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

SLOVO STAROSTKY

Vážení občané, 
dovolte mi, abych Vás informovala o aktuálním dění v našem městě a alespoň 
některých důležitých rozhodnutích zastupitelstva a rady města. 

V současné době je intenzivně jednáno se Správou železniční dopravní cesty, s.p. 
o zlepšení prostředí železniční zastávky. Městu byla již v létě tohoto roku přislíbe-
na spolupráce. Dle informací zástupců SŽDC by v letošním roce měly proběhnout 

částečné demoliční práce a příprava projektové dokumentace na rekonstrukci 
budovy železniční zastávky. V příštím roce by měly proběhnout samotné stavební 
práce. Město se bude vyjadřovat k budoucí podobě železniční zastávky a pokusí 
se prosadit i další záležitosti, jako např. zřízení přechodu přes železniční trať pro 
pěší. Se SŽDC je od roku 2009 jednáno také o koupi pozemku podél trati od skate-
bordového hřiště až k Jizeře, včetně tůně. Jedná se o velmi zanedbanou část města 
o výměře cca 14 000 m2. O koupi tohoto pozemku bude jednáno na příští schůzi 
zastupitelstva. 

Zastupitelstvo města v září rozhodlo o tom, že rozpočet města na rok 2013 bude 
s ohledem na nejasnost vládních reforem schvalován až počátkem roku 2013. To 
však neznamená, že přípravné práce na rozpočtu města neprobíhají. Jednáme 
nejen se správci rozpočtových kapitol, ale také se zástupci osadních výborů míst-
ních částí a zabýváme se podněty jednotlivých občanů. Rádi bychom připravili 
rozpočet města tak, abychom mohli pokračovat v zachování a obnově nemovité-
ho majetku města, mohli provádět potřebné investiční akce a nezapomínali ani 
na oblast zdravotnictví, sociální sféru a školská zařízení, kulturu a sport. 
Velmi důležitým rozhodnutím zastupitelstva z pohledu budoucnosti celého našeho 
města, je rozhodnutí o vytvoření pracovní skupiny pro spolupráci při vytvoření 
nového územního plánu města. Členy této pracovní skupiny jsou zástupci místních 
částí a členové stavební komise. Posláním této komise je zabývat se podrobněji 
požadavky občanů na změnu územního plánu a doporučit zastupitelům, jakým 
způsobem o jednotlivých požadavcích rozhodnout. Územní plán je základním do-
kumentem pro rozvoj a využití území obce a rozhodnutí o jeho podobě má mimo-
řádný význam pro celé město. Z tohoto důvodu chceme zapojit do projednávání 
nové podoby územního plánu co nejvíce občanů.  

 Mgr. Jana Štěpánová, starostka města
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POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO 

Ve středu dne 31. října 2012 v 18 hodin se ve společenském sále Radnice v Bakově 
nad Jizerou uskuteční 6. řádné jednání zastupitelstva města v tomto roce. S pozvánkou 
a podrobným programem se můžete seznámit na webových stránkách města (www.

bakovnj.cz) nebo na úřední desce. Na webových stránkách města se také můžete se-
známit s písemnými podklady. .

Mgr. Lenka Koucká, vedoucí úřadu

TISKOVÁ ZPRÁVA - MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU UKONČILO  
REALIZACI PROJEKTU „ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ V BAKOVĚ NAD JIZEROU“

Město Bakov nad Jizerou  realizovalo  rekonstrukci komunikací ul.  Jungmanno-
va, Palackého a Školní s využitím dotace z Regionálního operačního programu 
Střední Čechy.
 
Výbor regionální rady Střední Čechy schválil dne 5. října 2011 poskytnutí dotace 
na tento projekt ve výši 6 756 064, 75 Kč, přičemž celkové náklady projektu byly 
plánovány v celkové výši cca 9, 3 mil. Kč. 

Vlastní realizaci stavebních prací předcházelo vypsání výběrového řízení na do-
davatele stavebních prací  (a  jeho kontrola ze strany poskytovatele dotace), při-
čemž  cena  stavebních  prací  byla  v  důsledku  realizovaného  výběrového  řízení 
snížena na hodnotu cca 6, 3 mil. Kč. 

Cílem projektu bylo provést kompletní rekonstrukci komunikací v celkové délce 
411 metrů, zkvalitnit napojení na  silnici  II.  třídy č.  II/276, zvýšit únosnost ko-
munikace,  odstraněním  bodových  závad  zvýšit  bezpečnost  provozu,  realizovat 

opatření snižující dopady provozu na ekosystémy (snížení prašnosti), realizovat 
úpravy frekventovaných komunikací s vazbou na snižování nepříznivých dopadů 
dopravy na obyvatelstvo (snížení hlukové zátěže obyvatelstva), vybudovat zaříze-
ní pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou (= bezbariérové úpravy, vodící 
pásky) a modernizovat dopravní značení v lokalitě. 
Stavební práce byly dokončeny v září 2012. 

V Bakově nad Jizerou dne 21. 9. 2012
Mgr. Jana Štěpánová

starostka města

UKONČENÍ PROJEKTU

Dne  9.  října  2012  byla  v  10,  00  hod 
slavnostně  ukončena  realizace  projektu 
„Zpřístupnění školních zařízení v Bako-

vě nad Jizerou“. Symbolického přestřiže-
ní stuhy se zúčastnili zástupci zhotovitel-
ské firmy H - INTES s. r. o., technického 

i  autorského  dozoru,  zástupce  Úřadu 
ROP Střední Čechy, který stavbu v rámci 
dotace  spolufinancoval,  a  v  neposlední 

řadě také zástupci partnerů projektu. 

Monika Lhotáková, asistentka starostky
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VEŘEJNÁ SBÍRKA SE CHÝLÍ KE KONCI

Pravděpodobně  většina  z  vás  zaznamenala  případ  Nely  a  Patrika  Řezáčových 
z Horek, kterým vloni tragicky zahynuli rodiče (reportáž na internetových strán-
kách http://play.iprima.cz/all/247887 - druhá reportáž - cca 15. minuta). 

Město se snažilo Nele a Patrikovi podat pomocnou ruku, a proto také uspo-
řádalo konání veřejné sbírky. Lidé, kteří mají zájem finančně pomoci, mají 
poslední šanci poslat finanční dar na bankovní účet, který byl pro sourozence 
Řezáčovi speciálně zřízen. Veřejná sbírka bude ukončena již za několik dní, 

a to 31. 10. 2012. Následně bude celý výnos sbírky sourozencům předán. 

Finanční prostředky pomohou Nele a Patrikovi vypořádat se s dluhy a zajistit si 
střechu nad hlavou. Pokud máte zájem pomoci, můžete zaslat jakýkoliv finanční 
příspěvek na speciální bankovní účet č. 107 - 2469040287/0100. 

Mgr. Lenka Koucká
vedoucí úřadu

OPRAVA ZŘÍCENÉ ZDI NA ZVÍŘETICÍCH

Jak  jistě  víte,  průběžně  Vás  informu-
jeme o  tom, co se na Zvířeticích děje. 
Není  novinkou,  že  v  lednu  letošního 
roku  došlo  ke  zřícení  západní  parká-
nové  hrady  na  Zvířeticích  a  že městu 

na  její  opravu  přispělo  Ministerstvo 
kultury ČR částkou 300. 000 Kč. 

Na konci září byly práce na obnově zdi 
pro letošní rok dokončeny a vy se ještě 

v  posledních  hezkých  dnech  můžete 
přesvědčit, že firma, která obnovu zdi 
zajišťovala, odvedla hezký kus práce. 
Je  samozřejmostí,  že  v  příštím  roce 
se opět pokusíme získat finanční pro-
středky na další opravy hradu, zejmé-

na  na  dokončení  opravy  již  zmíněné 
zdi  a  opravu  schodiště  vedoucího 
na severní věž. 
 

Helena Poliaková
referent správního odboru

POUŽÍVÁNÍ ZIMNÍCH PNEUMATIK A VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

V souvislosti s přicházejícím zimním ob-
dobím je potřeba si připomenout, že i ři-
dičům motorových vozidel přibývá jedna 
důležitá  povinnost.  Pro  provoz  vozidel 
v zimním období stanoví zákon 361/2000 
Sb.  „O provozu na pozemních komuni-
kacích“ podmínku pro povinnost použití 
zimních pneumatik.
 
Proto bych chtěl citovat celé znění dané-
ho paragrafu: 

§ 40a
Provoz vozidel v zimním období
(1) V období od 1. listopadu do 31. břez-
na, pokud
a)  se  na  pozemní  komunikaci  nachází 
souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, 
nebo
b)  lze  vzhledem  k  povětrnostním  pod-
mínkám předpokládat, že se na pozemní 
komunikaci  během  jízdy  muže  vysky-
tovat  souvislá  vrstva  sněhu,  led  nebo 

námraza,  lze  užít motorové  vozidlo  ka-
tegorie M (motorová vozidla, která mají 
nejméně  čtyři  kola  a  používají  se  pro 
dopravu osob) nebo N2) (vozidlo, jehož 
největší  přípustná  hmotnost  převyšuje 
3500 kg,  avšak  nepřevyšuje  12000 kg) 
k  jízdě v provozu na pozemních komu-
nikacích pouze za podmínky použití zim-
ních pneumatik,  a  to  u motorových vo-
zidel  s maximální  přípustnou hmotností 
nepřevyšující  3  500 kg  na  všech  kolech 
a u motorových vozidel s maximální pří-
pustnou  hmotností  převyšující  3  500 kg 
na všech kolech hnacích náprav s trvalým 
přenosem hnací  síly. Zimní  pneumatiky 
podle věty prvé musí mít hloubku dezénu 
hlavních dezénových drážek nebo zářezu 
nejméně  4 mm  a  u motorových  vozidel 
o maximální přípustné hmotnosti převy-
šující 3 500 kg nejméně 6 mm. 

(2) Ustanovení  odstavce  1  se  nepoužije 
pro náhradní pneumatiku použitou v pří-
padě nouzového dojetí. 

V každém případě nejde  jen o dodržení 
litery zákona, ale především o bezpečnou 
jízdu za zhoršených povětrnostních pod-
mínek v zimním období. 

Současně  bych  chtěl  řidičům  připome-
nout  ještě  jednu,  tímto  zákonem  stano-

venou povinnost, a to výměnu řidičských 
průkazů,  kterým  v  letošním  roce  bude 
končit platnost. 

V  tomto  případě  budu  opět  citovat 
přesné znění daného paragrafu: 

§ 134
Výměna dosavadních řidičských 
průkazů
(1) Řidičské průkazy vydané
 b) od 1.  ledna 2001 do 31. prosince 
2002  jsou  jejich držitelé povinni vy-
měnit do 31. prosince 2012, 
c) od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 
jsou  jejich  držitelé  povinni  vyměnit 
do 31. prosince 2013. 
(2)  Řidičské  průkazy  podle  odstav-
ce  1  pozbývají  platnosti  uplynutím 
příslušné  doby  stanovené  pro  jejich 
výměnu.  Platnost  řidičského  průka-
zu  omezená  podle  předchozí  věty  se 
prodlužuje o  lhůtu vydání  řidičského 
průkazu podle § 110 odst. 2, prokáže 
- li držitel řidičského průkazu, že po-
dal příslušnému obecnímu úřadu obce 
s  rozšířenou působností  žádost o vy-
dání řidičského průkazu před uplynu-
tím lhůty stanovené podle odstavce 1. 

Aleš Konývka
ředitel MP

Z DENÍKU MĚSTKÉ POLICIE
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Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

KNIŽNÍ NOVINKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
I během období rekonstrukce knihovna doplňovala svůj fond novými publikacemi. 

Dětská beletrie
Benton, Jim: Můj milý deníčku – Radši už nic nedělej. Praha: Fragment, 2012. Příběh zpracovaný deníkovou formou. 
Benton, Jim: Můj milý deníčku – Řekni, jsem krásná? Praha: Fragment, 2012. Dívčí román o osudech Jamie. 
Funnell, Pippa: Samson zázračný skokan. Líbeznice: Víkend, 2012. Z jezdeckého prostředí. 
Hoßfeld, Dagmar: Líza a spol. – Krásné hříbě. Praha: Fragment, 2012. Osudy Lízy a jejích kamarádek v jezdeckém internátě. 
Jirous, Ivan Martin. Magor dětem. Praha: Torst, 2009. Próza i poezie pro děti nestora českého undergroundu. 
King, Daren: Hrozivě přátelští duchové. Praha: Albatros, 2012. Duchové a Pamela Strašílková. 
Pacovská, Ilka: Ostrov zasvěcení. Praha: Albatros, 2012. Tři přátelé se snaží porozumět jiným světům. 
Riordan, Rick: Hněv bohů. Praha: Fragment, 2012. Druhý díl triologie amerického spisovatele o návratu k faraonským předkům. 
Steckelmann, Petra: Noc upírů. Líbeznice: Víkend, 2012. Tři holky pátrají po upírech. 
Válková, Veronika: Husité – Ve znamení kalicha. Praha: Fragment, 2012. Bára v husitském Táboře. 
Válková, Veronika: Rudolf II. – Spiknutí na císařském dvoře. Praha: Fragment, 2012. Kouzelný atlas přenesl Báru opět o staletí zpět. 
Wendelkenová, Barbara: Vážné podezření. Praha: Fragment, 2012. Pátrání po tom, kdo ukradl kasičku s penězi. 
Wilkins, Kay: Nestvůra z bažin. Praha: Fragment, 2012. O elitní jednotce z utajené základny. 
Wilkins, Kay: Příšera v mlze. Praha: Fragment, 2012. Další díl série Ripleyho záhady. 

Dětská naučná literatura
Lavery, Brian: Lodě. Říčany u Prahy: Junior, 2012. Zajímavosti o lodní dopravě s velkými obrázky. 
Otestuj si znalosti – sport. Praha: Svojtka & Co., 2012. Kniha plná sportovních kvizů. 
Velcí dinosauři. Praha: Svojtka & Co., 2012. Nevšední 3D nahlédnutí do života prehistorických predátorů. 

Beletrie pro dospělé
Beckerová, Zdenka: Kolombína. Praha: Akropolis, 2012. Milostný příběh i osobitá optika událostí srpna 1968. 
Blómkvist, Stella: Nevinnost. Brno: Moba, 2012. Současná severská detektivka. 
Bravo, Christiane: Dvojí život. Líbeznice: Víkend, 2012. O lásce na první pohled. 
Čapek, Karel: Bílá nemoc. Praha: Artur, 2008. Klasické dílo českého moderního dramatu. 
Černá, Jaroslava: Břetislav a Jitka. Brno: Moba, 2012. Nové beletristické zpracování české pověsti. 
Gruber, Václav: Zastřelte toho chromého koně. Brno: Moba, 2012. Kniha vypráví o lásce, důvěře, radosti ze života i o smrti. 
Haslinger, Josef: Jáchymov. Brno: Jota, 2012. Tragický osud legendárního československého brankáře v beletristickém zpracování. 
Hemingway, Ernest: Stařec a moře. Praha: F341, 2012. Jedna z nejslavnějších knih proslulého autora. 
Hohlbein, Wolfgang: Letopisy Elfů – Hněv elfů. Praha: Plejáda publishing, 2011. Přežijí elfové Nandesův zákeřný plán? 
Hohlbein, Wolfgang: Letopisy Elfů – Smrt elfů. Praha: Plejáda publishing, 2012. Další z dílů série o elfech. 
Chaloupka, Otakar: Příliš silné pokušení. Brno: Moba, 2012. Původní česká detektivka. 
Jehlíková, Blanka: Čarodějka. Praha: Deus, 2012. Osudy dnešní čarodějnice ze Starého Města. 
Jurman, Michal: (V)stupnice do novoduru. Šenov u Ostravy: Barbara, 2012. Nová česká poezie. 
Körnerová, Hana Marie: Dokud se budeš smát. Brno: Moba, 2012. Kniha vypráví o osudech přátel, kteří se sešli během doby povodní v roce 2002. 
Laureen, Anne: Slunce nad Wahi – Koura. Brno: Moba, 2012. Román z Nového Zélandu. 
Molcarová, Václava: Bratři, sestry a jiná neštěstí. Brno: Moba, 2012. Návrat ztracené sestry rozvíří poklidnou hladinu životů hrdinů. 
Millerová, Lucie: …a postarej se o Elišku. Praha: Daranus, 2012. Kniha o životě svobodné matky s pětiletou dcerou. 
Neomillnerová, Petra: Rudovlasá cesta čarodějky. Praha: Epocha 2012. Soubor osmi povídek o dvojici čarodějů Moire a Desdemondovi. 
Okamura, Tomio: Umění žít. Praha: Fragment, 2012. Kniha známého autora volně navazuje na titul Umění vládnout. 
Patterson, Richard North: V nemilosti. Praha: Plejáda, 2012. Román od autora bestselleru Ďáblovo světlo. 
Peetzová, Monika: Úterní ženy. Brno: Host, 2012. Živá kniha plná životní moudrosti i smyslu pro humor. 
Pötzsch, Olivek: Katova dcera a král žebráků. Praha: Knižní klub, 2012. Historický román o katovi, obviněném ze zločinu. 
Prokšová, Jitka: Past na duši. Brno: Moba, 2012. Kniha nabízí dvojí pohled a rozdílný způsob vnímání ženy a muže. 
Ruiz, Don Miguel: Čtyři dohody. Praha: Pragma, 2012. Ilustrovaná verze světového bestselleru vychází k 15. výročí prvního vydání. 
Sarenbrant, Sofie: 36. týden. Líbeznice: Víkend, 2012. Severská krimi z prostředí malé rybářské vesnice. 
Selbourne, Raphael: Navzdory mým blízkým. Líbeznice: Víkend, 2012. O pohnutém osudu krásné ženy, provdané do Bangladéše. 
Sobotka, Richard: Zrada v Andělském Dvoře. Líbeznice: Víkend, 2012. Drsné osudy beskydských horalů v posledních měsících 2. světové války. 
Stallwood, Veronica: Zlá hra. Brno: Moba, 2012. Vražda sousedů rozpoutá pátrání Kate Ivoryové. 
Steel, Daniele: Dům na Charles Street. Praha: Ikar, 2012. Nový román o síle vůle a o tom, jak se z cizích lidí stávají spolubydlící. 
Švabach, Petr: Máslem dolů. Praha / Litomyšl: Paseka, 2012. Dílo populárního českého tvůrce. 
Viewegh: Něco na těch Vánocích být musí. Praha: Garamond, 2010. Dvojjazyčná kniha obsahuje také překlad v americké angličtině. 
Vondruška, Vlastimil: Přemyslovská epopej II. Brno: Moba, 2012. Román o jednom z posledních Přemyslovců, králi Václavu I. 
Woodman, Cathy: To by se veterinářce stát nemělo. Líbeznice: Víkend, 2012. Název knihy evokuje dílo Jamese Herriota. 

Naučná literatura pro dospělé
Formáčková, Marie – Herzán, Michal: Waldemar Matuška. Praha: Nakladatelství XYZ, 2012. Vzpomínková kniha na zlatá šedesátá v divadle Rokoko. 
Hendrich, Lina: Můj život s Reinhardem. Praha: Toužimský & Moravec, 2012. Vzpomínková kniha manželky jednoho z nejobávanějších mužů moderní české historie. 
Kirchner, Jaroslav – Žofka, Zdeněk: Wimbledon a světové tenisové legendy. Praha: Fragment, 2012. O nejznámějších legendách světového tenisu. 
Motl, Stanislav: Cesty za oponu času 3 – Bomba pro T. G. Masaryka. Praha: Eminent, 2012. Neobyčejné příhody slavných první poloviny 20. století. 
Rogaková, Lisa: Psi ve válce. Praha: Práh, 2012. Kniha o odvaze, lásce a loajalitě vojenských služebních psů. 
Šuman - Hreblay, Marián: Hasičská vozidla. Brno: Computer Press, 2010. Česká a slovenská hasičská technika od roku 1904 do současnosti. 
Vodička, Pavel: Dobytí říše Aztéků. Praha: Epocha, 2011. Kniha popisující tažení Hernána Cortése v letech 1519 - 1521 po americkém kontinentu. 
Vondruška, Vlastimil: Život ve staletích – 12. století. Brno: Moba, 2012. Lexikon dějin českého středověku. 

Mgr. Karel Novák 

OTEVŘENÍ KNIHOVNY

Vážení čtenáři, 
městská knihovna je od října opět v provozu. V době, kdy byla pro veřejnost uzavřena, jsme pro Vás zakoupili řadu nových publikací. Děti mohou využít dětský koutek, 
dospělí si u nás mohou odpočinout při čtení knížek a časopisů. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Taťána Dvořáková 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

S PŘIKRMOVÁNÍM PTACTVA POČKEJTE NA ZIMU

Vyvěšování různých ptačích krmítek se 
těší rok od roku stále větší oblibě, znám 
nadšence, kterým nákup slunečnice leze 
pěkně do peněz. Vhodné však je s přikr-
mováním vyčkat  do příchodu mrazíků, 
kvůli zabránění možnému šíření nemocí 
mezi opeřenci. Teď stejně pomoc nepo-
třebují,  v  přírodě  je  potravy  dostatek. 
Nabízet  bychom  neměli  věci  plesnivé, 
slané  či  sladké  a  prospěje,  když  čas 
od  času  krmítko  vyčistíme.  Je-li  umís-
těno  na  okenním  parapetu,  dbejme, 
aby se ptáci netloukli o sklo. Dobré je, 
jsou-li v oknech žaluzie či záclony, aby 
opeřenci  sklo  dokázali  včas  rozeznat. 
Do  boleslavského  rádia  nám  kdysi  za-

volala  posluchačka  a  pochválila  se,  že 
má  okna  tak  špinavá,  že  je  ptáci  včas 
vidí. I to je samozřejmě řešení. Protože 
je však na zimní aktivity dostatek času, 
pochvalme nyní spíše krásný podzim. Já 
si v něm vždy zajdu alespoň na chvilku 
k Jizeře a zejména po ránu to tam oprav-
du žije. Mladí rybaříci ledňáčci opouští 
revíry  rodičů  a  hledají  si  vlastní.  Tady 
odkazuji  na  krásnou  knížku Karla No-
vého Rybaříci na Modré zátoce. Zajděte 
do knihovny a zkuste si ji půjčit. Vsadím 
se, že děti zaujme stejně jako kdysi mne. 
Přeji hezký podzim.  

Pavel Kverek

Dne 12. října uplyne již sedm 
smutných let, co nás navždy 
opustil náš otec, pan    

Karel Cihlář.  

Kdo jste ho znali, věnujte mu 
spolu s námi tichou vzpomínku.  

VZPOMÍNKA

OD ČTENÁŘŮ

SESTŘENICE LIDUŠKA

Minulý víkend jsme navštívili moji sestřenici Lidušku (83), která se provdala před 
63 lety do Vysokého Mýta. Je stále aktivní a překvapila nás tím, jak stále vzpomíná 
na své mládí a rodiště Malou Bělou. Vcítěně nám přednesla své vzpomínání ve své 
básni. Proto jsem ji požádala, aby mi vzpomínky nadiktovala. Myslím, že i Vám se 
budou líbit, tak jako nám. Vždyť přece trochu poezie nikoho nezabije. 

Vzpomínky
Čím člověk starší je, tím více si stýská, 
vzpomíná na mládí, vrací se zpět. 
Najednou je tu zas má rodná víska, 
a překrásných zasněných sedmnáct let. 
Tenkrát i obloha byla nějak blízká
a růžový zdál se nám celičký svět. 
Na stráně vzpomínám, na doušku mateří
jež hojně tam kvetla, na břízky, 
ty bělostné panny tam stály, 
větvemi ve vánku jak vlásky vlály. 
Co bylo tam vůně a světla. 
Na řeku vzpomínám, na tichou Jizeru, 
jež zdála se hlubší, když při svitu měsíce
koupávalo se v ní hvězdiček tisíce. 
Jen z jara se bouřila, všichni se báli, 
ven z břehů se vylila, když sněhy tály. 
Tu krajem se valila, kalná a divoká, 
naštěstí nejvýše jedenkrát do roka. 
Vzpomínky vrací mě k milému lesu, 
pod klenby borovic, do vůně vřesu. 
Jsi překrásná vlasti má, mám celou Tě ráda, 
jen srdce mé touží tam, kde byla jsem mladá. 

Bartoníčková Vlasta
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ZVÍŘETICKÁ STEZKA ODVAHY – PARÁDNÍ ZÁLEŽITOST

Přesně  o  týden  později,  než  v minu-
lém  čísle  Bakovska  zmíněná  akce 
na  Ukončení  prázdnin  a  přivítání 
školního  roku,  se  povedlo  rodičům 
na  Zvířeticích  připravit  a  uskutečnit 
pro  děti  již  rok  plánovanou  stezku 
odvahy. Vloni veškeré snahy překazi-
lo nepříznivé počasí, o to více se ale 
vytáhlo nyní v sobotu 8. září. Do pří-
prav se zapojili s neskutečnou energií 
snad úplně všichni dospělí, a tak jsme 
v  pátek  večer  pouze  zrekapitulovali 
vše  podstatné,  tj.  zda  jsou  vyrobeny 
kostýmy, kdo je na sebe oblékne, kde 
budou  jaká  stanoviště,  jaké  budou 
úkoly, odměny apod. Naprosto skvělá 
týmová souhra. Mimochodem dospělí 
se těšili snad ještě více než děti. Snad 
to bylo  tím, že si chtěli zavzpomínat 
na své dětství, na tábory, a nebo snad 
tím,  že  pro  děti  to  bylo  překvapení 
a o celé akci nic nevěděly!?
Start  byl  plánován  na  19:30  hod. 
od  budovy  Osadního  výboru  a  to 
s  ohledem  na  počátek  stmívání,  aby 
stezka měla  ty pravé „grády“, a  také 
na  v  ten  den  probíhající  již  tradiční 
akci Historického dne na hradě Zvíře-
tice. Zde bych rád poděkoval pí. Mo-
nice Čapkové za maximální vstřícnost 
a ochotu. 
Kvalifikací  na  stezku  prošli  všichni 
a tak se na start postavilo tolik účast-
níku (domácích i „zahraničních“), že 
je ani nejmladší účastníci Toník s Tá-
ďou a ani nejstarší účastník kostlivec 
„smrťáček“  Kmocháček  Kažu  nedo-
kázali spočítat. 
Vzhledem  k  tomuto  počtu  se  děti 
rozdělily  do  tří  skupin  a  postupně 
se vydávaly na cestu, na které  je če-
kalo  cca  8  stanovišť  –  čarodějnice, 
ježibaba,  loupežník,  čert,  kostlivec, 
víly,  kat  a  Bílá  paní.  Každá  skupina 
byla  vybavena  baterkami,  potřebnou 
dávkou odvahy a doprovod jim tvořil 
realizační tým v podobě rodičů, kteří 
neprošli castingem na strašidla. Trasa 
vedla  centrem  Zvířetic,  přes  náměs-
tí  k  průmyslové  zóně  „Rozcházka“ 
a  dále  pokračovala  podél  lesoparku 
„Krahulec“  k  našemu  hradu  Zvířeti-
ce. Celková délka cca 2 km – odhado-
váno před akcí,  cca 10 km - odhado-
váno po akci.

Děti  na  jednotlivých  stanovištích  pl-
nily  různé úkoly,  kterých  se  zhostily 
velmi  zodpovědně  a  prokazovaly 
svoji  šikovnost,  obratnost,  zručnost, 
postřeh apod. Za splnění těchto úkolů 
obdržely  indicie,  které  byly  důležité 
u mistra  kata  v  závěru  stezky. A  jak 
důležité?  Z  poskládaných  indicií 
daly  děti  dohromady  heslo,  které  je 
opravňovalo  sebrat  si  hroudu  zlata. 
Našly se i takové děti, které se zhléd-
ly v Trautenberkovi  a  nechtěli málo, 
ale  všechno. V  tomto  případě  zasáhl 
mistr  kat  a  dal  příležitost  vyniknout 
své sekeře. Zde bych rád omluvil tyto 
nenechavé děti ve škole u jejich tříd-
ních učitelek, resp. učitelek na mate-
matiku – nezlobte  se na ně,  opravdu 
do desíti počítat umí, jen to nedokáží 
znázornit na prstech. 
A pak přišlo finále – od kata děti pře-
šly  hradní  lávku  a  dostaly  se  na  ná-
dvoří hradu, které bylo profesionálně 
nasvíceno  a  dodalo  celé  akci  punc 
dobrodružství,  romantiky  a  jedineč-
nosti. 
Každý  malý  odvážlivec  obdržel  di-
plom na pergamenu, po jehož přečtení 
se zjevila Bílá paní, která obdarovala 
děti  medailemi  v  podobě  dřevěných 

turistických  známek,  jak  jinak  než 
s motivem zříceniny hradu Zvířetice! 
Následovalo  společné  focení,  občer-
stvení  a vyprávění  zážitků, které ne-
braly  konce  a  tak  se  sezení  protáhlo 
do pozdních hodin. 
Zajímavostí  je,  že  se  stezky zúčastnili 
i náhodní kolemjdoucí, kteří  si dle  je-
jich  reakcí  asi  připadali  jak  na  terapii 
známého  psychiatra  docenta  Chocho-
louška.  Za  zmínku  také  stojí  to,  když 
loupežník Karel svážel všechny strašící 

v jejich kostýmech svým vozem Škoda 
Forman do  cíle.  Představa,  že  je  staví 
silniční kontrola a jak budou reagovat, 
v  nich pouze  evokovala  použít  hlášku 
z filmu Dívka na koštěti: „Jedeme světit 
kostel do Švýcar, vole! “ 
Prostě  Parááááda  –  super  povedená 
akce a  já děkuji úplně všem, kteří se 
na  ní  podíleli,  kteří  se  jí  zúčastnili 
a kteří si ji užili! 

 Radim Šimáně
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SEMIRAMIS INFORMUJE KLIENTY O NOVINKÁCH, 
ZMĚNÁCH A NOVÝCH RIZICÍCH PROSTŘEDNICTVÍM HROMADNÝCH SMS ZPRÁV

Nový informační systém pro své klienty 
spustil  poskytovatel  sociálních  služeb 
protidrogové  prevence  na  Mladobole-
slavsku,  občanské  sdružení  Semiramis. 
Jeho  podstatou  je  rozesílání  užitečných 
informací jednotlivým skupinám klientů 
prostřednictvím hromadné SMS. Určeny 
budou  nejen  uživatelům  drog,  ale  na-
příklad  i  jejich  rodičům,  kteří  využívají 
ambulantní  poradenství  nebo  rodinné 
terapie.  Samozřejmě  na  základě  jejich 

souhlasu  s  zařazením  telefonního  čísla 
do internetové databáze. Od nového sys-
tému si Semiramis slibuje zlepšení orga-
nizace a efektivity práce a v neposlední 
řadě další zlepšení komunikace s klienty. 
„Doufáme, že nová služba zaujme, zjed-
noduší  jak  klientům,  tak  našim  pracov-
níkům  plánování  vzájemných  kontaktů, 
zvýší dostupnost a bezbariérovost našich 
služeb i účinnost kontaktní a terénní prá-
ce, “ říká předseda sdružení Pavel Plaček. 

Jednotlivé  SMS  se  budou  samozřejmě 
lišit podle vybrané cílové skupiny a také 
podle  potřeb  konkrétního  regionu  nebo 
města, kde pracovníci Semiramis o. s. pů-
sobí. Obsahovat mohou například sdělení 
o novinkách v nabídce služeb, výjezdech 
terénních  pracovníků  do  jednotlivých 
měst  na  Mladoboleslavsku  (Mladá  Bo-
leslav, Mnichovo Hradiště, Benátky nad 
Jizerou,  Bakov  nad  Jizerou,  Bělá  pod 
Bezdězem),  aktuálních  změnách  v  pro-
vozní  době,  ale  třeba  i  nových  rizicích, 
která se objeví na české drogové scéně. 

Projekt Terénní programy Mladobo-

leslavsko je financován z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Ope-
račního programu Lidské zdroje a za-
městnanost a ze státního rozpočtu ČR. 

Další  informace a on-line drogovou po-
radnu Semiramis o.  s. najdete na www.
os-semiramis.cz. 

Ondřej Urbanec
Tiskový mluvčí 
Semiramis o. s. 

725 857 800
urbanec@os-semiramis.cz 

www.os-semiramis.cz

RC BAKOVÁNEK

NABÍZÍ PROGRAM AKTIVIT

PONDĚLÍ 
9: 00 - 11: 30 Klub Bakovánek  
(maminky s miminky - volná hernička) 30 Kč/dopoledne (členky zdarma).  
V klubovně Bakovánku. 

ÚTERÝ
9: 30 - 11: 00 AJ s Lenkou  
(AJ pro rodiče s možností hlídání dětí - různé úrovně)1600 Kč/10 lekcí (1500 Kč 
člen) v klubovně. 

STŘEDA 
10: 00 - 11: 00 Dětská džungle 
(cvičení s dětmi do 3 let) 50 Kč/ hodina. V sokolovně. 
12: 30 - 13: 30 Angličtina se Zuzkou 
(angličtina pro nejmenší od 4 let).
13: 30 - 14: 30 Angličtina se Zuzkou 
(angličtina pro děti pokročilé 2 - 3 třída)1700 Kč/pololetí (1650 člen). V klubovně. 
15: 00 - 16: 00 Orientální tanec  
(pro malé holčičky 4 – 5 roků) 1200 Kč/pololetí (1100 člen). V tělocvičně ZŠ 
Bakov.
16: 00 - 17: 00 Cvičení rodičů s dětmi  
50 Kč/ hodina. V sokolovně. 

ČTVRTEK
15: 30 - 16: 30 Orientální tanec  
(pro dívky školou povinné) 1200 Kč/ pololetí (1100, - člen). V tělocvičně ZŠ.
15: 30 - 16: 00 Baby English Wattsenglish  
- angličtina pro děti do 3 let s rodiči. V klubovně.
16: 30 - 17: 30 Angličtina - konverzace s rodilou mluvčí  
s možností hlíd. dětí 1800 Kč/10 lekci (1700, - ). V klubovně. 

PÁTEK
10: 00 - 11: 00 Zpívánky  
(zpívání, hraní a minidílna pro nejmenší do 3 let) 1080 Kč/ pololetí (1000 Kč 
člen). V klubovně. 

Podmínky člena - členství je zdarma, je nutné pouze vyplnit přihlášku člena viz. 
www.bakovanek.cz.
Kontakt: 608 208 840, bakovanek@seznam.cz.

POŘÁDÁ ...
kurzy věnované možnostem rozvoje osobnosti, zlepšování vztahů, rozvíjení tvo-
řivosti a růstu osobního potenciálu. Kurzy povede lektorka Zorka Rossmannová.

Termín 19.-21.10.2012   
Obnova sil a načerpání energie
Naladíme se na potřeby svého těla a jeho vnitřní moudrost a dozvíme se, co všech-
no je možné dělat pro to, abychom měli stále dostatek sil a energie (stres manage-
ment, life management, prevence i SOS techniky pro uvolnění napětí a relaxaci, 
akupresurní  body,  dechová  cvičení  a  ásány  z  jógy). A  především  příležitost  se 
na chvíli zastavit a spočinout v sobě.

Termín 27.–28.10.2012 
Objevování vnitřního umělce aneb kreslení pravou hemisférou
Zde máte možnost začít vidět svět novýma očima, vnímat věci, které vám dosud 
unikaly. Dozvíte se, jak podpořit své kreativní schopnosti a projdete krok za kro-
kem dovednostmi, díky nimž dokážete kreslit realisticky i portrét. Zvláště pro ty, 
kdo si myslí, že kreslit vůbec neumí.

Termín 3.11.2012   
Zlepšování vztahů a rodinné konstelace
Jedná se o prožitkovou práci na sobě formou rozkrytí osobního tématu v prosto-
rovém uspořádání, kdy jednotliví lidé vstupují v prostoru do vztahů, představují 
různé symboly, tělesné orgány, části systémů, klíčové myšlenky apod. Vžívají se 
do rolí druhých, dívají se na svět cizíma očima, aby lépe pochopili a procítili, jak 
se v různých situacích cítí jejich blízcí a o co zde skutečně jde.

Více informací o kurzech naleznete na www.bakovanek.cz. Přihlášky zasílejte 
na e-mail bakovanek@seznam.cz.

 Petra Beranová

HISTORICKÝ DEN NA ZVÍŘETICÍCH

Hrad  Zvířetice  znovu  po  roce  ožil 
díky  rukám  souboru  Furiant  a  obce 
baráčníků Malá Bělá. V sobotu 8. září 
2012  se  za  velmi  příjemného  počasí 
uskutečnil  další  ročník  historického 
dne,  kde  se  představilo  divadlo Ma-
týsek,  gotická  hudba  Canora,  taneč-
nice a  tanečníci z Villanelly,  rytířské 
souboje  a  rozveselení  dětí  předvedli 
Mordýři.  K  tomu  tekla  medovina, 
pivo,  ale  i  nápoje  lásky  proudem. 
K ochutnání byly výborné palačinky, 
neméně výborný chléb se sádlem, tr-
delník, ale i kýta a medové perníčky. 
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Kostýmovaní  členové  souboru  dodávali 
hradu tu správnou středověkou atmosfé-
ru. Věřme, že i za rok se tato akce bude 
moci  uskutečnit  nejen  díky  přírodě,  ale 
i díky tomu, že nám snad hrad nespadne 
a také díky grantu ze Středočeského kraje 
a sponzorům jako je stavební firma pana 
Jirdáska z Bělé pod Bezdězem či Slobod-

zianovi  z  Bakova  nad  Jizerou  se  svým 
Fashion Shopem, nebo městu Bakov nad 
Jizerou či obci Nová Ves a také soukro-
mým dárcům jako je pan Jirka Studnič-
ka  a  náměstek  hejtmana  Robin  Povšík. 
Všem moc děkujeme. 

 Monika Čapková

BÍTOUCHOVSKÉ NASÁVÁNÍ

Prázdniny  utekly  jako  voda,  dva  letní 
měsíce jsou fuč a období klidu jak pro 
školní děti, tak pro rodiče skončilo. 
V  září  děti  opět  zasedly  do  školních 
lavic  a  dospělákům  už  zase  nastaly 

starosti  a  hlavou  se  jim  honí  myšlen-
ky;  jaké  budou  známky,  jestli  to  dítě 
ve  škole  nezlobí,  jestli  má  napsané 
všechny úkoly, co si zase vzalo na sebe, 
jestli snědlo svačinu, jak to má se zájmo-

vými kroužky, co to bude všechno stát...
Ale v sobotu dne 15. září se mohli všichni 
ti, kteří navštívili nebo se přímo zúčastnili 
hasičské soutěže “Bítouchovské nasává-
ní“ těch starostí na chvilku zbavit a dobře 

se  při  tom  pobavit. A  myslím,  že  toho 
všichni využili! 
Sbor  dobrovolných  hasičů  Bítouchov 
ve spolupráci  s obcí  totiž pořádal dal-
ší ročník hasičského klání a nutno říci, 
že i tento rok byl opět hojně obsazený 
a  to  jak  návštěvníky,  tak  hasičskými 
družstvy. 
Na startovní čáru se postavila mužstva 
mužů,  žen  i  dětí.  Mužských  družstev 
bylo 9, ženských 6 a dětí celkem 6 - tři 
mladších a tři starších dětí. Starou gar-
du reprezentovala celkem 4 družstva. 
Náš bakovský sbor měl hned dvě želíz-
ka v ohni; soutěžní družstvo „mladých“ 
a družstvo „staré gardy“. 
A  jak  to  všechno  dopadlo? Měli  jsme 
velkou radost, vždyť v kategorii mužů 
získalo  pohár  vítězů  naše  bakovské 
družstvo  ve  složení  Jan  Kertész,  Jan 
Pelech, Lukáš Honc, Dalibor Honc, Lu-
káš Bígl a Jan Zeman. Kluci fakt “jeli 
jako fretky“! 
A ani naše stará garda ve složení Štěpán 
Dvořák, Milan Hanuš, Václav Šplíchal 
st.,  Jaroslav  Rejzek,  Stanislav  Šimon, 
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Václav Šplíchal ml. a Bohumil Vlasta 
nám přes problémy se stříkačkou ostu-
du neudělala. 
Také toto družstvo si stouplo na pomy-
slnou „bednu“, když obsadilo 3. příčku. 
Vítězem v této kategorii se stalo druž-

stvo  z  SDH  Rokytá,  v  ženách  zví-
tězilo  domácí  družstvo  Bítouchova, 
v mladších dětech družstvo  z Chudíře 
a  ve  starších  dětech  to  bylo  družstvo 
z Hrdlořez. 

 Jaroslava Čermáková 

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM 

Sbor dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou děkuje všem občanům, kteří podpořili 
sběr železného šrotu, který se konal v neděli dne 14. 10. 2012. 

Jaroslava Čermáková

AKTIVITY SDH

Je  moc  dobře,  že  jsme  v  poslední 
době  nemuseli  zasahovat  u  požá-
rů,  ale  i  tak  musí  být  technika  stále 
připravena  na  případný  zásah.  Ale 
i zbrojnice, garáže, výstroj a výzbroj 
musí být stále v pořádku. Proto jsme 
se rozhodli udělat si 4. října brigádu, 
při  které  se  připravovala  hasičská 

auta na technickou prohlídku, uklíze-
lo  se  v  garážích  a  také  kolem hasič-
ské  zbrojnice  zmizely  přerostlé  keře 
a  tráva  a  urovnával  se  terén.  Škoda, 
že  naši  činnost  překazila  nenadálá 
prudká  bouřka,  která  nás  od  práce 
venku  vyhnala.  Ale  i  tak  to  kolem 
zbrojnice prokouklo. 

A neměla  bych  také  zapomenout  na  to, 
že  když  pořádal  bakovský  dětský  klub 
Tuláci  dne  22.  září  svoji  akci  pro  děti 
ve volnočasovém areálu, přispěli naši ha-
siči také svojí troškou do mlýna a dětem 
umožnili prohlídku hasičského vozu Tat-
ra 815 a jeho vybavení, děti si vše „oma-
kaly“ a zkusily si stříkání džberovkou. 

O to, aby nám ve městě vyrostla nová 
generace  hasičů  tělem  i  duší,  se  sta-
rají vedoucí kroužku mladých hasičů. 
O  tom,  jak  si  tento  kroužek  vede,  si 
povíme příště. 

 
 Jaroslava Čermáková 

V RYTMU SE STÁLE NĚCO DĚJE

S prvním zářijovým týdnem to opět v Ta-
nečním  klubu  Rytmus  po  prázdninách 
ožilo.  Ne,  že  by  o  prázdninách  taneční 
páry  zahálely,  ale většinou  si  organizují 
tréninky a soustředění podle svých časo-
vých plánů a možností a pohyb v klubu 
postrádá svůj běžný rozvrh a řád. 
Jako  každý  rok  v  tuto  dobu  se  rodiče 
nás tanečníků slušivě oblékli do tepláků 
a gumových rukavic, vyzbrojili se sapo-
náty, kbelíky, košťaty a hadry a vrhli se 
na  generální  úklid  sálu,  klubovny,  oken 
a záchodů. Kompletně uklidili  také celé 
okolí Tanečního klubu. 
Pod  taktovkou  výborných  trenérů,  kteří 
k nám dojíždí především z Prahy, se při-
pravujeme na maraton soutěží, který nás 
opět čeká. 
Veškerá příprava je směrována na každo-
roční vrcholnou událost, kterou jsou Mis-
trovství České republiky v  tancích stan-
dardních, latinskoamerických a všech 10 
tanců, která se konají postupně za sebou 
v  lednu, únoru a v březnu a na kterých 
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bakovské páry každý rok úspěšně repre-
zentují své město. 
I  letos  nám,  tak  jako  každý  rok,  přiby-
ly  nové  tváře,  které  se  připojí  ke  svým 
starším  kolegům  a  poctivě  a  s  vervou 
se vrhnou do práce, aby brzy i ony hrdě 
reprezentovaly svůj klub a město. Zatím 
trénují 1x týdně v přípravce,  ti starší už 
2x  týdně  a  navíc  individuálně  s  našimi 
trenéry. Ostatní, již zkušené taneční páry, 
dochází do klubu individuálně a pilují své 
tance i fyzičku nejen se svými trenéry, ale 
i sami prakticky každý den. 
Další,  již  tradiční velkou událostí, pořá-
danou  ve  spolupráci  se  sponzory,  kteří 
i  v  dnešní  době  nelitují  svých  peněz 
a věnují  je na  tento velký  svátek  tance, 
je Pojizerský pohár. Soutěž  se koná 28. 

10. 2012 od 12, 30 hodin v Domě kul-
tury v Mladé Boleslavi. Srdečně zveme 
všechny příznivce tanečního sportu, krás-
ných šatů a nevšedních zážitků. Z celé re-
publiky se sjedou nejlepší dospělé páry, 
aby  se  utkaly  v  tancích  standardních 
i temperamentních tanců latinskoameric-
kých. Každoročně  je  to  jedna  z  nejlépe 
hodnocených  soutěží  v České  republice 
s velkou účastí tanečních párů i diváků. 
Pokud by vás činnost našeho klubu zau-
jala, máte kladný vztah k hudbě i pohy-
bu, přijďte mezi nás sami, nebo se svými 
dětmi  a  vnoučaty,  třeba  se  jen  nejdřív 
podívat,  pak  trochu vyzkoušet  a možná 
propadnete tanci jako my. 

 Tanečníci z TK Rytmus

ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB

BAKOVSKÁ „JUNIORKA“ NA SVÉ SOUPEŘE NESTAČILA

Ve čvrtek 27. 9. proběhlo na stadionu v Kosmonosích okresní kolo v kopané star-
ších žáků. Naše družstvo s věkovým průměrem 12 a čtvrt  roku bohužel na své 
podstatně starší soupeře přes velkou snahu nestačilo. Nevlídné chladné a deštivé 
počasí mnohé školy odradilo a tak se turnaje místo osmi přihlášených zúčastnilo 
pouze 5 škol. Přes věkový handicap bylo alespoň 4. místo velmi blízko. 

Bakov – Benátky 0: 0
V úvodním utkání měl sice soupeř převahu, kterou však nedokázal střelecky po-
tvrdit, a tak jsme ubránili alespoň bezbrankovou remízu. 

Bakov – osmileté gymnázium MB 0: 3
Také ve druhém utkání jsme se dlouho úspěšně bránili silnějšímu soupeři. Bohu-
žel po chybě obrany a za
přispění větru jsme dostali zbytečný gól přímo z rohu a ke konci utkání jsme ještě 
2 x inkasovali. 

Bakov – 7. ZŠ MB 0: 9
Když jsme inkasovali gól  již v deváté sekundě utkání, bylo jasné, že odejdeme 
s debaklem. Soupeř byl po všech stránkách lepší a i přes velké množství promar-
něných šancí vysoko zvítězil. 

Bakov – Dobrovice 1: 2 
Ke 4. místu v turnaji nám stačila i remíza. Přestože jsme vedli po brance P. On-
dřasiny 1: 0 a měli  i výhodu pokutového kopu, který  jsme neproměnili, soupeř 
dokázal krátce před koncem dvěma brankami skóre otočit. 

Pořadí: 
1. osmileté gym. MB    4 3 1 0   7: 0   10
2. 7. ZŠ MB       4 2 2 0   15: 0   8
3. ZŠ Benátky       4 1 2 1   3: 2   5
4. ZŠ Dobrovice       4 1 0 3   2: 13   3
5. ZŠ Bakov       4 0 1 3   1: 14  1

Školu  reprezentovali: Matouš Čapek, Franko Marcinko, Radim Cecava, Andrij 
Seniv, Patrik Gabriel, Jan Říha, Tomáš Vitmajer, Daniel Bárta, Tomáš Kendík, Pa-
vel Ondřasina, Lukáš Janeček, Lukáš Culek, Ondřej Prokůpek, Petr Žák, Ladislav 
Giňa a Štěpán Hýsek. 

PŘESPOLNÍ BĚH SE PO VŠECH STRÁNKÁCH VYDAŘIL – ELIŠKA 
CIBULKOVÁ NEJLEPŠÍ

O den dříve, ve středu 26. 9. proběhlo za nádherného teplého a slunečného počasí 
okresní kolo v přespolním běhu. Do lesoparku Štěpánka zavítalo 225 běžců, aby 
změřili své síly na tratích od 500 – 1500 metrů. Školu reprezentovalo 20 závodní-
ků, kteří se v početném startovním poli určitě neztratili. Velkého úspěchu dosáhla 
Eliška Cibulková, která v kategorii dívek 4. - 5. ročníků nenašla v okrese přemoži-



11

telku a po zásluze zvítězila. Její výkon strhl i ostatní členky družstva a tak děvčata 
vybojovala bronzovou pozici v soutěži družstev. 

Výsledky: 
chlapci 4. - 5. ročník 
11škol (55 dětí) - 10. místo, jednotlivci 16. Radek Koucký,
 
dívky 4. - 5. ročník 
11 škol (55 dětí) – 3. místo, jednotlivci 1. Eliška Cibulková,  
11. Adriana Kovářová, 19. Veronika Burianová,

chlapci 6. - 7. ročník 
12 škol (60 dětí) – 7. místo, jednotlivci 9. Jan Říha, 12. Tomáš Vitmajer,

dívky 6. - 7. ročník 
11 škol (55 dětí) - 6. místo, jednotlivci 13. Viktorie Zahrádková,  
17. Kateřina Sieberová.

Jelikož pořadatel poslal výsledkovou listinu pouze s prvními dvaceti jmény v ka-
ždé kategorii, doplním  ještě  jména ostatních, kteří  reprezentovali  školu: Tomáš 
Resl, Tomáš Grmolenský, Nikola Kirchschlägerová, Aneta Kakasová, Anna Ma-
saryková, Markéta Gabrielová, Jakub Čonka, Miroslav Melich, Jakub Tóth, Fran-
tišek Pavlíček, Ondřej Klíma a Andrea Kaplanová. 

MEMORIÁL JOSEFA ODLOŽILA

Sedm žáků našeho školního sportovního klubu se zúčastnilo v červnu v Praze tra-
dičních mezinárodních atletických závodů, Memoriálu Josefa Odložila. Ve vlože-
ných žákovských závodech jsme předvedli několik dobrých výkonů a v konkuren-
ci devíti družstev, převážně předních pražských atletických oddílů, jsme obsadili 
slušné 6. místo v kategorii chlapců. V kategorii děvčat jely do Prahy pouze 3 zá-
vodnice, a tudíž jsme po rozpadu štafety neměli nárok na dobré umístění. V obou 
kategoriích jsme byli nuceni značně improvizovat, protože se tři vybrané dívky 
a dva vybraní chlapci nedostavili,  takže umístění mohlo být v obou kategoriích 
výrazně lepší. Po žákovských závodech jsme sledovali souboje našich předních 
atletů s výbornou zahraniční konkurencí. 

Výsledky: 

60 metrů:  
5. místo: Andrij Seniv   8, 52 (17 závodníků)
6. místo: Pavlína Hronovská   9, 36 (14 závodnic)

Hod míčkem: 
7. místo: Milan Čurej   36, 75 (10 závodníků)
5. místo: Eliška Kroupová   35, 18 (9 závodnic)

Skok vysoký:  
5. místo: Andrij Seniv   135 (15 závodníků)
14. místo: Tomáš Grmolenský   120 (15 závodníků)
8. místo: Romana Dlasková   110 (9 závodnic)

800 metrů:  
8. místo: Radim Cecava   2: 49, 10 (11 závodníků)
7. místo: Romana Dlasková   3: 05, 40 (9 závodnic)

4 x 200 metrů:  
7. místo: Seniv, Cecava, Čurej, Grmolenský   2: 15, 69 (8 štafet)

Pořadí: 

Mladší žáci: 
 
1. USK Praha   2712 bodů
2. Slavia Praha   2534
3. Dukla Praha   2171
4. Kotlářka Praha   2139
5. Sparta Praha   1891
6. . ŠSK Bakov n. J.   1863
7. Kotlářka Praha „B“   1861
8. Spartak Praha 4   1309
9. Arktis Praha   925

Mladší žákyně: 

1. Slavia Praha   3659
2. USK Praha   3517
3. Kotlářka Praha   2761
4. Kotlářka Praha „B“   2383
5. Arktis Praha   2046
6. Sparta Praha   1694
7. Dukla Praha   1409
8. ŠSK Bakov n. J.   1313 

ZÁVODY NA IN-LINE BRUSLÍCH

Ve volnočasovém areálu proběhl v úterý 26. června sportovní den. Závodu na in-
-line bruslích se zúčastnilo 65 žáků naší  školy. Závodilo se v šesti kategoriích, 
v  individuálním  závodě  i  ve  tříčlenných  štafetách.  Ostatní  žáci  byli  rozděleni 
do družstev a zúčastnili se vědomostně dovednostních soutěží. 

Výsledky: 

Nejmladší chlapci (1. - 3. ročník) 550 metrů
1. Václav Štučka   1: 32, 7
2. David Šulc   1: 39, 7
3. Radim Zeman   1: 41, 1

Nejmladší dívky (1. - 3. ročník) 550 metrů
1. Nikola Plaňanská   1: 50, 4
2. Lucie Lisnerová   1: 56, 8
3. Tereza Sedláčková   2: 13, 4

Mladší chlapci (5. - 6. ročník) 1100 metrů
1. Petr Kotrman   3: 06, 1
2. Tomáš Resl   3: 12, 6
3. Ondřej Prokůpek   3: 22, 9

Mladší dívky (5. - 6. ročník) 1100 metrů
1. Sieberová Kateřina   2: 56, 5
2. Nitschová Tereza   2: 57, 4
3. Chramostová Eliška   2: 58, 4

Starší chlapci (7. - 9. ročník) 1100 metrů
1. Petr Šverma   3: 04, 0
 2. Lukáš Bartoš   3: 04, 0
 3. Radim Cecava   3: 26, 5
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Starší dívky (7. - 8. ročník) 1100 metrů
1. Monika Kroupová   3: 02, 1
2. Marie Bartošová   3: 20, 5
3. Martina Černá   3: 21, 1

Štafeta 3 x 1 kolo 1600 metrů

Nejmladší chlapci
1. D. Šulc, O. Hulinský, V. Štučka   5: 11, 9
Nejmladší dívky
1. N. Beranová, T. Sedláčková, L. Lisnerová   7: 36, 2
Mladší chlapci
1. O. Prokůpek, P. Žák, P. Kotrman   4: 55, 6
Mladší dívky
1. J. Vaňková, L. Ďuračková, E. Chramostová   4: 36, 8
Starší chlapci
1. P. Šverma, L. Bartoš, P. Šverma   4: 08, 9
Starší dívky
1. M. Černá, M. Bartošová, M. Kroupová   4: 22, 4
Nejmladší smíšená
1. N. Homolová, N. Plaňanská, T. Havrda   5: 37, 6

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO SPORTOVCE ŠKOLY 2012 POMALU VRCHOLÍ

Stalo se dobrou tradicí na konci kalendářního roku vyhlašovat nejlepší sportov-
ce naší školy. Akce probíhá za přítomnosti slavných sportovců, kteří si s dětmi 
zasoutěží  ve  sportovních  znalostech  a  předají  jim ceny  a  diplomy za umístění. 
V letošním kalendářním roce zatím proběhly tyto soutěže: florbal, Žákovský běh 
Bakovem, Pohár Coca - Cola v kopané, Pohár Rozhlasu v atletice, Memoriál Jo-
sefa Odložila, in-line brusle, přespolní běh a kopaná. Do konce roku nás ještě čeká 
Memoriál Karla Poláka v sálové kopané, florbal, basketbal a Mnichovohradišťská 
laťka.  Zatím  nejčastěji  reprezentovali  školu  Radim  Cecava  5x, Martina  Černá 
a Tomáš Vitmajer 4x,  tři účasti mají na  svém kontě Romana Dlasková, Sabina 
Najmanová,  Eliška  Kroupová,  Monika  Kroupová,  Kateřina  Sieberová,  Nikola 
Kirchschlägerová, Matouš Čapek a Jan Říha. O tom, kdo se nakonec stane nej-
lepším sportovcem školy, samozřejmě nerozhodne jen počet účastí, ale zejména 
předvedené výkony a umístění v soutěžích i předvedené výkony v hodinách TV. 
Mezi jmenovanými samozřejmě chybí žáci bývalých 9. ročníků, kteří naši školu 
v červnu opustili. 
I  jim samozřejmě,  stejně  jako všem ostatním, patří poděkování  za  reprezentaci 
školy. Jedná se především o tyto žáky: Lukáš Bartoš, Jaroslav Beran, Jakub Zach, 
Petr Šverma, Dominik Pokorný, Martin Štěpánek a Lucie Reslová. 

Za ŠSK při ZŠ Bakov Mgr. Luboš Brodský

BERUŠČÍ CYKLOVÍKEND

Začátek školního roku si tradičně zpříje-
mňujeme společným víkendem na chatě 
SDH  v Drhlenách,  byli  jsme  tu  už  po-
sedmé, ale stále  je co objevovat. Každý 
víkend má nějaké téma - tentokrát to byl 
cyklovíkend spojený s bojem o přežití. 
V pátek po obědě jsme si oblékli reflexní 
vesty, přilby a po kontrole všech kol  se 
vydali po trase Bakov - Horka (kde jsme 
nabrali  další  3  členy  týmu)  - Násedlni-
ce  - Koprník  - Kněžmost  - Suhrovice  - 
Drhleny. V kempu v Drhlenách jsme se 
okamžitě odměnili nanuky. Po zabydlení 

chalupy jsme se vydali na dřevo, proto-
že  správný  zálesák  se  bez  zásob  dřeva 
prostě neobejde. Pak začala hra o večeři: 
plánované špízy jsme si museli zasloužit. 
O každou součást špízu  jsme soutěžili  - 
alobal byl za školku se švihadlem, špejle 
se dala získat školkou s míčem, o jednot-
livé  plátky  uzeniny  jsme  hráli  kámen  - 
nůžky - papír, o další ingredience (cibule, 
paprika, uvařený bramborový plátek, sýr) 
jsme  zápolili  se  sekerou,  zatloukáním 
hřebíku,  dali  páku,  …nakonec  jsme  se 
víceméně zásobili a umatlali si na špejli 
do  alobalu  večeři.  Pak  už  jen  nezbytná 
hygiena  a  do  spacáků  (pravda,  některé 
jistoty usnuly až kolem 4. hod). 
V sobotu ještě za pološera ranní ptáčata 
rozdmýchala oheň a pustila se do práce 
s pilou a sekerou, čímž vzbudila zbytek 
týmu. Dopoledne byly v plánu cyklistic-
ké dovednosti:  jezdili  jsme opičí  dráhu, 
převáželi kelímek plný vody, ale nejtěžší 
byla jízda na pomalost (projet danou trať 
co nejpomaleji, no jen si to zkuste, žádná 
legrace). 
Ještě  jsme si cvičně oškrábali brambory 
k sekané k obědu a po něm už jsme vyra-
zili na velký cyklovýlet: Drhleny - Čížov-
ky - Kamenice - Dobšín - Střehom (ob-
čerstvení+ úkryt před deštěm) - Sobotka 
(občerstvení v cukrárně) - Kost - Kame-
nice - Čížovky - Drhleny - cca 20 km, ale 
některým z nás to na zničení úplně stačilo 
a překvapivě jsme šli spát dříve než ve 4 
hod. ráno (upřímně řečeno - před půlnocí 
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byla chalupa mrtvá). Pravda, stihli  jsme 
ještě večeři - polévku+ škubánky a noční 
hru. V neděli ráno jsme vstali déle (k ra-
dosti paní učitelky) a šli  jsme na houby 

- rostly, našli jsme a věnovali. Ještě před 
obědem  jsme  si  pekli  předkrm  - dostali 
jsme  těsto, které  jsme si museli vyválet 
do válečku a ten namotat na opracovaný 

klacek jako hada a opéct. Zvládli všichni, 
takže si zasloužili oběd. Odpoledne jsme 
se sbalili, poklidili a odjeli domů po stej-
né trase jako v pátek. V pondělí to ve ško-

le nebylo nic moc, ale víkend byl super. 
Už teď se těšíme na další.  

Berušky ze 4. B 

NÁVŠTĚVA DOBROVICKÝCH MUZEÍ

Do Dobrovických muzeí  jsme  se  vel-
mi těšili a byli napjati,  jaké to tam asi 
bude, co nás čeká. Při příjezdu do vel-
kého  areálu  vedle  cukrovaru  nás  nej-
prve  zaujala velká mašina. Po příjem-

ném přivítání  jsme se dobře nasvačili, 
abychom  nabrali  sílu  na  celé  dopole-
dne  a  pak  nás  cukrové  šipky  zavedli 
na kouzelné pole. Putovali jsme od řep-
ného semínka až po kostku cukru. Do-

zvěděli jsme se, jak a kde řepa roste, co 
k  růstu potřebuje,  jak se o ni  staráme, 
jak se zpracovává. Prošli jsme si všech-
na roční období po skleněném poli. 
Další naše kroky nás zavedly k interak-
tivní  tabuli.  S  pomocí  kouzelné  tužky 
jsme plnili úkoly kocoura Modroočka, 
mašinky  Tomáše,  rozlišovali  ovoce, 
zeleninu, řešili popletené pohádky. Vý-
ukový program byl pro nás, „školáky“, 
velice zajímavý a u tabule jsme se ně-
kolikrát všichni rádi vystřídali. 
Náš  další  prohlídkový  okruh  se  konal 
v  tajuplném  sklepení  domu.  Tam  nás 
překvapila strašidýlka a pohádkové by-
tosti. Každý si sáhl na magickou kouli 
a vybral si kufřík se strašidýlkem, u kte-
rého  se  vyfotil.  Cestou  do  pohádkové 
dílny  jsme potkali krásně bílou slečnu 

Kostku Cukrovou. U ducha Cukrovíta 
jsme si vybarvili čertíka, prošli labyrin-
tem a sestavili pohádku O řepě. 
Naše průvodkyně byly příjemné, milé, 
reagovaly na naše všetečné otázky. Při-
měřenou formou nás seznámily s pod-
zimní  plodinou  cukrovou  řepou  tak, 
abychom  si  co  nejvíce  zapamatovali. 
Na závěr nám paní průvodkyně popřá-
ly, ať se máme sladce. S sebou jsme si 
kromě knížky Půl kopy do kopy a CD 
o  čertech  přivezli  spoustu  zážitků,  ale 
i poznatků o řepě a cukříku. 
Děkujeme všem zaměstnancům dobro-
vických muzeí  za  pozvání  a  příjemně 
strávené dopoledne v jejich prostorech. 
Budeme se těšit na další návštěvu. 

Nejstarší děti z MŠ Bakov nad Jizerou

POHÁDKA O ČERVENÉ KARKULCE

Ve středu 3. října jsme všichni navštívili 
na Radnici pohádku O Červené Karkul-
ce. Nejprve jsme se důkladně ve školce 
seznámili s pohádkou a s pravidly, kte-
rá musíme v divadle dodržovat,  a poté 
jsme se plni očekávání vydali na Radni-

ci. Jako v každém divadle  jsme museli 
chviličku počkat, než se sejdou všichni 
diváci. Tuto  chvíli  jsme  využili  k  pro-
hlednutí sálu Radnice. Když jsme všich-
ni  seděli  na  svých  místech,  pohádka 
mohla začít. Kdo ale očekával klasickou 

verzi  pohádky,  ten  se mýlil.  Herci  nás 
převezli velmi netradičním a moderním 
pojetím této velice známé pohádky. Ale 
i přesto  jsme zde zaznamenali všechny 
důležité body, které jsou v této pohádce 
nezbytné. U pohádky jsme se hodně za-

smáli, poradili jsme hercům, jak by měla 
pohádka pokračovat apod. 
Pohádka se nám všem líbila a už teď se 
těšíme na další návštěvu Radnice. 

Děti a paní učitelky ze školky

VÝLET NA KLOKOČKU

Ve čtvrtek 20. září navštívili, „školáčci“ 
naučně pohybovou stezku „Klokočským 
lesem za hrou, vodou a ptačím zpěvem“. 

Počasí nám přálo, a  tak  jsme se vydali 
autobusem  vzhůru  za  dobrodružstvím. 
Ze školky jsme již všichni věděli, jak se 
v přírodě máme chovat, jaké tam rostou 
stromy a jaká zde žijí zvířata. Nyní jsme 
se o všem mohli přesvědčit. 

Nejprve  jsme si vyzkoušeli,  jak chutná 
svačinka  přímo  v  lese  a  poté  jsme  se 
společně vydali na dlouhou stezku, bě-
hem které  jsme pozorovali  tamější pří-
rodu. Sledovali jsme, jaké v lese rostou 
stromy a jaký mají tvar jejich šišky. Po-
zorovali  jsme  velké  množství  různých 
brouků. Také nám neunikly pavučinky, 
které si mezi stromy a trávou pletli pil-
ní  pavoučkové. Velkou pozornost  jsme 

věnovali houbám, které lemovaly cestu, 
po níž jsme šli. Cestou jsme si vyprávěli 
různé zážitky spojené s prostředím lesa. 
Srovnávali  jsme  cestičky  lidí  a  zvířat. 
U  naučných  tabulí  jsme  si  zopakovali 
zvířátka i stromy v našich lesích a plnili 
jednotlivé  úkoly. Nakrmili  jsme hlado-
vou veverku, postavili domečky pro za-
jíčky, myšky a broučky, zacvičili si jako 
správní zajíci a dokonce jsme se pomocí 

klády dostali přes potůček k vodníkovi. 
Na konci našeho výletu jsme si pochut-
nali na dobrotách, které nám maminky 
přibalily  s  sebou  do  batůžku,  a  potom 
jsme se autobusem vydali  zpět do naší 
školky. 

Děkujeme panu Ketnerovi za příjemnou 
cestu autobusem. 

„Školáčci“ ze školky
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STARÁ GARDA OŽILA

Po delší  odmlce  letos opět dává o  sobě 
vědět na velkém hřišti parta bývalých fot-
balistů Bakova nad Jizerou – Stará garda. 
Díky generační obměně jde však o zcela 
jiné složení, než před několika lety. Ten-
krát se pravidelně scházeli k přátelským 
utkání  vynikající  plejeři  jako  byl  Jarda 
Kaiser, Petr Puskajler, Jindra Lekeš, Ka-
rel  Frélich,  Jirka Mikolášek, Milan  Lo-
chman, Josef Bartoš, Tomáš Slabý, Miloš 
Šimon atd. 
Dnes je stará garda postavena na nedáv-
no  ještě  aktivních  fotbalistech  hrajících 
mladoboleslavský okres či  středočeskou 
krajskou  soutěž. Bohužel  čas nezastaví-
me a díky věku se dostali mimo hledáček 
trenérů Tomáš Chromý,  Jarda  Špringer, 
Roman  Vaněk,  Honza  Podzimek,  Jirka 
Kožíšek,  Petr Vitmajer,  Josef  Janoušek, 

Zdeněk Macháček. Láska  k  fotbalu  jim 
zůstala  a  tak  vítají  každou  možnost  si 
pravidelně kopnout do meruny. 
V  současné době mají  dveře gardy ote-
vřené díky věku (hranice je 35 let) i další, 
tentokrát  ještě  aktivní  hráči  hájící  dres 
Bakova v krajské soutěži – Jarda Smeta-
na, Láďa Sedláček, Jan Resl, Lukáš Blá-
ha. Když k těmto současným bakovským 
hvězdám připíšeme další aktivní fotbalis-
ty, kteří věkově spadají či ještě nespadají 
do této skupiny, ale zvládají kopat okres-
ní soutěž a i paralelně doplňovat kádr sta-
ré gardy – Martin Fanta, Míla Beránek, 
Karel  Smutný,  Láďa  Lehký  –  můžeme 
konstatovat,  že  v  budoucnu  bude  stará 
garda  Bakova  nad  Jizerou  při  setkání 
s ostatními mančafty na této úrovni silná 
a fotbalová. 

Během  letošního  léta  a  podzimu  nové 
uskupení gardy Bakova nad Jizerou ode-
hrálo  (a  ještě odehraje) na velkém hřišti 
několik fotbalových střetnutí proti obdob-
ným nadšencům s neutuchajícím elánem 
pro hru. Na kontě má téměř vyrovnanou 
bilanci  vyhraných  a  prohraných  zápasů. 
Vždy v nich šlo však jen o přátelská střet-
nutí. Doby, kdy se hrávalo tvrdě, a o kaž-
dý bod započítávající se do tabulek, jsou 
pryč. Dnes jde hlavně o setkání se starými 
známými, a jak se ve fotbalové hantýrce 
říká, „udělání si žízně“. 
Kromě velkého fotbalu se pravidelně ka-
ždý  rok  stará garda Bakova nad  Jizerou 
zúčastňuje i turnajů v malé kopané. V ob-
dobí  letní  či  zimní  fotbalové  přestávky 
jezdí za tímto účelem do Libáně, Železné-
ho Brodu, Bělé pod Bezdězem, Mnichova 

Hradiště, Mladé Boleslavi. Za posledních 
několik let nasbírala ve střetnutích s muž-
stvy složených také z fotbalových mata-
dorů ve věku nad 35 let pár cenných ví-
tězství a i turnajových prvenství. 
Pravděpodobně  nejoblíbenějším  a  i  nej-
úspěšnějším  turnajem  pro  fotbalovou 
gardu  Bakova  je  Memoriál  Bedřicha 
Chmelíka v Železném Brodě. Pravidelně 
třetí sobotu v listopadu se sjede na místní 
umělou  trávu  položenou  nedaleko  řeky 
Jizery  téměř  desítka mužstev  složených 
z  kvalitních  fotbalistů  hrávající  krajské 
soutěže.  Do  města  zasazeného  do  pod-
hůří  Jizerských hor  se  sklářskou historií 
přijedou  týmy  z  blízkého  i  vzdáleného 
okolí  –  např.  z Lomnice  nad Popelkou, 
Mnichova Hradiště, Kokonína (Jablonec 
n.N.) či Lázní Bělohrad. Díky skoro zim-
nímu  termínu  musí  většinou  pořadatel 
v  brzkých  ranních  hodinách  vytáhnout 
těžkou techniku, a odklidit nejprve z hrací 
plochy napadaný čerstvý sníh. Poté může 
proběhnout  rozcvičení  hráčů  a  vlastní 
turnaj. Parta „starých pánů“ z Bakova se 
s  náročnými  klimatickými  podmínkami 
umí vyrovnat. O tom svědčí 2. místo v r. 
2008 a o rok později dokonce i celkové 
vítězství. A vůbec tenkrát nešlo o náhodu, 
jako to bývá u vyřazovacích zápasů vidě-
ných během ME, MS či OH v  televizi. 
Díky spravedlivému systému každý s ka-
ždým  se  při  cestě  za  úspěchem musela 
naše garda potkat se všemi týmy v sedmi 
zápasech a kromě jedné remízy všechny 
suverénně vyhrála. 

POZVÁNKA DO DIVADLA

Divadelní sezona 2012 - 2013 začíná v Bakově  
představením Divadelního spolku Tyl z Mnichova Hradiště. 

26. 10. 2012 - sál Radnice od 19. 30 
Dědeček aneb musíme tam všichni

lidová komedie od Jaroslava Bezděka. 
Vstupné: 80 Kč. 

Z KULTURY A SPORTU

Zleva stojí tito bakováci: R.Vaněk (v civilu), M.Beránek, J.Podzimek, P.Hrubý, J.Kožíšek, P.Vitmajer, O.Rýdl, N.Demeter
Dole zleva dřepí: M.Fanta, T.Chromý, R.Balogh, R.Kofr (brankář), J.Janoušek, S.Sabol, O.Bareš, P.Puskajler, M.Korbář
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Po  neúspěšném  loňském  6.  ročníku  je 
v  letošním harmonogramu gardy  samo-
zřejmě  opět  start  na  tomto  memoriálu. 
Věřme, že po důkladné přípravě v podo-
bě přátelských zápasů na velkém hřišti se 
znovu dočkáme úspěchu. Držme jí palce! 

Odehrané zápasy na velkém hřišti 
doma - venku: 
SG Bakov – Dolní Bousov 2: 3  
(B: J. Janoušek, N. Demeter)
SG Bakov – Čejetice 8: 3
(B: J. Špringer 3x, J. Janoušek, O. Rýdl, 

J. Podzimek, J. Smetana, O. Bareš)
Předměřice n/Jiz. – SG Bakov 0: 2 
(B: M. Korbář, K. Horák)
Dolní Bousov – SG Bakov 2: 0
Čejetice – SG Bakov  1: 1
(B: J. Kožíšek)
SG Bakov – M. Hradiště 2: 4  
(B: Smutný, Vaněk)

Plánované zápasy – podzim 2012: 
Předměřice n/Jiz. – SG Bakov 26. 10. 
Benátky n/Jiz. – SG Bakov 2. 11. 

Roman Vaněk 

 Kácení a řez rizikových stromů  
stromolezeckou technikou   

Tel.: 606 527 091
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