též

Další ročník Klášter Tour máme 
za sebou. Jel se v sobotu 26. června. 
A takový povedený ročník to zrov-
na byl. Sluníčko svítilo od samé-
ho rána, nálada byla tudíž výborná, 
a když se k tomu přidalo i nějaké to 
pivko, úspěch byl dokonán. Na trasu 
dlouhou bez mála 40 kilometrů se 
vydalo z bakovského náměstí přes 
dvacet nadšenců v dobovém obleče-
ní a na starých kolech. „Peloton“ byl 
obohacen tentokrát i o veliká a hódně 
stará kola - kostitřasy. Pánové Martin 
a Petr za námi přijeli z pěkné dálky, 
a proto si jejich obětavosti vážíme 
dvojnásob. Trasa vedla po hospůd-
kách a podnicích: Bakovská zastáv-
ka, Cukrárna Za rohem v Mnichově 
Hradišti, kde jsme si pivečko dali 
až v „Karlových Varech“ na náměs-
tí a pokračovali naši spanilou jízdu 
do Hoškovic, kde jsme nejprve při-

brzdili v hospodě a poté se celí natě-
šení vrhli do uzenářství pana Stejska-
la, který nás pohostil nejen výborným 
ovárkem, uzeným a klobáskami, ale 
přidal i něco proti pocení. V Březině 
v hospodě nás dostihla redaktorka 
Boleslavského deníku, a tak se o naší 
recesistické akci psalo i tam. V Doub-
ravě jsme kromě restaurací U Čapků 
a U Lebedů prohodili i pár povzbu-
divých slov na místním stadionu při 
fotbalovém zápase. Pak jsme pokra-
čovali do Žďáru ke Kašpárkovi, kde 
měli úžasný nápis ohledně pití piva. 
Ve Skokovech jsme už měli někteří 
rozmazanější vidění, ale se ctí jsme 
dojeli přes Olšinu a Dneboh zpátky 
domů. No, domů - přeci jsme nemoh-
li vynechat na závěr naši oblíbenou 
hospůdku v Nové Vsi

Monika Čapková

furiant - klÁŠter tour 

Z MateřskÉ a ZÁkladnÍ Školy

BeruŠky na eXkurZi na klokoČCe

Tak máme nového třídního kamaráda, 
objevili jsme si ho na Klokočce - je to 
náš průvodce po polesí Aleš Janeček. 
V jeden slunečný červnový den jsme 
si vyrazili na Klokočku. Cestou jsme 
stačili vyčistit kousek lesa od odpadků 
(výjimkou nebyly plastové židle a lah-
ve, kočárek, polystyren a spousta dal-
ších „dárečků“) a jak to okomentovala 
jedna z našich berušek, to tady muselo 
pohodit jen nějaké natvrdlé čuně - 
a měla pravdu. 
U hájovny jsme se nasvačili, protože 
my máme hlad prostě pořád, a okoukli 

zdomácnělého divočáka Matěje (v tu 
chvíli jsme ještě netušili, že za něko-
lik hodin budeme špinavější než on). 
Aleš nám ukázal oboru, taky už víme, 
po čem se to tu jmenuje Klokočka, 
cestou jsme si promrskali stromy 
a keře, zahráli hry na rychlost, po-
střeh a tak a zase se vrátili k hájovně. 
K obědu jsme si opekli buřty a dali se 
na pochod směr nanuk v Nové Vsi. 
Do Bakova jsme došli absolutně špi-
naví (konečně jako vždycky), ale moc 
se nám to líbilo. 

Berušky z 1. B

vojenský den

Ve čtvrtek 24. 6. si prvňáci a druháci 
udělali vojenský den. Ráno se přesu-
nuli po trase škola – cvičiště u pana 
Andrýse. Tam na ně čekala spousta 
disciplín. Střelba ze vzduchovky, ská-
kání přes švihadlo, chůze na chůdách, 
běh se samopalem, plížení, hod na cíl, 
pořadovka a práce s buzolou. Úkoly to 
nebyly snadné, ale všichni se moc sna-

žili. Za odměnu jsme dostali sladkosti. 
Pan Andrýs nám ještě otevřel obrněný 
transportér a my si to v něm náležitě 
užili. Stihli jsme si i opéct buřtíky, ale 
pak už byl čas návratu. Teď už víme, 
že to vojáci nemají vůbec snadné, ale 
stejně se těšíme na další vojenské cvi-
čení. 

Ferdové z 1. A
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ŠkolnÍ výlet 8. a - Mukařov 2010

8. A už byla opět na výletě, tentokrát 
na „třídeňáku“ v bývalé škole na Mu-
kařově s panem učitelem Čechem 
a s námi vybranou paní učitelkou Ko-
zákovou jako druhým dozorem. 
 V pátek 11. 6. jsme se všichni sešli 
i se svými zavazadly u školy. Naložili 
jsme je do auta k Adamovým a paní 
Novákové a mohli jsme vyrazit. První 
cesta vedla do Nové Vsi, kde jsme se 
občerstvili studeným nanukem, pro-
tože bylo strašné vedro. Pokračovali 
jsme lesem směrem ke Klokočce. Tam 
na nás čekala u kapličky příjemně 
studená voda. Přišli jsme k Janečko-
vým do obory, tam se nám moc líbili 
3 pejsci, všichni jsme jim dali kousek 
z našich svačin. Nejlepší bylo veli-
kánské divoké prase Matěj, kterého 
mají v ohradě plné bláta. Strašně fu-
něl a moc se nám líbil. A pokračovali 
jsme dál přes oboru až na Bílou Hlínu 

a na Bukovinu, kde na nás čekal za-
sloužený oběd, protože po té cestě bez 
stromů na přímém slunci jsme mysleli, 
že bude po nás. Měli jsme velký řízek 
a hranolky, byla to ňamka. Teď už nás 
čekala jen cesta na Mukařov. Pod Mu-
kařovem jsme měli opět nanuka a po-
vzbuzující nápoje, abychom překonali 
ten poslední kopec, který byl příšer-
ný, tak dlouhý kopec jsme snad ještě 
neviděli. Konečně jsme byli nahoře, 
a protože tam chtěli být všichni první, 
dávali jsme si z posledních sil závody, 
přidal se i pan učitel. A konečně klid, 
celý zbytek pátku na chatě se sladkost-
mi, válením na pokoji, sprchováním, 
opalováním a hraním. Večer přišla 
strašná zpráva: „JDEME SE PROJÍT!“ 
A všichni jednohlasně: „Kam zas?“ Šli 
jsme se projít pouze na náves, neby-
lo takové vedro, takže to šlo. Navečer 
jsme si hráli na mravence, paní učitel-

ka rozházela TIC TAK a my jsme jich 
museli v trávě najít co nejvíc. Vyhrála 
naše Nelča. Když jsme přišli zpět, dali 
jsme si večeři a po skupinkách jsme 
se chodili sprchovat. A začal noční ži-
vot. Ječelo se do 2 hodin do rána, kdy 
všichni usnuli. 
Další den po snídani jsme vyrazi-
li kolem desáté hodiny na cestu. Šli 
jsme do Mohelnice nad Jizerou, tam 
jsme si prohlédli románský kostel, dál 
na zříceninu hradu Zásadka a na vrch 
Káčov (zase kopec). Cesta zpátky 
utekla rychle, sice ve 30 stupních 
Celsia po silnicích, ale přežili jsme 
to. Pod oblíbeným kopcem nás čekal 
opět energetický nápoj a cesta k cha-
tě. Večer jsme vynalezli novou hru, 
házení gumídků na strop (oni tam to-
tiž zůstávali přilepení, učitelé o tom 
neměli ani páru a aby nás nenachyta-
li, sundávali jsme je i s omítkou koš-

tětem). Protože máme tak strašně rádi 
gumídky, paní učitelka nám koupila 
malý a velký pytel. Ten, kdo uhodl, 
kolik gumídků je v malém pytlíku, 
dostal ten velký, a protože se netre-
fil nikdo, museli se výherci rozdělit. 
Paní učitelka ho hodila ze schodů 
a výherci se prali, ječeli, štěkali, kdo 
kolik bude mít. Bylo několik pádu ze 
schodů, jinak vše v pořádku. Ještě ve-
čer jsme si rozdělili práce na nedělní 
úklid. V sobotu v noci už jsme se ma-
linko těšili domů, protože jsme byli 
nevyspalí a utahaní. 
V neděli ráno začínal otravný úklid 
a přijezd rodičů. Rozloučili jsme se 
oblíbeným pozdravem: „Ahoj zítra 
ve škole!“ a odjížděli jsme domů. 
V pondělí jsme si říkali, že se tam 
chceme vrátit. Příští výlet bude určitě 
taky tak super. 

Michaela Honcová 8. A

PřekvaPenÍ na kouPaliŠti

Dne 24. 6. 2010 jsme šli na koupaliště 
bruslit. Přišli jsme tam v 8. 30 a v 9. 
00 h na nás čekalo překvapení. Byli 
jsme netrpěliví, protože jsme nevědě-
li, co to bude. Chvilku po deváté ho-
dině přijela městská policie, a to bylo 
to překvapení. Pověděli nám o správ-
ném bruslení a dodržování pravidel 
v areálu a potom jsme jeli tři koleč-
ka na zahřátí. Později jsme se vozi-
li policejním motocyklem i autem. 
Mluvili jsme do vysílačky, zapnuli si 
houkačku a paní učitelce jsme objed-
nali „romantickou“ jízdu policejním 
autem. Nakonec jsme si objeli ještě 
tři kolečka a rozloučili se s policisty. 
Moc jsme jim za to poděkovali, byli 
velmi hodní a ochotní a děkujeme 
i paní učitelce M. Honcové. 
 

Byl to báječný den.
 Děkujeme 5. A
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Z kultury a sPortu

Bakov nad Jizerou - Sen házenkář-
ských generací Bakova se proměnil 
ve skutečnost. 
Bakovské házenkářky dosáhly skvělého 
úspěchu v kvalifikaci o první ligu v ná-
rodní házené. V konkurenci šesti družstev 
si spolu s Blovicemi vybojovaly postup 
do nejvyšší soutěže. 
Po historickém vítězství ve Středočes-
kém oblastním přeboru se ženy Bakova 
utkaly na domácím hřišti v kvalifikačním 
turnaji o 1. ligu s těmito družstvy: TJ So-
kol Blovice, Baník Most NH, TJ Spartak 
Modřany, Draken Brno a SK Rubena Ná-
chod. Do první ligy mělo právo postupu 
první a druhé družstvo v celkové tabulce 
turnaje.  První den turnaje bakovské hráč-
ky zvládly a porazily Draken Brno 13:12 
(8:3). Ještě tentýž den je čekal zápas proti 
družstvu TJ Sokol Blovice. Zápas se hrál 
za velkého vedra a v prvním poločase 
útočné řady Bakova jen stěží ohrožova-
ly branku Blovic. V druhém poločase se 
hra domácích hráček výrazně zlepšila, ale 
ani to nepomohlo a Bakov prohrál 13:17 
(5:8). Druhý den Bakov čekalo ještě tento 
rok prvoligové družstvo TJ Spartak Mod-
řany. Bakovská děvčata prohrála o jediný 
gól první poločas. Ve druhé části se však 
nadechla k drtivému finiši a soupeře na-
konec udolala 10:8. 
Také v dalším utkání proti srdnatě boju-
jícímu družstvu Baník Most NH dotáhla 
bakovská děvčata své snažení do vítězné-
ho konce 18:16 (9:8). 
Po sobotním programu již byl znám vítěz 
kvalifikace, když s předstihem se jím sta-
lo družstvo TJ Sokol Blovice, a zajistilo 
si tak postup do první ligy. 
Ve hře ale bylo ještě druhé postupové 
místo, o které se v přímém souboji v úpl-
ně posledním utkání celého turnaje popral 
domácí TJ Sokol Bakov s družstvem SK 
Rubena Náchod. 
Trenér bakovských věděl dobře už před 

utkáním, že jedině výhra posune Bakov 
do první ligy. Remíza, natož prohra Bako-
va by hrála do karet Náchodu. V prvním 
poločase utkání, na něž přišlo opravdu 
nečekaně mnoho diváků, se skóre přelé-
valo ze strany na stranu. V poločase tak 
prohrával Bakov rozdílem pouhé branky, 
což ještě dávalo naději do druhé půle. 
V druhém poločase rozjela děvčata Ba-
kova brankostroj a soupeře porazila 
23:18 (10:11). Skončila tak na druhém 
postupovém místě!
Bakovská děvčata si v kvalifikaci vy-
sloužila i několik individuálních ocenění: 
Monika Bártová byla vyhlášena jako 3. 
nejlepší brankářka turnaje, Lucie Mrá-
kotová jako 2. nejlepší hráčka v obraně. 
Monika Beranová se stala 2. nejlepší 
střelkyní, a navíc získala titul nejlepší 
útočnice turnaje. 
Družstvo Bakova absolvovalo kvalifika-
ci ve složení: Monika Bártová – Lucie 
Mrákotová, Kateřina Pěnkavová, Lucie 
Svobodová, Romana Chamerová, Šárka 
Pelikovská, Petra Puskajlerová – Kristý-
na Cecavová, Monika Beranová, Simona 
Vaníčková, Lucie Navrátilová, Lucie 
Bártová, Lucie Bejdová. Trenérem druž-
stva byl Miroslav Beran a vedoucím Mi-
chal Štěpánek. 
Momentálně čeká družstvo krátký, za-
sloužený odpočinek a poté tvrdá práce, 
neboť ligová sezona začíná již v půlce 
srpna. Šťastný trenér bakovských házen-
kářek Miroslav Beran po úspěšně skon-
čené kvalifikaci řekl: „Musím vyseknout 
poklonu celému našemu družstvo za vý-
kon, kterým se nejen v kvalifikaci, ale 
po celou sezonu prezentovalo. A rád bych 
ještě poděkoval všem, kteří si v kvalifika-
ci našli cestu do ochozů a dokázali udělat 
děvčatům opravdu parádní atmosféru. 
Věřím, že si najdou cestu k povzbuzení 
i na prvoligové zápasy v příštím ročníku. 
A velké poděkování patří i všem sponzo-

rům, bez kterých by tento úspěch nejspíš 
nebyl.“
Výsledky kvalifikačních zápasů: 
Most – Blovice 9:23, Brno – Bakov 
12:13, Náchod – Modřany 12:11, Blovi-
ce – Bakov 17:13, Náchod – Most 26:15, 
Modřany – Brno 13:12, Blovice – Náchod 
22:20, Bakov – Modřany 10:8, Most – 
Brno 14:12, Modřany – Blovice 5:10, Ná-
chod – Brno 20:19, Bakov – Most 18:16, 

Brno – Blovice 10:14, Most – Modřany 
12:24, Bakov – Náchod 23:18. 
Konečné pořadí kvalifikace: 1. TJ Sokol 
Blovice 10 bodů (86:57), 2. Sokol Bakov 
nad Jizerou 8 bodů (77:71), 3. SK Rube-
na Náchod 6 bodů (96:90), 4. TJ Spartak 
Modřany 4 body (37:56), 5. Baník Most 
NH 2 body (66: 103), 6. Draken Brno 0 
bodů (65: 74).

Miroslav Beran

tenisovÁ seZona v PoloČase

Mistrovskými zápasy byla v červnu 
ukončena první část tenisové sezony 
našich družstev hrajících krajské sou-
těže. Naše „A“ družstvo dospělých 
potvrdilo výkonnostní růst a v ko-
nečném hodnocení obsadilo 3. místo, 
když jej dělilo od druhého místa je-
nom horší skóre z jednotlivých utká-
ní. V silách našeho družstva pro příští 
sezonu je umístění v horních příčkách 
tabulky, případně se pokusit o postup 
do 1. třídy krajské soutěže. 
Družstvo „B“ dospělých se dlouho 
drželo na postupových pozicích. Po-
slední utkání však nezastihlo naše 
družstvo v optimální sestavě, ať již 
z důvodů zranění nebo formy jednot-
livých hráčů. Konečné 4. místo je tak 
trochu zklamáním z dobře rozehrané 
soutěže. Rozhodně pro příští sezonu 
platí konsolidovat družstvo a pokusit 
se o postup. 
Družstvo mladších žáků v prvním 
roce působení v krajské soutěži 2. 
třídy rozhodně nezklamalo. V ko-
nečném účtování skončilo na velmi 
pěkném 4. místě, když s postupujícím 
Mělníkem sehrálo více než vyrov-
nanou partii. Naše družstvo složené 
z hráčů a hráček ročníků 2000 patřilo 
v soutěži k nejmladším a po doplnění 

družstva v příští sezoně může být as-
pirantem na postup. 
Ve druhé polovině tenisové sezony 
čekají na naše hráče a hráčky celo-
státní turnaje, které jsou z hlediska 
zlepšování výkonnosti našich hráčů 
rovněž důležité. Účast našich hrá-
čů na těchto turnajích je odrazovým 
můstkem pro ještě lepší umístění na-
šich družstev v příští sezoně a zlep-
šováním se na celostátních žebříčcích 
jednotlivců. 
Celostátní turnaje pořádané naším 
klubem: prvním turnajem na našich 
dvorcích byl turnaj mužů 3. - 4. 7., 
kterého se účastnilo celkem 24 hráčů 
a měl kategorii 6, což svědčí o velmi 
dobré úrovni turnaje. Pro obsáhlou 
výsledkovou listinu naleznete tento 
turnaj a konečné tabulky našich druž-
stev ve vývěsce u sokolovny. Dalším 
turnajem pořádaným naším klubem 
bude 14. - 15. 8 celostátní turnaj 
mladších žáků a žákyň, na který vás 
srdečně zveme. Hrací doba 9 - 18 ho-
din. 
Na závěr nám dovolte popřát vám 
všem hezkou dovolenou a příjemné 
prožití zbytku prázdnin. 
  

Karel Bubák

BakovskÉ HÁZenkÁřky PostouPily do i. liGy
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ŠaCHistÉ

Čtyři šachisté Sokola Bakov se v rámci 
příprav na novou druholigovou sezónu 
zúčastnili již 18. ročníku mezinárodního 
šachového festivalu O pohár města Kla-
tov 2010 – Unileasing OPEN, kterého se 
účastnilo 192 hráčů několika zemí. Nejlé-
pe se umístil předseda našeho oddílu Lu-
děk Švejdar, když skončil 37., pak Tomáš 
Ďúran 39., Radomír Vacek 41. a Martin 

Richter 53. Prvenství obhájil a již posed-
mé zvítězil Petr Neuman z extraligového 
Zikudy Turnov, druhý byl Ivan Hausner 
z též extraligové Mahrly Praha a třetí byl 
Jan Turner z ŠK Kozolupy. Turnaj se hrál 
zároveň jako přebor ČOS a v něm skončil 
Luděk na krásném 5. místě, vyhrál David 
Kubečka ze Sokola Vršovice.   

Jaroslav Záhorbenský

11. 9. 2010 se za podpory města Bakova 
nad Jizerou uskuteční v areálu městského 
koupaliště v Bakově již 5. ročník závodů 
horských kol pro děti a dorost pod ná-
zvem DEMA Pohár města Bakova nad 
Jizerou.
Tato akce si v minulých ročnících získala 
své příznivce nejen na Bakovsku, ale její 
obliba překročila už i hranice Středočes-
kého kraje. Vzhledem k tomu, že popula-
rita tohoto závodu každým rokem stoupá, 
očekávají organizátoři s napětím, zda 
letošní ročník prolomí magickou hranici 
400 účastníků.
Přestože jde o cyklistické závody, hlav-
ní idea organizátorů zůstává stále stej-
ná, a tou je propagace aktivního využití 
volného času mládeže. Kromě hlavního 
závodu horských kol budou k dispozici 
i doprovodné akce jako například sprint, 
pásmo soutěží pro nejmenší Na kole po-
hádkovým lesem, skákací hrad, akce pod 
patronátem BESIPu či další sportovní 
disciplíny a atrakce.
Hostem pro letošní ročník je Martin Ši-
můnek, který přijede se svou biketrialo-
vou exibicí. Můžete se tedy těšit na sko-
ky, při kterých se tají dech, a kousky, nad 
kterými zůstává rozum stát. I letos se 
budete moci setkat s cyklistickým ultra-
maratoncem Zdendou Křížem, který se 
zúčastnil předloňského ročníku jako host, 
ale atmosféra ho pohltila natolik, že při 
loňském ročníku plnil funkci předjezdce 
komentujícího závod přímo ze sedla.
Stejně jako každý rok jsou vypsány ka-
tegorie ve věku 3 – 18 let, které startují 
po dvou ročnících narození. Tratě, jejich 
délka i náročnost jednotlivých kategorií 
jsou pak pečlivě voleny s ohledem na věk 

závodníků, přičemž poskytují dostatek 
atraktivních cyklistických prvků uspoko-
jujících cyklistické nadšence – nejde však 
o nezvladatelné pasáže, které by pro svá-
tečnější jezdce znamenaly překážku. 
Vzhledem k důsledkům ekonomické kri-
ze je stále poněkud napínavým příběhem 
sestavení rozpočtu Poháru, který vždy byl 
zcela závislý na dobré vůli sponzorů a ve-
řejných institucí. Po odchodu některých 
partnerů je však dobrou zprávou navázání 
spolupráce s novými sponzory. Velký dík 
tedy patří městu Bakovu nad Jizerou, ge-
nerálnímu partneru slovenskému výrobci 
kol DEMA Bicycles, hlavním partnerům 
společnostem SKIA CZ a BEHR GROUP 
a samozřejmě dalším společnostem, které 
této akci zachovaly přízeň, nebo se pro ni 
nadchly, a bez jejichž pomoci by se Pohár 
uskutečnit nemohl.
Rádi bychom zdůraznili, že DEMA Po-
hár je stále pro všechny účastníky i pří-
chozí zdarma a že s prázdnou účastníci 
neodejdou. Organizátorům se pro letošek 
dokonce podařilo navýšit množství cen 
a pozorností. Během dne jich tak bude 
rozdáno několik set a k tomu budou vylo-
sováni 3 závodníci, kteří odjedou na kole 
značky DEMA.
Organizační tým Bike & Ski Bakajda 
tímto všechny srdečně zve na druhou 
zářijovou sobotu na bakovské koupališ-
tě. Registrace závodníků on-line byla již 
spuštěna na www.bakajda.cz/pohar. Pro 
předem přihlášené je připravený dárek.
Těšíme se na shledanou!
  

Za organizační tým  
o.s. Bike & Ski Bakajda

Lenka Volfová

deMa PoHÁr Města Bakova nad jiZerou – 
PoZvÁnka na 5. roČnÍk

fotBalovÉ okÉnko

Zakončení fotbalové sezóny 2009 - 2010
Krátké hodnocení jednotlivých mužstev fotbalového oddílu SK Bakov nad Jizerou. 

Minikopaná (věková kategorie 6 – 10 let)
Mužstvo minikopané skončilo na vynikajícím 2. místě v II. divizi OP MB a vybojo-
valo si účast v nejvyšší třídě této věkové kategorie. Úspěchem je i postup do semi-
finále okresního poháru minikopané. Trenéři mužstva: Jan Resl., Vedoucí mužstva: 
Jan Nagy, Patrik Špringer.
Starší žáci (věková kategorie 10 – 15 let)
Mladý kádr starších žáků zakončil mistrovskou sezónu na 7. místě v OP MB katego-
rii starších žáků. Trenéři mužstva: Miroslav Navara, Leoš Adam., Vedoucí mužstva: 
Lucie Adamová.
Dorost (věková kategorie 15 – 18 let)
Mužstvo dorostu obsadilo 3. místo v krajské 1. A třídě Středočeského kraje kategorie 
dorostu. Trenér mužstva: Tomáš Zahrádka, Jaroslav Maryška.,  Vedoucí mužstva: 
Vlastimil Glos.
A mužstvo
Zakončilo mistrovskou sezónu 1. A třídy Středočeského kraje mužů na 9. místě ta-
bulky soutěže. Trenéři mužstva: Ladislav Špringer, Martin Syrůček. Vedoucí muž-
stva: Karel Wollman.
B mužstvo
Naše rezerva se umístila na solidním 3. místě III. třídy OS MB a vylepšila své umís-
tění v této výkonnostní třídě.  Trenér mužstva: Milan Machata. Vedoucí mužstva: Jo-
sef Janoušek, Stanislav Jachek.

SK Bakov nad Jizerou – oddíl kopané děkuje všem svým sponzorům, členům a pří-
znivcům za jejich podporu během fotbalové sezóny 2009 – 2010. 

Lukáš Bláha, Dis. 

Mistrovské zápasy Bakov n.j. a mužstvo - PodZiM 2010
Benešov B Bakov 08.08. 17:00 NE  odjezd - 14:30 h
Bakov M.Hradiště 14.08. 17:00 SO 
Zeleneč Bakov 22.08. 17:00 NE odjezd - 14:45 h
Bakov Louňovice 28.08. 17:00 SO 
Brandýs-Boleslav B Bakov 04.09. 17:00 SO odjezd - 14:45 h
Č.Pečky Bakov 12.09. 17:00 NE odjezd - 14:30 h
Bakov Poděbrady 18.09. 16:30 SO 
Semice Bakov 26.09. 16:30 NE odjezd - 14:30 h
Bakov Jílové 02.10. 16:00 SO 
Týnec Bakov 09.10. 16:00 SO odjezd - 13:15 h
Bakov U.Janovice 16.10. 15:30 SO 
Nymburk Bakov 24.10. 15:30 NE odjezd - 13:30 h
Bakov Zásmuky 30.10. 14:30 SO 
Pšovka Mělník Bakov 06.11. 14:00 SO odjezd - 11:45 h
Bakov Radim 13.11. 14:00 SO 

Mistrovské zápasy Bakov n.j. B mužstvo - Podzim 2010
Bakov "B" Mukařov 22.08. 17:00 NE 
Doubrava A Bakov "B" 28.08. 17:00 SO odjezd - 15:45 h
Bakov "B" MSK "B" 05.09. 17:00 NE 
Bakov "B" Nová Ves 12.09. 17:00 NE 
DBSK "B" Bakov "B" 19.09. 16:30 NE odjezd - 15:00 h
Bakov "B" Jivina 26.09. 16:30 NE 
Čistá Bakov "B" 03.10. 16:00 NE odjezd - 14:45 h
Bakov "B" SKP MB 10.10. 16:00 NE 
Obruby Bakov "B" 16.10. 15:30 SO odjezd - 14:15 h
Bakov "B" Židněves 24.10. 14:30 NE 
Kněžmost Bakov "B" 30.10. 10:15 SO odjezd - 09:00 h

roZPis dorost - PodZiM 2010
Čejetice Bakov 22.08. 10:15 NE 
Bakov Benátky 29.08. 10:30 NE 
Krnsko Bakov 05.09. 10:15 NE 
Zeleneč Bakov 12.09. 10:15 NE 
Bakov Luštěnice 19.09. 10:30 NE 
Semice Bakov 25.09. 10:00 SO 
Bakov Lysá  03.10. 10:30 NE 
Sadská Bakov 10.10. 10:15 NE 
Bakov Brandýs-Boleslav  17.10. 10:30 NE 
Jirny Bakov 24.10. 10:30 ? NE 
Bakov Poděbrady 31.10. 10:30 NE 
D.Bousov Bakov 06.11. 10:30 SO 
Bakov Březno 14.11. 10:30 NE 


