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Dočasná telefonní
čísla pracovišť
městského úřadu:
agenda odpadů, životního
prostředí a veřejného pořádku
326 375 317
matriční úřad, evidence
obyvatel, agenda občanských
průkazů a cestovních pasů
326 375 320
Foto František Stýblo

Jaké investice čekají Benátky nad Jizerou
Vážení občané,
stojíme na prahu roku 2006. Pomalu končíme s hodnocením roku
předchozího a připravujeme realizaci záměrů, které vychází z určité koncepce nebo které přináší
realita.
Podrobnou zprávu o plnění
volebního programu přinese některé z příštích čísel Zpravodaje
Benátecka po konečném zúčtování
loňských výdajů. Chci Vás jen
rámcově seznámit s přípravou některých velkých akcí, které budou
náročné na ﬁnancování.
1. Projekt Mladoboleslavsko
V rámci tohoto projektu některých měst Mladoboleslavska na
čištění a odkanalizování odpadních
vod se Město Benátky nad Jizerou
podílí projektem na odkanalizování
městské části Dražice a zbývajících
lokalit Benátek nad Jizerou. Pro
město to představuje celkové náklady asi 74 milionů korun. Projekt je
ﬁnancován s pomocí Evropské unie
a město by mělo ze svého rozpočtu
přispět částkou asi 22 milionů. V mi-

nulých dnech byl projekt Evropskou
komisí schválen spolu s dalšímu 8
projekty z ČR. S realizací se začne
po vydání stavebních povolení
a výběru dodavatele stavby pravděpodobně v roce 2007.
2. Dostavba areálu ZŠ Pražská
Tato akce spočívá v dostavbě tělocvičny a realizaci půdní vestavby
v historické budově školy s vytvořením tříd jako náhrady za nevyhovující prostory na „staré poště“.
Projekt neprošel při schvalování
státního rozpočtu na rok 2006.
Bude rozdělen na dvě části. Půdní
vestavbu v hodnotě okolo 7 milionů
korun postaví město ze svých zdrojů
v jarních měsících letošního roku.
Pro vlastní sportovní halu bude speciﬁkován projekt, vybrán dodavatel
stavby a bude opětovně předložena
žádost o dotaci na rok 2007.
3. Výstavba komunikace
k závodu Carborundum
Zde se situace vyvíjí zájmem
společnosti REWE o výstavbu Penny marketu v prostoru podél vlečky

na území Obchodních sladoven.
Akce výstavby vlastní komunikace,
která má zamezit dopravě těžkých
nákladů přes obchodní obytnou
zónu v ulici 5. května je ve stadiu
územního řízení. Územnímu povolení brání vyřízení majetkových
záležitostí v prostoru u mostu před
tůní.
Chceme s pomocí Středočeského kraje vybudovat kruhový objezd
u bývalého kina. Koordinace této
akce si vyžádá ještě obrovské úsilí
a o vývoji Vás budeme pravidelně
informovat.
4. Historické jádro
- Husovo náměstí
Ze čtyř studií byla odbornou
komisí vybrána redukovaná studie
Ing. arch. Pavla Mudruňky, která
bude s občany prodiskutována
24. ledna v 17 hodin ve společenském sále Záložna. Tato akce bude
koordinována s předlážděním Smetanovy ulice a rekonstrukcí ulice
Vágnerovy. Všechny tyto akce jsou
ve stadiu zpracovávání projektové
dokumentace.

5. Dostavba sportovních
zařízení na letním stadionu
Chtěli bychom pokračovat ve
3. etapě přestavby fotbalových kabin
tak, aby byly splněny higienické předpisy Evropské unie. Tato akce je již
plně připravena k realizaci a vyžádá
si přibližně 7 milionů korun.
Vážení občané, toto je jen rámcový nástin větších investičních
akcí, které nás čekají. Pochopitelně
budeme řešit celkovou problematiku vyplněnou z malých a někdy
i neméně důležitých akcí. K tomu
musíme být připraveni po všech
stránkách, abychom dosáhli i na
peníze krajské, státní a evropské.
Držmě si vzájemně palce, ať se
toho podaří co nejvíce, ať Benátky
do budoucna neztratí dosavadní
dynamiku svého rozvoje.
O vývoji celkové situace budete
pravidelně informováni na stránkách místního i regionálního tisku.
Na závěr mi dovolte ještě jednou
popřát Vám hodně zdraví, štěstí
i celkové spokojenosti a optimismu
v roce 2006.
Jaroslav Král, starosta
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Zpravodaj Benátecka

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.,
Čechova ulice 1151, 293 22 Mladá Boleslav
tel. 326 376 111, fax 326 721 502

Oznámení o změně ceny
vodného a stočného
Na základě schválení představenstva akciové společnosti jsou na
vodovodech a kanalizacích, které jsou v okrese Mladá Boleslav v její
působnosti, stanoveny s účinností od 1. ledna 2006 ceny vodného a
stočného pro domácnosti i ostatní odběratele v jednotné výši takto:
ceny v Kč / m3
SKP 41.00.11 a 12
voda pitná a užitková
SKP 90.00.11
voda odkanalizovaná

bez DPH

včetně DPH

26,67

28,00

Sníh byl tentokrát ze zámeckého nádvoří odklízen pomocí mechanizace.
Foto Emilie Jeřábková

23,14

24,30

TECHNICKÉ SLUŽBY

Podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činí
u vodného a stočného sazba DPH 5 %.
U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle
výměru Ministerstva ﬁnancí České republiky. Do kalkulace se zahrnují
pouze ekonomicky oprávněné náklady.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. ledna 2006,
bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.
Ing. Jan Sedláček
ředitel a.s.

Důležitá telefonní čísla:
Dispečink Mladá Boleslav
(nepřetržitý 24hodinový provoz)
Obchodní oddělení Mladá Boleslav

326 721 507
326 376 141-2

Úřední hodiny pro odběratele:
pondělí 7.00 - 15.00 hod.
středa 7.00 - 16.30 hod.

Rekonstrukce Husova náměstí
Infomační schůzka o chystané rekonstrukci Husova náměstí se bude
konat ve společenském sále Záložna v úterý 24. ledna od 17.00 hodin.
Autor návrhu Ing. arch. Pavel Mudruňka seznámí zájemce se svým
záměrem a zodpoví případné dotazy.
-ej-

V našem městě není vidět sníh
tak často. V posledních prosincových dnech jsme si ale i my Benátčané mohli užít různé radovánky
na bílém sněhu. Jistě přinesl hodně
radosti hlavně dětem, které měly
vánoční prázdniny.
Pro zaměstnance technických
služeb města znamená sníh hlavně povinnost zajistit schůdnost
a sjízdnost na chodnících a míst-

ních komunikacích bez ohledu na
pracovní nebo sváteční dny, denní
nebo noční čas.
Poslední den roku 2005 kromě
jiného zajišťovali úklid sněhu na
zámeckém nádvoří tak, aby všichni
návštěvníci mohli bezpečně sledovat
slavnostní novoroční ohňostroj. Při
této práci byla poprvé použita i technika, dosud se úklid sněhu na zámeckém
nádvoří prováděl pouze ručně. -ej-

Přemístění odborů
městského úřadu
V prostorách městského úřadu
v prvním patře zámecké budovy
byla zahájena rekonstrukce kanceláří matričního úřadu, evidence
obyvatel, občanských průkazů, cestovních pasů. Cílem rekonstrukce
je vytvořit vhodnější prostředí pro
občany vyřizující si své záležitosti
a pro zaměstnance vhodnější pracovní prostředí.
Z důvodu probíhající rekon-

strukce jsou tato pracoviště přemístěna do kanceláře vedle podatelny
- přímé telefonní číslo 326 375 320.
Kancelář pro agendu odpadů,
životního prostředí a veřejného
pořádku je přemístěna do čísla
dveří 2 (mezi kanceláří místostarosty a tajemnice) - přímé telefonní
číslo 326 375 317.
Rekonstrukce bude dokončena
v únoru.
-ej-
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE
Akce jako z ﬁlmu
V noci na úterý 6. prosince uviděla autohlídka obvodního oddělení
Policie České republiky při průjezdu Pražskou ulicí v Benátkách
nad Jizerou vozidlo jedoucí pouze
s rozsvícenými obrysovými světly.
Hlídka se se zapnutým majákem a sirénou vydala za
podezřelým autem. Řidič
pronásledovaného auta
na tuto výzvu nereagoval a pokračoval v jízdě.
S vozidlem začal kličkovat a bezohlednou jízdou vážně
ohrožoval život a zdraví ostatních
účastníků silničního provozu. Asi
jeden kilometr za věznicí Jiřice
odbočil na lesní cestu. Tam auto
zastavilo a vyskočil z něj jeden muž
a jedna žena. Dvojice se dala na útěk
a policisté je pěšky pronásledovali.
Protože pronásledovaní na výzvy
nereagovali, použil jeden z policistů
varovný výstřel do vzduchu. Prchající dvojice se po výstřelu schovala
v lese. Zatímco ženu policisté po
chvíli našli a zadrželi, jejího společníka pomohl nalézt až z Nymburka
přivolaný policejní pes s psovodem.
V opuštěném autě policisté objevili
ještě jednoho muže. Ten je - stejně
jako prchající žena - podezřelý ze
spáchaní přestupku. Ve čtyřicetiletém muži, kterého zadržel pes, byla
zjištěna osoba, po které se pátrá.
Po provedení nezbytných úkonů
byl tento muž v dopoledních hodinách předán do věznice v Liberci.
Celý zákrok byl vyhodnocen jako
oprávněný, ke zranění osob nedošlo.
Případ šetří policisté Obvodního
oddělení Benátky nad Jizerou.
Zloděj ukradl
půl kilometru kabelu
Celkem téměř půl kilometru
kabelu, zajišťujícího spojení na
železniční trati mezi obcemi Zdětín
a Kropáčova Vrutice, odcizil večer
na konci druhého prosincového
víkendu zatím nezjištěný pachatel.
Českým drahám tak způsobil škodu
téměř čtrnáct tisíc korun. Případ šetří
policisté z Benátek nad Jizerou.
Alkohol nepatří
ani na jízdní kolo
Pětadvacetiletého cyklistu z Mladoboleslavska podezírají policisté ze
spáchání trestného činu ublížení na
zdraví. Třetí prosincový den vjel
brzy ráno podezřelý na neosvětleném horském kole v Jabkenicích
na Mladoboleslavsku do skupinky
osob jdoucích při pravém okraji
vozovky a střetl se s pětatřicetiletým mužem. Chodec utrpěl zranění

s dobou léčení nejméně čtyři měsíce. Dechová zkouška u cyklisty
navíc prokázala, že na jízdní kolo
usedl zhruba se třemi desetinami
promile alkoholu v krvi. Kombinace alkoholu, neosvětleného kola
a absence pouličního osvětlení
v obci tak způsobila, že
cyklistovi nyní hrozí trest
odnětí svobody až na půl
roku.
Zloděj si chtěl užít
pohody
Úspěšný zákrok si ve středu
21. prosince kolem jedenácté hodiny večer připsal na své konto
služební policejní pes, který v rekreační chatě ve Skorkově vyhledal zloděje. Čtyřiatřicetiletý muž
z okresu Praha - východ rozbil
okno a vnikl do chaty. Celou ji
prohledal a do batohu si nakradl
různé potraviny.
Značně drzý noční návštěvník
vnikl i do sklepních prostor, kde se
občerstvil litrem vína. Pravděpodobně by v chatě i přenocoval, kdyby
na jeho počínání neupozornil majitele chaty elektronický systém. Ten
pak vloupání oznámil na obvodní
oddělení v Benátkách nad Jizerou
a tamní policisté spolu s psovodem
a služebním psem nezvaného hosta
v chatě zadrželi. Zloděj způsobil
na chatě škodu za více než dvanáct
tisíc korun. Věc dále šetří policisté
ve zkráceném přípravném řízení
a zloději již před Štědrým dnem
nadělili podezření z pokusu krádeže,
poškozování cizí věci a porušování
domovní svobody.
Plynová láhev vybuchla
K výbuchu plynu a následnému
požáru došlo ve čtvrtek 22. prosince krátce před sedmou večer
v prodejně smíšeného zboží v ulici Rudé armády v Brodcích nad
Jizerou. Vzniklý požár likvidovali
hasiči z Mladé Boleslavi a Benátek
nad Jizerou. Při požáru došlo ke
zranění jedenačtyřicetileté ženy
a dvacetiletého muže. Obě osoby
byly odvezeny k ošetření do mladoboleslavské nemocnice. Podle
vyjádření vyšetřovatele hasičů byla
příčinou požáru pravděpodobně
neodborná manipulace při zapojování propanbutanové bomby do
plynových kamen. Požárem došlo
k znehodnocení potravin, ke zničení mrazicích zařízení a poškození
interiéru prodejny se zatím nezjištěnou škodou. Na vlastním objektu
vznikla škoda asi 300 tisíc korun.
Bližší okolnosti této události jsou
předmětem dalšího šetření.

Naděloval si z cizího
Na Ježíška si zřejmě zahrál
zatím nezjištěný pachatel, který
v pondělí 19. prosince vypáčil
během dne okno od kotelny
v zadním traktu domu ve Zdětíně. Tudy vnikl do domu a potom
odcizil finanční hotovost, mo-

bilní telefon, digitální fotoaparát
a šperky, vše v celkové hodnotě
přes čtyřicet tisíc korun. Případ
šetří policisté z Benátek nad
Jizerou.
mjr. Vratislav Brynych
a kpt. Ladislav Mareš,
OŘ PČR Mladá Boleslav

Počet nehod loni překročil tři tisíce
Poslední dva dny loňského roku skončily s bilancí celkem čtrnácti dopravních nehod, při kterých bylo lehce zraněno pět osob. Poslední měsíc
roku stejně jako souhrnná statistika potvrdily, že v roce 2005 došlo opět k
nárůstu dopravních nehod na Mladoboleslavsku. Příznivým ukazatelem je
pokles v počtu usmrcených. Poprvé od roku 2001 počet smrtelných zranění
na silnicích Mladoboleslavska opět poklesl pod dvacet.
V prosinci byla jedinou nehodou se smrtelným zraněním havárie vozidla
Citroen Xsara na příjezdu do Mladé Boleslavi od Jičína, kde sedmačtyřicetiletý řidič narazil do sloupu dopravního značení. Výrazně opět přibylo
nehod způsobených pod vlivem alkoholu. Řidiči musí v tomto směru počítat
se zvýšeným množstvím kontrol.
Denní průměr nehod na Mladoboleslavsku v roce 2005 činil více než
osm a poprvé od roku 2000 jejich celkový počet opět překročil hranici tří
tisíc. Za poklesem počtu evidovaných a šetřených nehod policií z předešlých let je nutno ale vidět změnu v povinnosti hlásit dopravní nehody.
Účastník nehody není povinen hlásit policii nehodu bez zranění, při níž je
škoda nižší než dvacet tisíc korun, pokud škoda nevznikla třetí osobě.
Téměř šedesát procent šetřených nehod má v kolonce příčina uveden
způsob jízdy a další téměř čtvrtina nehod byla způsobena vysokou rychlostí.
Třetí nejčastější příčinou na Mladoboleslavsku je nedání přednosti. Více
než 6 % nehod bylo způsobeno pod vlivem alkoholu.
kpt. Ladislav Mareš, OŘ PČR Mladá Boleslav
prosinec
Nehody celkem
usmrceno osob
těžce zraněno
lehce zraněno
způsobená škoda v tisících
Nejčastější příčiny:
rychlost
nedání přednosti
způsob jízdy
alkohol

266
1
7
46
11 939
94
21
137
21

rozdíl
I.-XII.
rozdíl
2005-4 /2005
2005-04
+ 52
3048
+ 229
-1
18
-5
+1
84
0
+ 21
420
+ 37
+ 3722 130 747
+ 6724
+ 49
- 18
+ 20
+9

647
385
1759
190

+8
+ 54
+ 215
+ 20

Statistika dopravních nehod z 30. 12. 2005
počet nehod
13
příčiny
usmrceno osob
0
rychlost 5
těžce zraněno osob
0
přednost 3
lehce zraněno osob
5
z toho pod vlivem alkoholu 0
hmotná škoda
540 000,- Kč
jiná 5
Statistika dopravních nehod ze dne 31. 12. 2005
počet nehod
1
příčiny
usmrceno osob
0
rychlost 0
těžce zraněno osob
0
přednost 0
lehce zraněno osob
0
z toho pod vlivem alkoholu 0
hmotná škoda
35 000,- Kč
jiná 1
Statistika dopravních nehod ze dne 1. 1. 2006
počet nehod
4
příčiny
usmrceno osob
0
rychlost 3
těžce zraněno osob
0
přednost 2
lehce zraněno osob
2
z toho pod vlivem alkoholu 0
hmotná škoda
150 000,- Kč
jiná 1
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Zpravodaj Benátecka

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu je pro první pololetí roku 2006
stanoven ve výši 210,- Kč na osobu.
Lhůta pro zaplacení poplatku končí 31. ledna.

Poskytování
pečovatelské služby
Zastupitelstvo schválilo provizorní rozpočet města na rok 2006. Podrobně
na straně 14.
Foto František Stýblo

Mimořádné uzavření provozu
Městského úřadu Benátky nad Jizerou
Z důvodu získávání dalších informací a prohlubování znalostí
o novém správním řádu se zúčastní zaměstnanci městského úřadu
v neúředních dnech - čtvrtek 12. a pátek 27. ledna 2006 - semináře na
výše uvedené téma a úřad bude pro občany v uvedené dny uzavřen.

Od 1. ledna 2006 je usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje
z 19. prosince 2005 a usnesením Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou
z 6. října 2005 převedeno poskytování pečovatelské služby v Benátkách
nad Jizerou z Okresní pečovatelské služby Mladá Boleslav - příspěvkové
organizace Středočeského kraje - na Město Benátky nad Jizerou.
Organizačně je poskytování pečovatelské služby zařazeno do činnosti
Městského centra komplexní péče, organizační složky města.
Sociální péče se poskytuje v tomto rozsahu: provádění jednoduchých úkonů pečovatelské služby, výdej a rozvoz jídla klientům,
poskytování přímé obslužné péče o klienty, podpora jejich soběstačnosti, poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání klientů,
manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem, udržování čistoty
a hygieny u klientů, poskytování pomoci při vytváření základních
sociálních a společenských kontaktů apod.
-ej-

Poslední setkání benáteckých seniorů v roce 2005 se konalo ve čtvrtek 8. prosince ve společenském sále Záložna. Program žáků benátecké Základní
umělecké školy J. A. Bendy i žáků Základní školy Husovo náměstí (pěvecký sbor) byl vánočně zaměřen. K poslechu a tanci hrála kapela Česká švitorka. Tradičně pro prosincové setkání přišel i Mikuláš, čerti a andělé. Rozdávaly se dárečky, které připravily děti ze ZŠ Husovo náměstí. V úvodu
odpoledne samozřejmě nechyběly informace o dění v našem městě od starosty Jaroslava Krále, který zároveň odpovídal na četné dotazy.

Fotograﬁe Veronika Procházková a Ludmila Housová
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Pohádka
o vánočním stromu
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V městském penzionu je veselo

Byla nebyla u nás ve škole velká sláva. Kvůli jednomu stromu a krásné
vánoční atmosféře se 8. prosince ve školním areálu sešly stovky lidí, zástupci různých ﬁrem i představitelé města v čele s panem králem Jaroslavem
Králem. Pážata prodávala, vše co sama vyrobila: věnce, svíčky, perníčky,
keramiku a různé další drobnosti. A mezitím se na školním rynku zpívalo,
recitovalo, na ﬂétny hrálo a během tohoto shonu si jen málokdo všimnul,
že vánoční strom se rozsvítil. Budovy školy byly otevřeny pro všechny,
kdo chtěli obdivovat jejich krásu.Celé toto vánoční odpoledne vyvrcholilo
aukcí, ve které paní učitelka Rejzlová prodávala výtvarná dílka pážat naší
školy, která vynesla pěkný měšec zlaťáků…
Vánoční slavnost se velice povedla, můžeme Vám to potvrdit, byli jsme
u toho!
Lucie Němečková a Tomáš Pulda, pážata 8. B, ZŠ Pražská
Děti z dětského domova Horní Krnsko přišly potěšit obyvatele městského
penzionu 7. prosince. Předvedly pohádku „Boudo, budko“ a krátké vánoční
pásmo. Za to je obyvatelky penzionu odměnily vlastnoručně vyrobenými
malými dárky.

Odpoledne 20. prosince se v penzionu konalo vánoční posezení. S programem přišly na návštěvu děti z Mateřské školy Poupátko. Během vystoupení
poletovaly sněhové vločky, úsměvy a údiv nad jejich umem a šikovností.
Svátečním slovem přítomné povzbudil Daniel Fajfr. Děti rozdaly malé
dárečky, které pro obyvatele městského penzionu samy vyrobily.

Fotograﬁe František Stýblo a ZŠ Pražská

Děti z Mateřské školy Jizerka přišly do městského penzionu rovněž
20. prosince. I ony připomněly babičkám a dědečkům předvánoční čas
básničkami a zpěvem. Své vystoupení zakončily country tanečky.
Fotograﬁe poskytlo Městské centrum komplexní péče
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Zpravodaj Benátecka

Setkání s podnikateli

z průmyslové zóny

S přípravou novoročního ohňostroje začali pracovníci pražské ﬁrmy
Flash Barrandov Speciální efekty s.r.o. již v poledne 1. ledna. Firmu,
která zajišťuje ohňostroj již několik let, založila skupina lidí s rozsáhlými zkušenostmi v oboru speciálních efektů.

Předstvitelé Města Benátky nad Jizerou pozvali již po třetí
podnikatele z benátecké průmyslové zóny na předvánoční setkání,
které se konalo 9. prosince v příjemném prostředí velké zasedací
místnosti městského úřadu.
Zástupci ﬁrem Bilsing Automation Czech s.r.o., Benátky
nad Jizerou, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Benátky nad
Jizerou, Sumikei Czech s.r.o., Benátky nad Jizerou, GSP Sign
s.r.o., Benátky nad Jizerou, VČAS s.r.o., Benátky nad Jizerou,
CS Servis, s.r.o., Praha, Proﬁka Nové Jirny a Eva Vojtěchovská
si po úvodních slovech starosty Jaroslava Krále a slavnostním
přípitku krátce pohovořili o vývoji a budoucích záměrech svých
ﬁrem.
Akce se nemohli zúčastnit a omluvili se zástupci ﬁrem ISS,
Mladá Boleslav, Alukrom s.r.o., Praha, Kobras s.r.o., Praha a Giga
Sport, Benátky nad Jizerou.
Magdalena Dědková

Novoroční ohňostroj
Jako každoročně byl nový rok v Benátkách nad Jizerou zahájen
tradičním ohňostrojem, který pro nás zajistila ﬁrma Flash Barrandov
Speciální efekty z Prahy a jehož sponzory byly tentokrát ﬁrmy Bilsing Automation Czech, s. r. o., AB STAV - Petr Antal a Kooperativa,
pojišťovna, a. s., kterým touto cestou velmi děkujeme.
Hodně štěstí do roku 2006 Vám všem přejí představitelé města
Benátky nad Jizerou.

ZÁPISY

ZÁPISY

do benáteckých
základní škol
pro školní rok 2006/2007

do benáteckých
mateřských škol
pro školní rok 2006/2007

Základní škola
Husovo náměstí
25. 1. 2006
v době od 13.30 do 16.30 hodin.
Náhradní termín 8. 2. 2006

Mateřská škola Poupátko
(Platanová 653)
14. 2. 2006 v době
od 8.00 do 14.00 hodin

Základní škola
Pražská
8. 2. 2006
v době od 13.30 do 16.30 hodin.
Náhradní termín 22. 2. 2006

ZŠ Pražská hledá
provozovatele školního bufetu
Podmínkou je živnostenský list
a zdravotní průkaz.
Bližší informace na tel.
326 362 196

Podnikatele osobně přívítal starosta Jaroslav Král.

Mateřská škola Mateřídouška
(17. listopadu 514)
14. 2. 2006 v době
od 8.00 do 14.00 hodin
Mateřská škola Jizerka
(Osvobození politických
vězňů 241)
14. 2. 2006 v době
od 8.00 do 14.00 hodin
Mateřská škola Růženka
(Dražická 43)
14. 2. 2006 v době
od 8.00 do 14.00 hodin

Přemysl Hrůza z ﬁrmy GSP Sign s.r.o. a Eva Vojtěchovská.
Foto Emilie Jeřábková
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Karneval na ledě
Poslední den před vánočními prázdninami jsme se rozhodli prožít netradičně. Rozhodli jsme se uspořádat karneval na bruslích. Akce se zúčastnili
téměř všichni žáci 2. stupně ZŠ Pražská.
Samotný karneval byl doprovázen řadou soutěží (slalomem, přeskakováním překážek,…). Na závěr byly nejlepší masky vyhodnoceny.
Bylo velmi těžké vybrat ty nej, nej mezi množstvím strašidel, víl,
princezen, indiánů, čertů, sportovců, kouzelníků a jiných. Co je však
důležité, že se akce zdařila a my měli příjemný pocit z toho, že děti
ještě dokáží využít své fantazie.
Jana Nejedlá
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Myslivecké sdružení
Benátky nad Jizerou
Vážení benátečtí spoluobčané!
Myslivecký hospodářský rok končí sice až 31. března, přesto se pokusím
o malé hodnocení uplynulého období.
Myslivecké sdružení Benátky nad Jizerou (MS) má pronajatou honitbu
„Staré Benátky“ o výměře asi 603 hektarů, která zahrnuje i les Okrouhlík
a přilehlé polní pozemky. Na této ploše mohou benátečtí myslivci provozovat
dle platných právních předpisů právo myslivosti, což neznamená jen odlov,
ale stále ve větší míře i péči o zvěř a o její životní prostor. Této činnosti věnují
myslivci svůj volný čas a energii, odměnou je jim pak dobrý zdravotní stav
chované zvěře a příjemné prostředí pro výkon práva myslivosti.
Tak jako v minulých letech i v uplynulém období budovali a opravovali
členové MS krmná i pozorovací zařízení v honitbě, prováděli plánovaný
odlov, přikrmovali zvěř, podávali jí medikované krmivo a pořádali řadu
společenských a výchovných akcí pro obyvatele Benátek nad Jizerou.
Početní stavy zvěře drobné i přes snahu myslivců neumožňují již několik
let konat společné hony, přesto se naši členové často scházejí alespoň při
takzvaných naháňkách na černou zvěř, které je v honitbě dostatek, nebo
při společných brigádách a společenských akcích.
Jedním z důležitých úkolů našeho MS je také měnit obraz myslivce
v očích veřejnosti tím, že mládeži i občanům přibližujeme při různých příležitostech naši práci a snažíme se tím vychovat své nástupce . Těší nás zájem
dětí o myslivost a přírodu, která potřebuje naši ochranu, a vítáme jakoukoli
pomoc či nabídku spolupráce s ostatními spolky nebo organizacemi.
Každoročně pořádáme tradiční myslivecký ples s bohatou zvěřinovou
tombolou, jehož výtěžek použijeme na ﬁnancování krmiva, léčiv a oprav
zařízení v honitbě.
Na závěr si vás dovoluji pozvat na ples letošní, který se bude konat
v pátek 13. ledna v sále Záložny v Benátkách nad Jizerou.
S přáním štěstí a zdraví do nového roku a s pozdravem Myslivosti zdar!
Text a foto Karel Bendl

Černé zvěře je dostatek.

Foto poskytla ZŠ Pražská

Promítání ﬁlmů
(rok 1960 - 1980, např.: Pěvecký festival v Benátkách,
Okrsková spartakiáda, atd.)

17. ledna. od 17.00 hod.
Záložna
pořádá Spolek rodáků
Do benáteckého lesa se zatoulal také jelen.
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Ze života Základní školy Husovo náměstí
Rocková hudba 90. let

Vánoční dílny

V sále Záložny se 29. 11. uskutečnil rockový pořad pro žáky šestých až
devátých tříd Základní školy Husovo náměstí. Tento výchovný koncert pro
nás připravila karlovarská skupina: Milan Parnahaj - autor pořadu a kytara,
Josef Šlik - kytara a zpěv, Štefan Škulavík - ozvučení a režie.
Dozvěděli jsme se spoustu informací o světové rockové hudbě posledních
patnácti let, rockových skupinách, zpěvácích, poslechli jsme si ukázky písní
v tomto stylu od známých
kapel, jako např. Nirvana,
Mettalica, Pearl Jam, a dostali
jsme se i k moderní muzice
Rammstain, Green day, U2,
R.E.M. Zatímco některé písně
zazněly od samotných interpretů z nahrávky, jiné jsme si
poslechli z half-playbacku.
Během přednášky jsme soutěžili o rockové časopisy Spark,
dokonce jsme si složili i vlastní
text k písničce, kterou pro nás
na závěr účinkující zahráli.
Před koncem pořadu byli vy- Skládáme vlastní text k písničce.
bráni dva naši zástupci, chlapec
a dívka, aby v krátkém kvízu předvedli, kdo je pozornějším posluchačem.
Zvítězily dívky.
Myslím, že fanoušci rockové muziky byli spokojeni a že i ti, co denně
nesedí u naplno puštěného rádia, ale s kytarou v ruce a v roztrhaném triku,
byli příjemně potěšeni. Přispělo k tomu i to, že jsme po skončení přednášky
dostali hudební časopis Rock & pop.
Celý pořad se nám moc líbil, bylo to zajímavé zpestření hodin hudební
výchovy.
Martina Buberlová, Verča Klimešová, Květa Jarý,
Jiří Žambera a Michal Rumlena, 7. A a 8. B

Základní škola Husovo náměstí letos před Vánoci - stejně jako v minulém školním roce - připravila pro děti projektové vyučování pod názvem
Vánoční dílny.
Všechny děti byly tentokrát do projektu přímo zapojeny. Ze třinácti
možných zaměstnání si mohli žáci vybrat takové, které by jim vyhovovalo,
a podle svých zájmů byli rozděleni do skupin. V každé skupině bylo přibližně 22 dětí od první po devátou třídu, aby mohli naši deváťáci na ty nejmenší
- prvňáčky a druháky
- dohlédnout.
Z připravených třinácti zaměstnání prošel
každý kolektiv třemi ve
čtvrtek a třemi v pátek.
Cílem celého projektu
bylo jednak seznámení
se s různými vánočními zvyky, ale hlavně naučit se pracovat
v kolektivu, pomáhat
si navzájem, pečovat
o mladší a naopak spo- My jsme u toho byli a informujeme vás.
lupracovat se staršími.
Myslíme, že tento úkol byl splněn, a doufáme, že si úspěšný projekt
příští rok zopakujeme. A čím jsme se zabývali? S tím vás seznámíme
v následujících příspěvcích a fotograﬁích.

Příběhy bezpráví:
Komunistické Československo
V úterý 29. 11. odpoledne všichni deváťáci s paní učitelkou Eretovou
zhlédli dokument Věž smrti a tím se zapojili do projektu společnosti Člověk
v tísni Příběhy bezpráví: Komunistické Československo.
Dokument poukazuje na diskriminaci lidí, kteří nesouhlasili se způsobem vlády komunistického režimu. Zabývá se případem Jaroslava Lukeše,
který byl v roce 1949 odsouzen na 14 let za zběhnutí z vojenské služby
a pokus o překročení hranic. Trest si odpykával v nelidských podmínkách
v jáchymovských uranových dolech. V roce 1951 se pokusil o útěk. Příslušník SNB Bohumír Vlačiha mu při pronásledování prostřelil plíce a poté
ho zblízka střelil do hlavy. Jaroslav Lukeš přežil jen zázrakem.
Začátkem 90. let byly nalezeny dokumenty, které umožnily Vlačihu
zažalovat. Záznam soudního procesu ukazuje na nedostatek vůle české
společnosti vyrovnat se se zločiny komunistické minulosti.
Po skončení dokumentu jsme se rozdělili na dvě skupiny. Každý měl
na proces s Vlačihou jiný názor. Někdo si byl jist, že by Vlačiha neměl
být trestán, zatímco většina byla přesvědčena o pravém opaku. Dlouho
jsme debatovali nejen o tomto konkrétním procesu, ale především o vině
a trestu, o tom, zda soudit zločiny z minulosti a proč. Podle naší třídy je
Vlačiha vinen a měl by být odsouzen. Panu Lukešovi nešlo o to, aby pan
Vlačiha šel do vězení, ale spíš o morální postih. Dokážeme se vyrovnat
se svou minulostí?

Konečně jsme vyhráli!
V sobotu 10. prosince se v sokolovně konal turnaj ve vybíjené „O putovní
pohár“. Za naši školu v kategorii mladších bojovala dvě družstva - třetáci
a čtvrťáci. Všechny zápasy byly napínavé a vždy se bojovalo až do poslední
minuty, jelikož ceny pro vítěze byly lákavé.
Naši čtvrťáci získali ve své kategorii 1. místo a třeťáci krásné 2. místo.
Pro školu tak vyhráli putovní pohár a diplomy a pro sebe krásné ceny.
Iva Vaněčková

Aranžování
V tomto bloku děti aranžovaly svícny a vánoční výzdobu ze suchých
květin, keramiky, svíček, jehličí a dalších přírodních materiálů. Zajímavou
výtvarnou práci skupin vedly paní učitelky Štýsová a Brandtová a paní
Batalová. Výrobky byly velmi zdařilé. Líbily se nám hlavně copánky
z lýka, svícínky, košíčky s květinami a proutěné ozdoby.
Betlém
Půjdem spolu do Betléma, dudlaj, dudlaj, dudlaj dá… zpívali jsme si
cestou do dílny, kde se betlém vyráběl. Nebyl to obyčejný betlém, byl to
betlém, který vyráběli naši šikovní žáci s ještě šikovnějším panem školníkem
a panem Polákem. Zhotoven byl z překližek, polystyrenu, dřeva a papíru. Pro
kluky to byla docela zábava, ale holkám to spíš přišlo jako klučičí práce…

Byla to fuška.
Vánoční hra
V rámci projektových dnů děti zkoušely hrát Vánoční hru. Konkrétně to
byla Paní Zima od Lindy Jenningové z knížky Z pověstí, pohádek a koled.
Děti se rozdělily do skupin po několika hercích od nejmladších po nejstarší,
každý dostal papír s textem pohádky, který si měl přečíst a vyrobit si podle potřeby nějaké rekvizity. Po několika zkouškách nám „herci“ pohádku předvedli.
Všem se role moc povedly, a i když mnozí měli trému, zvládli to za jedna.

6. ledna 2006
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Cukroví
Skupina č. 4 - „rádoby mistři v pečení cukroví“ - se shodla na tom, že
jim to až tak moc dobře nevyšlo. Z kuchyňky to krásně vonělo až do té
doby, než tam přišli naši kameramani. Odvedli pozornost kuchařů a kuchařinek, a tím pádem nikdo nehlídal troubu. Poté se jedna várka spálila
a přestala vonět…
Ale z ostatních dávek vyšly výtečné kokosky, perníčky, rohlíčky, pracinky a také cukroví z mlýnku. Paní Machová nebyla moc nadšená z naší
návštěvy, protože i bez nás tam bylo moc málo místa.
Zavítali jsme také do družiny, kde se peklo pod dozorem paní učitelky
Hodové. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina pekla kokosky
a vytvářela nepečený mandlový salám, druhá vyráběla z papírových čtvrtek
košíčky na upečené cukroví.

Drátkování
Drátkování
Šel dráteník po ulici… U nás dráteníci nechodí po ulici, ale sedí v lavicích a drátkují různé kamínky a rybičky. Vznikly z toho překrásné a úžasné
ozdůbky. Není to jednoduché. Musíte si správně vybrat tloušťku drátku
podle toho, jak máte velký kamínek, a pak složitou technikou kamínek
obmotáváte. Žáky to moc nebavilo, protože to pro ně bylo moc těžké.

Snad to bude chutnat líp, než to vypadá.
Tanec
Někteří si jako sportovní disciplínu vybrali tanec. Tuto činnost vedla
paní učitelka Nezbedová. Povedlo se jí naučit malé děti společně s velkými
krásnou taneční sestavu na moderní vánoční hudbu. Bylo to opravdu moc
pěkné. Rychlá, rytmická sestava a hlavně provedení a výškové rozdíly
mezi žáky nás okouzlily.
Sport
Vydali jsme se i do školní tělocvičny zjistit, zda někdo sportuje. Dvě
malé druhačky se pokoušely o cosi jako ping-pong. Klukům jako vždy
patřila zadní část tělocvičny.
Hráli vytrvale ﬂorbal, menší děvčata testovala trampolínu. Hrála se
i vybíjená, volejbal a jiné sporty, při kterých děti relaxovaly.

Perníčky
Naši návštěvu uvítaly paní učitelky Sazmová a Vraníková. Perníčky, které
předem upekli žáci s učitelkami naší školy, se zde zdobily polevou z bílku,
moučkového cukru a škrobu. Děti to velmi bavilo, zvláště ty velké. Dokonce
jsme dostali jejich dílo i ochutnat. Perníčky byly vynikající… Mňam!
Keramika
V naší nové keramické dílně se děti pokoušely vyrábět z keramické
hlíny rybičky a zvonečky. Někomu se to dařilo lépe a někomu hůře, ale
všem se práce líbila.
Nejdříve museli zpracovat hlínu, potom vymodelovali tvar, jaký si přáli.
Následně se hlína musela vysušit v peci. Po vysušení se výrobky daly
vychladnout. Pak si je děti naglazurovaly, poté se daly zase péct.
Výrobky byly vystaveny na školní soutěži Miss 2005 a na Vánočním
koncertu v kostele svaté Máří Magdaleny.

Dekorace
Zde děti vyřezávaly z papíru hvězdičky, andílky, zvonky, rybičky
a stromky, které budou zdobit okna našich tříd. Mimo jiné také dělaly stínítka kolem svíček. Tuto činnost vedly paní učitelky Hroudová a Tůmová.
Ty měly především strach, aby se děti nožem nepořezaly… Ale výsledky
jejich práce se nám moc líbily.

Krátká porada

Povedlo se jim to.

Návštěva muzea
Výstava medvídků aneb potkali se u Benátek
V rámci vánočního projektu naší školy jsme navštívili i výstavu medvídků v benáteckém muzeu. Uspořádat tuto výstavu napadlo paní Hlávkovou,
učitelku výtvarné výchovy v základní umělecké škole.
Děti si zde mohly prohlédnout méďu z plyše, keramiky, dřeva i vosku.
Byly zde i kuriozity, např. bačkory, puzzle i celé domečky s pokojíčky.
Nejstaršímu méďovi bylo neuvěřitelných 45 let a nejvyšší měřil cca 150
cm. Medvědy propůjčili: pí Hlávková, děti a občané Benátek a okolí.
ZŠ
Fotograﬁe na str. 8 a 9 poskytla ZŠ Husovo nám.
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Mikulášské setkání
ve Zdětíně
Základní organizace Českého svazu žen a Český červený kříž uspořádaly 4. prosince Mikulášskou nadílku pro všechny děti v obci. Velká účast
dětí, které očekávaly příchod Mikuláše, byla překvapením.
V 15 hodin začíná zvonění a přichází Mikuláš s dvěma čerty a andělem.
Nejdříve dětem rozdali dárky od pořadatelů a poté rozdělili nadílku, kterou
přinesli rodiče. Děti jim na oplátku přednášely básničky a zpívaly. Pak si
všichni zatancovali.
Vzácná návštěva z nebe a pekla také odpovídala na dotazy dětí. A věřte,
nebyly tak jednoduché. Jeden z nich např. byl, jestli můžeme zařídit, aby byl
v příštím roce uspořádán dětský maškarní ples. Samozřejmě Mikuláš to slíbil
a ještě tento den byl požadavek dětí projednán s představitelkami Českého
svazu žen Miladou Hoření a Červeného kříže Václavou Cinnerovou.
Musím pochválit starší, školou povinné děti, které nám pomohly
v přestrojení za anděla (Jana Kroupová) a čerty (Tomáš Hoření a Pavla
Lacinová). Za sponzorské dárky děkujeme touto cestou majitelce lékárny
Viola v Benátkách nad Jizerou Vladimíře Krinwaldové a Miluši Linhartové,
kadeřnici ze Zdětína.
Naše organizace jsou přesvědčeny, že je nutné mladou generaci seznamovat se známými tradicemi. Svou činností chceme také získat mladé
maminky a zapojit je do společenského života v obci.
Další naší akcí bude v únoru 2006 slíbený dětský karneval.
Milada Hoření, Český svaz žen

Žena v trysku století
Ve čtvrtek 15. prosince se nám v divadelní hře Žena v trysku století
představila po boku Jany Krausové Benátčanka Anna Hrnečková
(na snímku vlevo). Tato třiadvacetiletá začínající herečka sklidila za
ztvárnění své role velký úspěch. Přišli ji podpořit přátelé, kamarádi,
známí i bývalé učitelky ze Základní školy Husovo náměstí, kterou
navštěvovala.
Foto František Stýblo

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Vyšel 3. díl Fotoarchivu Benátecka na CD
- Vývoj ﬁrmy Carborundum Electrite.
Všechny díly Fotoarchivu Benátecka jsou v prodeji
za jednotnou cenu 190,- Kč/ks
- v Informačním středisku
v Benátkách nad Jizerou I - zámek
- v Městské knihovně v Benátkách nad Jizerou II - Lidická 43
Mikulášská nadílka pro všechny děti ve Zdětíně
Fotograﬁe Carmen Černá

- v Muzeu Benátky, zámek - 2. poschodí

6. ledna 2006
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Novinky z Klubu dětí a mládeže
Diskotéka 2. 12. - Věřte nebo ne, ale na diskotéce bylo málo dětí. No
málo, bylo jich přesně padesát dva. To je jen polovina z říjnového rekordu.
Kde se stala chyba? Bylo to tím, že přesunuli Duel VyVolených? Nebo tím,
že děti v úvodu diskotéky rozbily lampu a přišla na ně policejní hlídka?
V lednu nás čeká Maškarní diskotéka, kolik se nás tu sejde? Kdo přijde
v masce, má vstup zdarma. Není to výzva?
Odpoledne s Mikulášem pro nejmenší 4. 12. - Navštívil nás čertík Bertík a provázel nás celým odpolednem. Děti tančily, vyráběly malého čertíka,
říkaly básničky, zpívaly, dívaly se na maňáskovou pohádku a nakonec…
nakonec přišel Mikuláš a anděl a rozdal všem hodným dětem dárečky.
Pyžamový večírek 9. - 10. 12. - Z původních 6 přihlášených dívek se
mi sešly jen 3, ale o to více jsme si to užily - v březnu 2006 máme v plánu
pokračování, kdo se k nám, holky, přidá?
Filmový klub 14. 12. - Promítali jsme Snowboarďáky a přišlo celých
pět lidiček. To je na náš ﬁlmový klub úspěch. Doufám, že příště to bude
opět o pár lidí více…
Vernisáž vánoční výstavy 15. 12. - Na vystoupení dětí při zahájení
vánoční výstavy přišlo rodičů, prarodičů a přátel hodně. Smutnější ale bylo,
že během ostatních šesti dní, kdy výstava probíhala, přišlo jen 7 lidí.
Vánoční recitál 16. 12. - Koncertní vystoupení kytaristy Marka Fajfra
s jeho kapelou The Remorkers se uskutečnilo u Šťastného hrocha. Tímto děkujeme paní Stehlíkové a panu Winterovi za bezplatné zapůjčení prostor!
Egypt - putování po západních oázách 19. 12. - Cestovatelské vyprávění o dobrodružstvích z pouště přednesla cestovatelka Stáňa Nechvílová.
Kdo to slyšel, určitě se nechal inspirovat.
Takový byl konec roku 2005. Během vánočních svátků načerpáme
novou energii a vrhneme se do práce opět s úsměvem.

Vernisáž vánoční výstavy

Foto poskytl KDM

Z koncertu Marka Fajfra a jeho kapely u Šťastného hrocha
Foto Ing. Miloslav Lorenc

Odpoledne s Mikulášem pro nejmenší v Klubu dětí a mládeže 4. prosince
Foto Petr Kolář

A co nás čeká?
Provoz v Klubu dětí a mládeže v novém roce začíná v pondělí 9. ledna.
n 12. 1. od 18.00 - Filmový klub - čtvrtý a předposlední večer na téma
„Sport ve ﬁlmu“, uvidíte ﬁlm Blafuj jako Beckham. Vstupné 30,- Kč
n 13. - 15. 1. od 18.00 - Simpsonovi NONSTOP - zažijte víkend ve
Springﬁeldu společně s Bartem, Lízou, Marge, Meggie, Levákem Bobem,
Šášou a dalšími. Vstupné 30,- Kč za celý víkend. Přijít i odejít můžete, jak
se vám to hodí… třeba i několikrát v průběhu víkendu.
n 20. 1. od 17.00 - Diskotéka v maskách - od 17.00 pro nejmenší; od
18.00 pro puberťáky. Vstupné 30,- Kč, kdo přijde v masce, má vstup
zdarma. A to se vyplatí!
n 27. 1. od 17.30 - Podvečer se skřítky - podvečerní procházka tajemnou
přírodou. Zváni jsou všichni, kteří věří na skřítky… Vstupné 30,- Kč
n 8. 2. od 18.00 - Kytarový večer - zpíváte, hrajete na nějaký hudební nástroj
nebo se jen rádi zaposloucháte do pohodové hudby? Tak neváhejte a přijďte
mezi nás. Věk ani kvalita zpívaného projevu nehraje roli. Zdarma.
n 14. 2. od 17.00 - Valentýnská diskotéka - od 17.00 pro nejmenší; od
18.00 pro puberťáky. V průběhu večera budeme volit Valentýnku a Valentýna svátku zamilovaných. Vstupné 30,- Kč.
Začátkem února chceme otevřít nový Kurz mixování hudby. Jedná
se o pětiměsíční kurz určený pro zájemce nad 13 let, během kterého se
můžete naučit vše od zapojení „gramců“ až po hraní různých hudebních
stylů. Můžeme hrát house, hip hop, techno či drum & bass nebo můžeme
hrát hudbu z CD. Zkrátka kurz více méně na vaše přání. Schůzky budou
probíhat každý čtvrtek od 18.30 do 20.30 pod vedením Tomáše Vejsady.
Cena kurzu činí 1000,- Kč! Hlásit se můžete do 20. ledna 2006.
eee
Závěrem bych chtěla všem popřát do nového roku 2006 mnoho krásných
chvil s Klubem dětí a mládeže v Benátkách nad Jizerou.
Katka Nechvílová, vedoucí KDM

Z vánoční výstavy

Foto Hana Lorencová
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SPOLEČENSKÁ NABÍDKA
l 7. 1. od 9.00 hod., hala Benátky
II - Oblastní turnaj starších žáků,
pořádá Badmintonový klub
l 7. 1. od 10.00 hod., restaurace
Na Baště - Turnaj v kulečníku
- zakončení sezony, pořádá Kulečníkový klub DUNS
l 8. 1. od 10.00 hod., hala Benátky
II - 1. liga badmintonu: Deltacar
Benátky - Sokol Dobruška, pořádá Badmintonový klub
l 12. 1. od 18.00 hod., Klub dětí
a mládeže - Filmový klub (čtvrtý
a předposlední večer na téma Sport
ve ﬁlmu, uvidíte ﬁlm Blafuj jako
Beckham), vstupné: 30,- Kč, pořádá Klub dětí a mládeže
l 13. 1. od 20.00 hod., Záložna
- Myslivecký ples, pořádá Myslivecké sdružení Benátky n. J.
l 13. až 15. 1. od 18.00 hod., Klub
dětí a mládeže - Simpsonovi NONSTOP (Zažijte víkend ve Springﬁeldu společně s Bartem, Lízou, Marge,
Maggie, Levákem Bobem, Šášou
a dalšími. Přijít a odejít můžete
během víkendu, kolikrát chcete. Platíte jen jednou!), vstupné: 30,- Kč,
pořádá Klub dětí a mládeže
l 14. 1. od 20.00 hod., sál Dražice
- Myslivecký ples, pořádá Myslivecké sdružení Zdětín
l 17. 1. od 17.00 hod., Záložna Promítání ﬁlmů (rok 1960 - 1980

např.: Pěvecký festival v Benátkách, Okrsková spartakiáda, atd.),
pořádá Spolek rodáků
l 18. 1. od 19.30 hod., Záložna
- Jana Koubková - koncert jazzové zpěvačky, pořádá Kruh přátel
umění
l 20. 1. od 17.00 a 18.00 hod.,
Klub dětí a mládeže - Diskotéka
v maskách (od 17.00 hrajeme pro
děti; od 18.00 pro mládež), pořádá
Klub dětí a mládeže
l 21. 1. od 20.00 hod., Záložna
- Ples města, pořádá město Benátky n. J.
l 25. 1. od 9.00 hod., hala Benátky
II - Malá kopaná - oblastní kolo,
pořádá Základní škola praktická
l 25. 1. od 16.00 hod., Penzion pro
důchodce - Životní cesta - přednáška MUDr. Miluše Štifterové,
pořádá Penzion pro důchodce
l 27. 1. od 19.00 hod., Záložna
- Maturitní ples SOU Horky nad
Jizerou, pořádá SOU Horky n. J.
l 27. 1. od 17.30 hod., zámecký
areál - Podvečer se skřítky - podvečerní procházka tajemnou přírodou, pořádá Klub dětí a mládeže
l 28. 1. od 13.00 hod., hala Benátky II - 1. liga badmintonu:
Deltacar Benátky - SKB Český
Krumlov, pořádá Badmintonový
klub

Jan Jakub Ryba

l 3. 2. od 20.00 hod., Záložna - Tenisový ples, pořádá Tenisový klub
l 8. 2. od 10.00 hod., Záložna Okresní soutěž uměleckých škol
- zpěv, pořádá ZUŠ J. A. Bendy
l 8. 2. od 13.00 hod., Záložna Okresní soutěž uměleckých škol
- tanec, pořádá ZUŠ J. A. Bendy
l 8. 2. od 18.00 hod., Klub dětí
a mládeže - Kytarový večer, pořádá Klub dětí a mládeže -mg-

Vánoční latinská mše
C dur
Missa in nativitate
Domini in nocte
V neděli 8. ledna v 9.30 hodin
při mši v kostele Na Burse
Hraje a zpívá chrámový sbor
z Lysé nad Labem
(Oblečte se teple!)

JAZZ V ZÁLOŽNĚ
V lednu se benátecký Kruh přátel umění odhodlal vyzkoušet žánr, který
dosud svým posluchačům nenabídl. Ve středu 18. ledna v sále
Záložny vystoupí naše nejznámější jazzová zpěvačka Jana
Koubková se svou kapelou. Sál by měl mít pro tento koncert
stolovou úpravu, aby se prostředí co nejvíce podobalo tomu,
kde tyto produkce běžně probíhají.
Koncert Jany Koubkové se koná mimořádně ve středu 18. ledna,
začíná v 19.30 hod.
Luboš Filipec, KPU
Církve v Benátkách nad Jizerou vás zvou na

SPOLEČNÉ MODLITBY
24. ledna
25. ledna
26. ledna

Církev československá husitská (Husovo náměstí)
Římskokatolická církev (fara ŘKC)
Církev bratrská (ul. Dražická)
Vždy v 18.00 hodin

6. ledna 2006
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CO SE PSALO...
- před 65 lety Město Nové Benátky
vydalo vyhlášku, v níž důrazně
připomnělo majitelům domů povinnost odklizovati sníh z chodníků
a sypati je. Kdo neuposlechne,
vystavuje se nebezpečí vysokých
pokut.
Benátky z 3. ledna 1941
Po prudkých
letošních mrazech
přišla stejně prudce obleva a vzala
nám již tak pěkně silný jizerní
led. Rybáři hubovali, že bylo
o svátcích zamrzlo, slibovali, co
by nachytali ryb - prý by je byli
ani v Benátkách nesnědli. Nu,
počkáme napřesrok, možná že
ještě budou mít příležitost ukázat,
co dovedou. - Obleva zase nepotěšila naše městské pány. Ti se
těšili, že Jizera zůstane zamrzlou
aspoň tři čtvrtě roku a že po ní
bude sveden veškerý provoz, tak
aby bylo ulehčeno mostu, na který
- mimochodem - pošilhávají páni
od památkového úřadu. Škoda jen,
že je tak veliký, jinak by měl pro
museum všechny předpoklady.
Benátky z 3. ledna 1941
Minulý týden podařil se
p. Stránskému z Kochánku v místním revíru pěkný úlovek. Vystřelil
po káněti a ke svému úžasu zpozoroval, že se káně ve vzduchu
rozdělilo ve dví. Sotva věřil svým
zrakům, že by jeho rána měla tak
zázračný účinek, ale při ohledání
kořisti na zemi byla spokojenost
lovce úplná. Neboť zastřelil dravce
přímo při lupu - když nesl v drápech
právě ulovenou bažantí slepici.
Ulovené káně byl pěkný kousek,
měřil více než půldruhého metru
v rozpětí křídel.
Benátky z 3. ledna 1941
Krádež ve starobenáteckém
pivovaře
V noci na neděli odcizil neznámý zloděj ke škodě p. Piksy,
správce sladovny, jednu krůtu, tři
kachny, čtyři husy a dvacet kuřat.
Po milovnících pečínky z cizího
pátrá četnictvo.
Benátky z 3. ledna 1941
Záplava sněhu
Prvé dny nového roku uvítala
příroda opravdu způsobem okázalým a skutečně zimním. Sníh, který
počal padati ve značné míře v noci
silvestrovské, padal v následujících
dnech po krátké přestávce v takové
míře, že po mnoho roků není u nás
pamětníka. Sněžení, provázené
silným větrem, vytvořilo krásnou

bílou pokrývku, místy 40 - 50 cm
silnou. V úžlabinách, uzavřených
silnicích a cestách závěje, dosahující výše i 2 metrů. Toto nečekané
nadělení nového roku bylo sice
uvítáno sportovci i mládeží velmi
upřímně a radostně, méně ovšem
těmi, kteří řídí silniční dopravu.
Aby se předešlo dopravním poruchám, nařídilo ministerstvo
vnitra pracovní povinnost všeho
občanstva, a tak v sobotu 4. ledna
vyrukovala na naše spojovací
okresní silnice řada pracovních
čet s lopatami, které za pomoci
najatých dělníků sněhové spousty
a závěje odstraňovaly. Na náměstí
proházen průtah středem, řada odboček a spojů všemi směry. Sníh
házen byl na hromady a je nyní
postupně z náměstí i ulic odvážen,
aby v případě náhlého tání spousty vody neohrozily bezpečnost
obyvatelů. Největšího vypětí sil
ovšem vyžádalo si odstranění sněhu z okresních silnic, a to směrem
k Dražicům, Zdětínu, na Podolci
a v Lázeňské ulici. Silnice ke Zdětínu ve známé „Červenici“ byla
zaváta až do výše 2 metrů a zde
najatí dělníci společně se zdětínskými občany vozovku bezvadně
v celé šíři uvolnili. Totéž stalo se
i na silnici ve směru k Dražicům,
kde silnice byla opravdu až na hráze
katastru benáteckého dobře uklizena. O dobrou sjízdnost podolecké
silnice postaralo se taktéž město
v době nejkratší, a jak jsme se již
zmínili, bude v této očišťovací
akci soustavně dle možnosti pokračováno. Ku konci několik čísel.
Na zdolání nečekaného sněhového
přídělu byla nucena městská správa
najmouti kromě svých 5 stálých
zaměstnanců 21 lidí dalších. Náklad
s tím spojený bude několikatisícový - odhaduje se asi na 5.000 K.
- mimo odvoz, který bude se čítati
zvláště. Naši nezaměstnaní našli
tím přechodnou možnost k určitému výdělku, o který se jim vždy
obec všemožně stará, jak se čtenář
dočte v jiném článku našeho listu.
Benátky z 10. ledna 1941
Lyžařská neděle
Snad ještě nikdy nebylo vidět
v Benátkách tolik lyžařů jako v minulých dnech. Využívali opravdu
nebývalého množství sněhu a obsadili všechny okolní kopečky, na
nichž se dalo lyžovat. V neděli to
vyhlíželo v parku jako v nějakém
středisku zimních sportů: na hřišti
byl hrán hockey, zatím co stráně na
straně k Sedlci černaly se lyžaři.
Benátky ze dne 10. ledna 1941
Připravila Jana Vernerová

MĚSTSKÉ PAMÁTKY

Poslední vyhlášenou městskou památkou v Benátkách nad Jizerou je
budova vedle hlavní zámecké brány. Vznikla pravděpodobně v době,
kdy byl na zámku pánem německý generál Jan z Werthu, jenž přistavěl
severní křídlo zámku, hospodářské budovy a celý areál dal obehnat zdí.
V současné době v ní sídlí školní družina a jedna třída Základní školy
Husovo náměstí.
Foto Jana Vernerová

DOPISY / NÁZORY

Host do domu
Bylo to v zimě, když jsem přišel domů z procházky. Pěkně promrzlý, a tak
jsem si uvařil grog, posadil se do křesla a začal si listovat v Hostu do domu,
měsíčníku pro literaturu, kritiku a umění, dokonce z památného roku osmašedesátého. Šéfredaktorem byl tehdy vynikající básník Jan Skácel a redaktory
Jan Trefulka a Milan Uhde, už tehdy také známí literáti, a v redakční radě jim
sekundovaly další veličiny, například Jan Zábrana, Oldřich Mikulášek atd.
Mimo kvalitní poezii, prózu a eseje mě v tomto časopise zaujaly Malé
recenze Jana Skácela. Již sám nápad byl vynikající a originální. Psal
opravdu malé recenze. A víte na co?
Například na Karla, na jistotu, na charakter, na laskavost, na pejska a kočičku, na trakař, na věčnost, ale také na TGM, na žebřík do nebe, na vlastní
smrt… Bohužel na sebe samého malou recenzi nenapsal. Byl ostatně skromný.
A dodnes nikdo na něho také nenapsal ani tu malou recenzi. V sedmdesátých
letech a později už Jan Skácel měsíčník neřídil. Nemohl a nesměl. Zemřel
7. listopadu 1989, deset dnů před jedním naším zlomovým dnem…
Proč píši o Hostu do domu? Nejen proto, že je to i název básnické
sbírky Jiřího Wolkera, sbírky veršů vyjadřujících bezprostřední citový
vztah k věcem a předmětům všední skutečnosti, nejen proto, že se tak
jmenoval literární časopis, o němž jsem začal psát a dovolil si nazvat tak
i svůj článek, ale také, či hlavně proto, že bychom si měli Hosta do domu
považovat. A dovoluji si to napsat právě s oním velkým H.
A ještě bych chtěl dodat něco osobního. Zdá se mi, že často na Hosty zapomínáme. Vždyť host, to není jen nějaký standardní televizní pořad, hudební
kulisa v bytě při vaření nebo při úklidu, reality show a telenovela… Host je
přece i pěkná kniha, sluníčko, které nám svítí do oken, ptáci na zahradě a jejich
čimčarání, které vniká do naší ložnice otevřeným oknem. Ale hlavně nesmíme
zapomínat na lidi kolem, na přátele a známé, s kterými bychom si mohli pěkně
popovídat doma nebo na zahrádce. Nejen letmo, při setkání na ulici… A jistě
také všichni víme, že staré české přísloví říká: Host do domu, Bůh do domu!
A já věřím, že by pak jistě Jan Skácel kdesi nad námi, třebas na Parnasu,
napsal Malou recenzi na hosta v domě.
Dr. Jiří Pfeifer
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ROZPOČET

Provizorní rozpočet Města Benátky n. J. na rok 2006
Zastupitelstvo města Benátky nad Jizerou schválilo na svém zasedání dne 20. prosince 2005 provizorní rozpočet na období
do schválení rozpočtu na rok 2006, který bude schválen do poloviny měsíce březen 2006.

Provizorní rozpočet 2006 - příjmy

Provizorní rozpočet 2006 - výdaje

zák. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

zák. 250/2000 Sb.

1. - 3. 2006
1/4 rozpočtu 2005

Název
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Sdílená daň
Správní poplatky
Poplatky za ukládání odpadu
Poplatky za komunální odpad
Poplatky ze psů
Poplatky za provozované výh. hrací automaty
Daň z nemovitosti
Daňové příjmy celkem

10 275 000
212 500
6 250 000
1 407 000
21 500
175 000
925 000
19 266 000

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Lesy
Knihovna
Muzeum - nájem
Vstupné kulturní pořady
Příjmy sportovní areál
Příjmy sportovní hala
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Příjmy bytové hospodářství
Příjmy ubytovna
Příjmy prádelna
Příjmy z pronájmu - kotelny
Příjmy z domácí péče
Příjmy z pronájmu penzion
Příjmy pečovatelky
Příjmy z pronájmu - Domov důchodců
Příjmy z pronájmu - Azylový dům
Příjmy ostatní
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z úroků
Výtěžek automaty
Splátky půjček od fyz. osob
Splátky od obyvatelstva
Nedaňové příjmy celkem

225 000
10 000
50 000
100 000
420 000
11 200
84 000
1 055 000
280 000
212 500
992 000
375 000
225 000
22 500
180 700
6 000
55 000
45 000
125 000
433 500
40 000
35 200
4 982 600

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Příjmy z prodeje pozemku Nad Vinicemi
Dokončení prodeje bytů
Kapitálové příjmy celkem

7 500 000
500 000
8 000 000

DOTACE
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhr.dot.
Dotace celkem

2 930 000
2 930 000

Příjmy celkem

35 178 600

Název
Útulek pro psy
Lesy
Stavebnictví
Vnitřní obchod - prezentace města
Veřejné prostranství
Silnice
Pozemní komunikace - chodníky
Dopravní obslužnost
Předškolní zařízení příspěvek na činnost
Příspěvek na čin. ZŠ Husovo nám.
Příspěvek na čin. ZŠ Pražská
Zvláštní škola
Základní umělecká škola
Knihovna
Muzeum
Fotodokumentace
Obnova kulturních památek
Neinvestiční dotace - církevní památky
Záležitosti kultury
SPOZ
Sportovní areál
Kolečková dráha
Sportovní hala
Dům dětí a skauti
Příspěvek 30% HC
Poliklinika
Bytové hospodářství
Bytové hospodářství - do fondu oprav z prodeje bytů
Bytové hospodářství - ost. nemovitosti
Ubytovna
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Leasing Technické služby
Příspěvek Technické služby
Prádelna
Nezpečné odpady
Sběr a svoz kom. odpadu
Černé skládky
Monitoring půdy
Sociální dávky
Domácí péče
Penzion
Pečovatelky
Domov důchodců
SOS vesničky
Azylový dům
Civilní ochrana
Převoz peněz IZROS
Požární ochrana - dobrovolní hasiči 400 tis.Kč auto
Zastupitelské orgány
Správa vč. rekonstrukce matriky a vstupní haly
Celkem výdaje
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

1. - 3. 2006
1/4 rozpočtu 2005
10 000
225 000
524 000
61 800
200 000
200 000
200 000
125 000
986 800
871 800
953 000
45 500
5 000
402 800
25 000
20 000
953 000
125 000
525 000
20 000
1 956 800
80 800
325 000
50 000
93 000
91 800
1 055 000
4 860 000
237 500
329 800
517 500
12 500
105 800
2 000 000
225 000
35 500
850 000
4 000
10 000
1 925 000
327 500
821 800
167 700
6 000
4 000
26 500
2 500
2 500
412 500
537 700
8 500 000
32 052 400
35 178 600
32 052 400
3 126 200

Úprava rozpočtu roku 2005
Zastupitelstvo města Benátky nad Jizerou schválilo na svém zasedání 20. prosince 2005 druhou rozpočtovou změnu v tomto roce.
Příjmy
Daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy celkem
Kapitálové příjmy
Dotace celkem
Celkem
Proúčtování
Financování
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rekapitulace
Příjmy
Výdaje
Rozdíl

Rozpočet 2005
1. rozpočtová změna
74 132 000,00
74 135 000,00
22 367 670,00
23 574 877,00
59 783 800,00
63 723 800,00
20 153 000,00
20 718 242,00
176 436 470,00
182 151 919,00
900 000,00
900 000,00
15 459 000,00
15 459 000,00
192 795 470,00
198 510 919,00
175 234 135,00
178 919 165,00
192 795 470,00
175 234 135,00
17 561 335,00

198 510 919,00
178 919 165,00
19 591 754,00

plnění 1 - 11/2005
71 874 094,00
23 827 341,85
41 232 389,78
27 669 019,80
164 602 845,43
580 911,76
0
165 183 757,19
154 638 726,43

předpoklad plnění
74 340 000,00
25 657 390,00
46 583 800,00
29 248 638,00
175 829 828,00
900 000,00
0
192 188 828,00
181 961 335,00

165 183 757,19
154 638 726,43
10 545 030,76

192 188 828,00
181 961 335,00
10 227 493,00

změna + / + 205 000,00
+ 2 082 513,00
- 17 140 000,00
+ 8 530 396,00
- 6 322 091,00
0
0
- 6 322 091,00
+ 3 042 170,00

6. ledna 2006
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ÈESKÝ VÝROBCE - ÈESKÉ CENY
Miroslav Duštíra

DUKAR
P O D LAH Y
• Vsypy pro průmyslové podlahy
• Spojovací můstek na beton
• Barevné nátěry na beton
• Samonivelační stěrky
• Hydroizolační program

FASÁDY
• Disperzní strukturální omítky
• Fasádní a interiérové barvy
• Soklové dekorativní mozaiky
• Zateplovací systém fasád
• Příslušenství pro zateplovací systémy
• Fasádní nářadí a doplňky
• Sanační materiály
Miroslav Duštíra
DUKAR
V Zahrádkách 337
294 71 Benátky n. J.

Provozovna:
Cukrovarská 294
294 71 Benátky n. J.

tel./fax: 326 363 380
infoline: 602 456 679
e-mail: ﬁrma.dukar@seznam.cz

NECHCEME BÝT NEJVÌTŠÍ, ALE NEJLEPŠÍ
NOVĚ OTEVŘENÁ

sázková
kancelář

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Inzerujte
ve Zpravodaji
Benátecka

SYNOT-TIP
kurzové
a
číselné hry

Restaurace Šťastný hroch přijme kuchaře na vedlejší pracovní poměr (pátky, soboty, akce). Požadujeme samostatnost a praxi v minutkové
kuchyni. Zájemci volejte 775 279 450.
Nabídka práce: Firma Korund Benátky, s.r.o., přijme pro provozovnu
v Benátkách n. J. do hlavního pracovního poměru výrobní dělníky a zedníky. Informace na tel. 326 771 233.

Kontakt, odborný lektor:
Dana Klabanová
Platanová 648
294 71 Benátky nad Jizerou

Tel.: 326 362 677 po 18.00 hod.
Mobil: 603 529 564
E-mail: klabanova@napis.cz

Podrobné informace získáte: www.stob.cz

STOB je nejefektivnější metoda terapie obezity. Metodika učí, jak řešit stresy jinak než jídlem,

Hostinec u Horvátů
Benátky nad Jizerou
Husovo náměstí
Provozní doba
Po - Čt 14 - 22 hod.
Pá
14 - 23 hod.
So
9 - 23 hod.
Ne
9 - 21 hod.

jak ovládat nevhodné myšlenky a emoce. Neochuzuje o požitek z jídla, ale mění postupně nevhodné
stravovací a pohybové návyky.
Základní kurz bude probíhat pod odborným vedením lektorky a za pomoci odborných cvičitelek a za
případné pomoci odborných spolupracovníků ze společnosti STOB. Úspěšnost tohoto přístupu k léčbě
obezity potvrzují tisíce absolventů kurzů, kteří zde ztratili své nadbytečné kilogramy.
Základní kurz snižování nadváhy trvá 12 týdnů, každý týden je jedna tříhodinová lekce. Zájemci mohou
být z řad mužů a žen od 18 let.
Termín: od února do dubna 2006.
V Benátkách nad Jizerou budeme podle zájmu zahajovat dvanáctitýdenní cyklus, vždy v pátek od 17.00
do 20.00 hodin v prostorách školky v Benátkách n. J. (omezený počet zájemců, max. do 20).
Na základě velkého zájmu kurzy opakujeme cyklicky 2x ročně.
Cena kurzu je 1.500,- Kč a zahrnuje 1 hodinu cvičení, 2 hodiny povídání, materiály a pomůcky potřebné
k hubnutí.
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Marie Blechová
ofsetová tiskárna
NYMBURK

Vyrábíme:
knihy • èasopisy • noviny • brožurky •
pohlednice • štítky na zboží • kalendáøe •
desky na spisy • letáky • plakáty • propisovací
tiskopisy • hospodáøské tiskopisy • dopisní
papíry • reklamní - firemní bloky • dodací listy •
svatební oznámení a další tiskoviny

HLEDÁME
obchodního zástupce
Práce na ŽL

Marie Blechová - ofsetová tiskárna
Potoèní 1847, 288 02 Nymburk
Mobil: 737 419 930, tel./fax: 325 513 025
E-mail Nymburk: boftisk@mirnet.cz, http://www.boftisk.cz

6. ledna 2006
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BĚLEX
- doplněk pro bělení prádla
s dezinfekčním účinkem
- bělící přísada do pračky na bázi kyslíku
- bělí záclony a všechno prádlo již od 300 C
- dezinﬁkuje prádlo od 400 C
- přidávat do jakéhokoliv pracího prostředku
- dávkování pouze 2 kávové lžičky

Vyrábí a dodává:
DETA - výzkumný ústav spotřební chemie
Husovo nám. 61, 294 71 Benátky nad Jizerou
Tel./fax +420 326 316 536, 326 316 326
www.deta-vusch.cz, E-mail: deta@deta-vusch.cz
(8.00 - 16.00 hod.)

Turnaj O putovní pohár
ve vybíjené
Tradiční turnaj ve vybíjené žákovských družstev se konal 10. prosince
v benátecké sokolovně. Tentokrát se
sešla čtyři šestičlenná družstva starších žáků (nad 11 let) a tři družstva
mladších žáků.
Hrálo se systémem každý s každým v příslušné věkové kategorii
2 zápasy na 5 minut, případně do
úplného vybití před uplynutím časového limitu. K vidění byly opravdu
zajímavé souboje.
A kdože se bojů o putovní pohár
zúčastnil? Tradičně družstvo starších
žáků Sokola z oddílu ﬂorbalu, dále
další družstvo Sokola (tentokrát smíšené) z divadla Hvězdička (4 starší
děti a 2 mladší). Mezi starší patřilo
ještě smíšené družstvo benáteckých
skautů a chlapecké družstvo skautů
z Neratovic.
V mladší kategorii hrála družstva
smíšená, a to dvě ze Základní školy
Husovo náměstí a družstvo benáteckých vlčat ze skautského střediska
Povodeň. A jak to všechno dopadlo?
Vyhrál favorit - chlapecké družstvo
benáteckých ﬂorbalistů - před
neratovickými skauty, v souboji
smíšených družstev bylo lepší divadlo

Hvězdička, kterému patří celkové
3. místo, a na mix skautů a skautek
z Benátek zbylo 4. místo.
V mladší kategorii obsadila
ZŠ Husovo náměstí první dvě místa,
třetí patřilo malým skautíkům.
Akce ukázala, že radost z pohybu
a povzbuzování v duchu fair play
byla zúčastněným dětem vlastní. Závěrečným nástupem všech družstev,
vyhlášením vítězů a předáním cen,
věnovaných ﬁrmou Giga sport, byla
akce ukončena.
Co dodat na závěr? Potěšila nás
účast sedmi družstev, jsme rádi, že svá
družstva do turnaje postavili místní
sokolové a skauti, že přijel soupeř
z Neratovic a že se zúčastnila zvláště
družstva ze ZŠ Husovo náměstí.
V této souvislosti si neodpustíme
poznámku: jeden z nás si jako rodič
dětí, které navštěvují ZŠ Pražská,
koupil ročenku této školy, kde se
mimo jiné dočetl o jejích úspěších ve
vybíjené. A tak se ptáme, proč „dolní“ škola na turnaji nepředvedla své
hráčské umění? Proto vás, milí pedagogové a žáci, touto cestou vyzýváme
k účasti na turnaji v roce 2006.
Ing. Jan Tichý, Jiří Lhoťan

Veřejná cvičební hodina
v benáteckém Sokole
Veřejná cvičební hodina se
konala 10. prosince od 14 hodin
v benátecké sokolovně. Tato
téměř pravidelná akce má za
cíl ukázat cvičení všech složek
a oddílů místního Sokola. Jen
loni se veřejná cvičební hodina
nekonala, nahradila ji slavnostní
akademie ke 120. výročí založení
benátecké sokolské jednoty. Ale
vraťme se k roku 2005.
Před druhou hodinou se
začali scházet diváci, většinou
šlo o rodiče cvičenců, přátele,
příznivce a členy Sokola, kteří
obsadili téměř všechna místa k sezení. Přítomné přivítal
a programem provázel bratr Jan
Tichý. Divákům se představili
nejprve rodiče s dětmi, mladší
žákyně, žáci z oddílu ﬂorbalu,
sportovní gymnastky a aerobic
ženy. Gymnastky se předvedly nejen v ukázce cvičení na
gymnastickém nářadí, ale i ve
sletové skladbě „Sluníčka“.
Ženy z aerobiku představily
sletovou skladbu Výlet s aero-

bikem. Novinkou byla ukázka
nesportovní činnosti: dětské
divadlo Hvězdička se představilo krátkou ukázkou z chystané „Začarované pohádky“ se
třemi loupežníky, kteří zajali
Kašpárka.
K velké škodě na akci nevystoupila věrná garda, cvičení
zdravotního tělocviku a oddíl
bojového umění, především kvůli
nemoci klíčových cvičenců. Svoji
roli sehrál i samotný termín akce
- období předvánočního shonu
- a také to, že nácvik sletových
skladeb je teprve v počáteční
fázi.
Veřejnou cvičební hodinu
přesto hodnotíme jako dobrou
akci, která proběhla bez větších
komplikací. Věříme, že si i diváci přišli na své. Pro nás, členy
Sokola, byla akce příležitostí
k setkání a krátkému nahlédnutí
na činnost ostatních kolegů cvičitelů, vedoucích i jejich svěřenců
a spolucvičenců.
Ing. Jan Tichý
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KOPANÁ

Výsledky fotbalové mládeže po podzimní části sezony
Dorost - krajská I. A třída
Dorost po podzimní části soutěže zaujímá první nesestupové místo v tabulce. Cílem pro jarní část je jednoznačně udržení v soutěži. Dorost disponuje
velice úzkým hráčským kádrem. V několika utkáních museli nastoupit žáci.
Přístup některých hráčů k fotbalu je v této věkové kategorii přímo katastrofální.
V příštím roce přejde do dorostu šest nových hráčů ze žáků, takže doufáme ve
zlepšení situace. Trenérem s nesmírnou trpělivostí je Cyril Kunštek.
VÝSLEDKY
soupeř
Kouřim
Brandýs n. L.
Sedlec
Kostomlaty
Zeleneč
Loučeň
M. Králové

doma
2:3

Lysá n. L.
Sadská
Velim
Semice
AFK Pečky
Č. Brod
SKÓRE
BODY

venku
0:6

0:6
1:1
1:1
2:1
4:3

1:4
1:0
0:3
0:6
0:3
8:19
7

0:15
4:33
4

TABULKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dolní Bousov
Čejetice
Benátky n. Jiz.
Luštěnice
Bakov
Horky
Dlouhá Lhota
Předměřice
Nová Ves
Bělá
Bezno
Doubrava

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
8
7
5
5
4
5
4
3
1
0

1
2
0
2
2
1
3
0
2
0
1
0

1
1
3
2
4
5
4
6
5
8
9
11

40:4
39:13
44:22
30:8
59:27
20:29
17:21
23:29
19:15
18:42
14:53
5:65

28
26
24
23
17
16
15
15
14
9
4
0

STŘELCI
10 Kraus, 8 Vaňousek, 6 Hrabák, 4 Body, 4 Mihál, 3 Šesták, 2 Davídek,
2 Zuna, 1 Selix, 1 Pulda, 1 Kinzl, 1 Malý, 1 Rambousek

TABULKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Č. Brod
Kouřim
M. Králové
Zeleneč
Brandýs n. L.
Semice
Kostomlaty
Velim
Sedlec
AFK Pečky
Lysá n. L.
Benátky n. Jiz.
Sadská
Loučeň

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
8
5
6
6
5
6
5
5
4
3
3
2

0
0
1
6
2
2
4
1
2
1
2
2
1
0

2
3
4
2
5
5
4
6
6
7
7
8
9
11

56:10
39:25
41:32
38.26
41:34
31:29
29:29
32:33
38:30
26:22
23:34
12:52
20:34
17:53

33
30
25
21
20
20
19
19
17
16
14
11
10
6

Žáci - okresní přebor
Po sestupu z I. A třídy se vytknul pro žáky cíl pokusit se ihned postoupit.
Úvodní kola nasvědčovala tomu, že to nemusí být úkol nereálný. Bohužel
v posledních čtyřech kolech podzimní části utrpělo mužstvo tři porážky,
které je posunuly na třetí místo v tabulce. Ztráta na mužstva na prvních dvou
místech tabulky ovšem není nikterak velká. V jarní části je pro mužstvo
jednoznačným úkolem porvat se o postupové místo. Trenéry mužstva jsou
Aleš Kubík a Josef Novotný, vedoucím Tomáš Pulda.
VÝSLEDKY
soupeř
Čejetice
Doubrava
Bakov
Horky
Předměřice
Bělá
Bezno
Luštěnice
Nová Ves
Dlouhá Lhota
Dolní Bousov
SKÓRE
BODY

doma venku
4:3
5:1
4:2
5:1
8:3
5:0
7:1
1:4
3:1
1:3
26:9
12

1:3
18:13
12

střelci branek
Šesták 2, Kraus, Hrabák
Kraus 2, Hrabák, Selix, Pulda
Kraus 2, Vaňousek 2
Hrabák 2, Kraus, Zuna, Vaňousek
Vaňousek 4, Hrabák 2, Kraus, Kinzl
Šesták, Body, Kraus, Vaňousek,
Rambousek
Body 3, Kraus, Mihál, Davídek, Zuna
Mihál
Mihál 2, Kraus
Malý
Davídek

Přípravka - okresní divize
Přípravka potvrdila i v podzimní části svoji převahu nad ostatními mužstvy
a suverénním způsobem vévodí soutěži. Doufáme, že z těchto nadějných hráčů
vyrostou budoucí posily pro „A“ mužstvo. Trenérem je Lukáš Pulda.
VÝSLEDKY
soupeř doma venku střelci branek
Kostelní 15:0
Kamlach 6, Capouch 4, Krejčík 3, Krýda,
Hlavno
Lockenbauer
4:0 Krejčík 2, Kamlach, Capouch
8:0
Kamlach 6, Krýda, Capouch
11:0 Kamlach 5, Krýda 4, Krejčík 2
Dolní
7:2
Kamlach 4, Capouch 2, Lockenbauer, Adam,
Bousov
Kasal
5:0 Kamlach 2, Petráš, Krejčík, Capouch
18:0
Kamlach 3, Krýda 3, Pulo 3, Lockenbauer 3,
Langšádl, Petráš, Krejčík, Tott, Ye, Capouch
4:0 Krýda, Kamlach, Petráš, Krejčík
Mladá
6:0 Capouch 3, Kamlach 2, Krejčík
Boleslav
10:0
Kamlach 6, Capouch 2, Krýda, Langšádl
6:1 Kamlach 2, Krýda, Petráš, Krejčík, Capouch
5:1
Lockenbauer 3, Kamlach 2
SKÓRE 63:3 36:1
BODY
18
18
TABULKA
1.
2.
3.
4.

Benátky n. Jiz.
Dolní Bousov
Mladá Boleslav
Kostelní Hlavno

12
12
12
12

12
5
5
1

0
1
1
0

0
6
6
11

99:4
25:58
34:37
10:69

36
16
16
3

TABULKA STŘELCŮ
40 Kamlach

4 Petráš

16 Capouch

3 Pulo

12 Krejčík

2 Langšádl

12 Krýda

1 Tott

8 Lockenbauer

1 Ye
Miroslav Bohdan, sekretář oddílu

6. ledna 2006
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5. ROČNÍK VÁNOČNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE
SOKOL BENÁTKY NAD JIZEROU 26. 12. 2005
Již 5. ročník Vánočního fotbalového turnaje se pod záštitou oddílu
rekreačního fotbalu Sokola Benátky nad Jizerou konal 26. prosince.
Začínal v 8.30 hodin v hale U internátu, ale živo bylo již po osmé.
V 8.45 proběhlo losování družstev
do skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým. Rozhodující
pro pořadí ve skupině byly body ze
zápasů, vzájemné zápasy a posléze
vstřelené branky.
Do tohoto již oblíbeného
turnaje, vyplňujícího povánoční
oddechový čas, se letos přihlásilo
13 družstev. Za organizaci je potřeba poděkovat členům Sokola, kteří
turnaj zvládli na výbornou. Jen pro
ilustraci, hrálo se 43 utkání a turnaj
končil slavnostním vyhlášením
vítězů a předáním pohárů pro
nejlepší tři družstva před čtvrtou
hodinou. Hlavními organizátory
byli členové TJ Sokol, jmenovitě
Ing. Milan Novotný, Petr Zvoní-

ček a Jiří Lhoťan. O pomoc při
rozhodování při hře byl požádán
Jindřich Bůžek.
Všechny zápasy byly mimořádně vyrovnané, vždyť nejčastějším výsledkem byla výhra
o jednu branku, přesto po součtu
bodů obsadily první tři příčky
družstva s nejkvalitnějším fotbalem. První místo získalo družstvo
Prosex Čimice, druhé Tornádo,
třetí skončilo rodinné mužstvo
Bůžkovci před čtvrtým Autop
Bohemia. Družstva Bůžkovci
a Tornádo již v předchozích ročnících získala umístění a vždy
patří mezi favority.
Finálová skupina
Družstvo
body pořadí
Tornádo
4
2
Autop Bohemia
1
4
Bůžkovci
3
3
Prosex Čimice
4
1

Všichni účastníci turnaje si
odnesli diplom a podle ohlasu
se dá čekat, že v příštím ročníku
bude mít parta organizátorů z TJ

Vítězné družstvo Tornádo

Sokol Benátky nad Jizerou přinejmenším stejně obsazený turnaj
jako nyní.
Ing. Milan Novotný

Foto Ing. Milan Mareček

Benátecký motokros v roce 2005
Benátecký motokros se mezi
příznivci tohoto sportu stal pojmem. Jednak pro kvalitní motokrosové závodiště, ale i pro vynikající
sportovní výkony jeho závodníků.
Uplynulý rok byl pro ně opět
velmi úspěšný, můžou se prezentovat řadou významných titulů
a výsledků.
Petr Bartoš získal již svůj desátý
titul Mistra republiky, tentokrát
v Mezinárodním mistrovství České
republiky v motokrosu družstev.
Dále obhájil druhé místo v Mezinárodním mistrovství republiky v superkrosu ve třídě 125 ccm. Ve stejné
kategorii zvítězil i v mezinárodním
závodě Orion Cup. Kromě těchto
vynikajících výsledků startoval ve
vybraných závodech Mistrovství
Evropy, Mistrovství Německa,
v halových mezinárodních závodech v Čechách i v zahraničí. I na
těchto závodech dosahoval Petr
Bartoš velmi dobrých výsledků,
a to na motocyklu Suzuki.
Petr Vorlíček soutěžil v příbuzné
disciplíně Supermoto a startoval
převážně v zahraničí. Zvítězil
v Mezinárodním mistrovství Anglie
ve třídě do 250 ccm - získal titul
„Mistr Anglie“ - a ve třídě do 450
ccm obsadil druhé místo. V Mezinárodním mistrovství Německa
skončil celkově na druhém místě
ve třídě do 450 ccm. V prosinci zví-

tězil v prestižním závodě halového
mistrovství Německa v Mnichově.
Kromě toho startoval v několika
závodech Mistrovství světa, kde
si vedl velmi dobře. Petr Vorlíček
závodil na motocyklu Suzuki 450.
Michal Bárta, čtrnáctiletý talentovaný motokrosový závodník,
obsadil v Mezinárodním mistrovství České republiky ve třídě do
85 ccm celkově druhé místo. I on
se účastnil celé řady závodů v Čechách i v zahraničí.
V celorepublikovém přeboru
družstev „Pohár Autoklubu ČR“,
který se konal 11. září 2005 v Pacově, obsadilo družstvo SMS Benátky
třetí místo. Z klubu startovali Michal Bárta, Aleš Dvořák, Jiří Červinka, Roman Hins a Josef Šín.
V Krajském přeboru jednotlivců
Středočeského kraje se v jednotlivých kategoriích reprezentanti
klubu umístili následovně:
do 85 ccm Jan Uher
1. místo
do 125 ccm Aleš Dvořák 1. místo
Jiří Červinka 3. místo
Open
Josef Šín
2. místo
Motokros klub Benátky je
i pořadatelem krajského přeboru.
Uspořádání takového sportovního
podniku je organizačně i ﬁnančně
náročné a nákladné. Výsledkem
tohoto snažení je však sportovní
podnik vysoké sportovní úrovně
s účastí reprezentantů.

Klub na závodišti ve Kbele
celoročně provozuje tréninky.
S tím samozřejmě souvisí údržba
a úpravy závodiště.
Benátky nad Jizerou jsou sídlem
Střediska motokrosového sportu pro
Střední Čechy. Činnost tohoto střediska spočívá v řízení a organizaci
motokrosového sportu ve Středočeském kraji. V uplynulém roce zaznamenalo SMS Benátky významný
příliv motokrosových jezdců.
Motokrosový sport patří k nejnáročnějším sportům po všech
stránkách nevyjímaje ﬁnanční.
Rozhodně však nepatří mezi sporty,
kam tečou miliony a směřují dotace
a investice. Za výsledky, jichž jsme

dosáhli, je pouze dobrovolná práce
několika nadšenců i závodníků.
Nemáme placené zaměstnance ani
managery. I přesto ve skromných
podmínkách děláme sport od kategorie Hobby až po vrcholový
sport na mezinárodní úrovni včetně
reprezentantů. Samozřejmě od
dětských kategorií od pěti let až po
veterány, kde věková hranice není
omezena.
Touto cestou Motokros klub
Benátky nad Jizerou děkuje všem
našim příznivcům - Městu Benátky
nad Jizerou a ﬁrmám, které nám
pomáhaly v uplynulém roce, za
pomoc a podporu, které si velice
vážíme.
Karel Dvořák

Foto poskytl Motokros klub Benátky n. J.
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Zpravodaj Benátecka

Benátecký druholigový hokej v prosinci
V báječné atmosféře se prosadili
domácí
HC Vrchlabí - HC Benátky 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Benátečtí hokejisté mají za sebou poslední utkání první části druholigové soutěže. Na ledě vedoucího týmu tabulky skupiny Střed přitom
vyšli bodově naprázdno. Jak uvedl asistent Aleš Vladyka, bylo to především proto, že výkon hostujícího týmu nebyl tentokrát ideální.
Každopádně hrálo se ale ve velmi dobré atmosféře, do hlediště si našlo
cestu více jak dva tisíce diváků. Mezi nimi i početná skupina fanoušků
z Benátek, kteří za své povzbuzování zaslouží obdiv. A průběh zápasu?
Hosté šli už ve 3. minutě do vedení. To skóroval Hlávka. Jenže domácí za
deset minut vyrovnali a ve druhé třetině se bývalý benátecký hráč Pešán
postaral o to, že Vrchlabští skóre otočili. Dvěma góly v rozmezí dvou minut
pak domácí v závěrečné části své vítězství potvrdili.
„Přiznám se, že tentokrát jsem z výkonu našeho mužstva zklamaný,“
konstatoval po skončení utkání benátecký asistent Aleš Vladyka a dodal:
„Mrzí mě to především kvůli fanouškům, kteří za námi přijeli a neustále
nás povzbuzovali. Přitom si myslím, že body byly tentokrát hodně blízko.
Jenže náš výkon postrádal bojovnost, agresivitu a také větší snahu poprat
se o výsledek. Prostě to, na co jsme v posledních zápasech byli pyšní.“
Branky a nahrávky: 13. Vondrlík (J. Svoboda), 29. Pešán (M. Plodek),
49. M. Plodek (J. Kristek), 51. Šesták (Jakubec) - 3. Hlávka. Rozhodčí:
Hribík, Vyloučení: 7:8, Oslabení: 1:0, Diváků: 2300. HC Benátky: Barek
- Klaban, Nedbal, Hart, Holý, Hlaváč, Čížek Zeman - Nekvasil, Hlávka,
Skořepa - Zajíček, T. Kadeřábek, Kubišta - Štěpánek, Kaňkovský, Luciak.
Trenéři: Petr Antal a Aleš Vladyka.

Na milevském ledě opět bez bodů
HC ZVVZ Milevsko - HC Benátky 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
Podruhé v letošní druholigové sezoně nedokázali hokejisté HC
Benátky uspět v Milevsku. Hosté přitom 10. prosince na ledě soupeře
dvakrát vedli, domácí však během závěrečné třetiny v rozpětí pěti
minut třikrát skórovali a rozhodli tak o svém vítězství.
Už vstup do zápasu se hostujícímu celku nevydařil a Milevsko se
v 9. minutě dostalo zásluhou Müllera do vedení. V závěru úvodní části
však Hlávka vyrovnal a do kabin se šlo za nerozhodného stavu. V prostřední dvacetiminutovce se znovu prosadil Hlávka a Benátky vedly. Jenže pak
zaúřadoval rozhodčí Dvořák. Hosté hráli celé čtyři minuty pouze ve třech
a z této výhody také Milevsko vytěžilo zásluhou Ulmana gól na 2:2. Střela
Holého od modré však znovu vrátila radost na hostující střídačku - 2:3.
Jenže nástup do závěrečného dějství patřil jednoznačně domácím. Ti totiž
mezi 42. a 46. minutou třikrát skórovali a prakticky rozhodli zápas.
„Pro mě osobně byl výkon na milevském ledě zklamání,“ posteskl
si benátecký asistent Aleš Vladyka a pokračoval v hodnocení zápasu,
na který by nejen on rád zapomněl: „Naši hráči se opět přesvědčili, že
odehrát podle představ jednu třetinu ani zdaleka nestačí. Už úvodní část
hry přitom v našem provedení měla k ideálu daleko a výsledek byl pro
nás po dvaceti minutách ještě milosrdný. Vždyť jsme si v první třetině
vytvořili jen dvě šance a jednu z toho dokázali proměnit. Ve druhé třetině
zaúřadoval sudí a nechal nás hrát celé čtyři minuty ve třech. To domácím
pomohlo k vyrovnání. Ještě do sirény se nám ale podařilo znovu získat
vedení na naší stranu. A upřímně řečeno, už jsme věřili tomu, že bychom
zápas mohli dovést do vítězného konce. Skutečnost ale byla jiná. Domácí
nám během úvodní pětiminutovky třetí třetiny vstřelili tři branky. Nejprve
se Štych prosadil střelou od modré, poté Hynek inkasoval v momentě,
kdy se Korbelova střela nešťastně odrazila od zadního mantinelu a vzápětí vstřelil pátý milevský gól zcela nekrytý Ulman. Jak jsem tedy řekl,
výkon a výsledek z Milevska je pro mě zklamáním.“
Branky a nahrávky: 9. M. Müller (Vondřich), 33. Ulman (P. Šulčík),
42. Štych (T. Novotný, Vondřich), 43. Korbela, 46. Ulman (P. Šulčík,
Korbela) - 17. Hlávka (J. Skořepa), 32. Hlávka, 36. M. Holý (P. Kaňkovský). Rozhodčí: Dvořák, Vyloučení: 3:5, navíc hostující Hynek 10
minut a Hart trest do konce utkání, Využití: 1:0, Oslabení: 0:1, Diváků:
250. HC Benátky: Hynek - Klaban, Nedbal, Hart, Holý, Čížek, Zeman,

Hlaváč, Žlůva - Nekvasil, Skořepa, Hlávka - Zajíček, T. Kadeřábek,
Kubišta - Štěpánek, Kaňkovský, J. Kadeřábek - Luciak. Trenéři: Petr
Antal a Aleš Vladyka.

Špatný hokej na benáteckém
stadionu
HC Benátky - Nymburk 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Hokejoví fanoušci se 18. prosince znovu těšili na tradiční druholigové derby. Místo něj se ale dočkali zklamání. Nejenže utkání rozhodla
jediná branka, ale především proto, že toho po hokejové stránce bylo
k vidění opravdu velice málo. A rozhodující moment celého zápasu?
Ten přišel ve 23. minutě, kdy v přesilovce rozhodl o nymburské výhře
kapitán Jiří Kos.
Už první třetina toho příliš nenabídla. Až v jejím závěru domácí mohli
přeci jen dokráčet k vedoucímu gólu. Jenže v početní převaze nedokázali
benátečtí střelci překonat Kreminu ani v okamžiku, kdy ležel na zemi.
Největší příležitost přitom měl obránce Nedbal. Po přestávce se na trestnou
lavici poroučel benátecký Kubišta a v následné početní převaze nymburští
hokejisté také rozhodli o svém vítězství. Střelu Krále ještě stačil Barek vyrazit, jenže k dorážce se dostal hostující kapitán Kos a zblízka vstřelil jediný
gól jinak nudného zápasu. Ve třetí části domácím k vyrovnání nepomohla
ani 33 vteřin dlouhá dvojnásobná přesilovka nebo následná přesilovka při
pětiminutovém vyloučení Krejčíka. V samém závěru ještě Benátky sáhly ke
hře bez brankáře. Jenže ta trvala pouhé čtyři vteřiny. Kratěna si „vypomohl“
krosčekem a byl vyloučen. Tím zhasla také naděje na vyrovnání.
Branka: 23. Kos (Král). Rozhodčí: Stolín - Prokop, Machač. Vyloučení:
11:9, navíc Kaňkovský 10 min. - Král 10. min, Krejčík 5 min. + trest do
konce utkání, Přesilovky: 0:1, Oslabení: 0:0, Diváků: 400. HC Benátky:
Barek - Nedbal, Klaban, Holý, Hart, Zeman, Čížek, Žlůva - Nekvasil,
Skořepa, Hlávka - Zajíček, T. Kadeřábek, Kubišta - Štěpánek, Kaňkovský,
Kratěna - Kučera, Oberreiter. Trenéři: Petr Antal a Aleš Vladyka.

Řada vítězství hostů pokračuje
HC Chrudim - HC Benátky 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)
Speciﬁcké jsou letošní souboje ve druhé lize mezi hokejisty Chrudimi a Benátek. Ani jednou se ve třech dosavadních duelech totiž
neprosadili domácí, a to platilo také o utkání 21. prosince, které benáteckým hokejistům přineslo zasloužené tři body. Dvěma góly se na
výhře podílel Zajíček, jednou se treﬁli Hlávka a Nedbal.
Hosté tentokrát odehráli dobrý zápas. Vycházeli ze zajištěné obrany,
navíc dokázali velmi dobře pokrývat střední pásmo, a tím i narušovat rozehrávku soupeře. Domácí sice šli v 6. minutě do vedení, ale o pět minut
později už bylo srovnáno. Druhá třetina, jak ostatně výsledek prostřední
dvacetiminutovky napovídá, patřila benáteckému týmu, který třemi góly
během šesti minut prakticky rozhodl. Vyhráno ovšem zdaleka nebylo.
Zvláště když pět minut před koncem snížil Beránek a když pětačtyřicet
vteřin před sirénou přidal další úspěch Východočechů v přesilovce Karlíček. Hosté už ale výsledek dokázali udržet a se starým rokem se rozloučili
vítězstvím.
„Výhra na závěr roku je pro nás nesmírně důležitá. Už jsme vítězství
potřebovali. Před vánoční přestávkou je tříbodový zisk velice příjemný.
Hráči tentokrát dodržovali to, co jsme si řekli. Ve druhé třetině jsme
pak dokázali proměnit šance, které jsme si vypracovali. Právě to se
nám v poslední době příliš nedařilo,“ pravil benátecký asistent Aleš
Vladyka.
Branky a nahrávky: 6. Bělohlávek (Paleček), 55. P. Beránek (P. Prachař), 60. Králíček - 11. Zajíček (T. Kadeřábek, Hart), 22. Zajíček (T. Kadeřábek, Žlůva), 28. Hlávka (Čížek), 28. Nedbal (Kratěna, Nekvasil).
Rozhodčí: Dvořák, Vyloučení: 5:2, Přesilovky: 1:0, Oslabení: 0:0,
Diváků: 150. HC Benátky: Barek - Klaban, Nedbal, Hart, Holý, Čížek,
Žlůva, Zeman - Nekvasil, Skořepa, Hlávka - Zajíček, T. Kadeřábek,
Kubišta - J. Kadeřábek, Kaňkovský, Kratěna - Oberreiter.Trenéři: Petr
Antal a Aleš Vladyka.
Pavel Petr

6. ledna 2006

Ladislav Kolda
novým trenérem Benátek
Hokejisté druholigového HC
Benátky mění o vánoční přestávce trenéra. Na vlastní žádost
u mužstva skončil Petr Antal
a na jeho místo nastoupí Ladislav Kolda. Asistentem i nadále
zůstává Aleš Vladyka.
A co stálo za změnou kouče?
„Nedomnívám se, že by tady
měly být nějaké spekulace,“
pravil k výměně trenéra prezident HC Benátky PhDr. Bohumil Bartoň a dodal: „Po utkání
s Nymburkem přišel manažer
a zároveň trenér v jedné osobě
Petr Antal a požádal o uvolnění
z pozice kouče. Výbor hokejo-
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vého klubu dlouho celou situaci
zvažoval. Ve hře na uvolněné
místo byly čtyři kandidáti.
Nakonec padlo rozhodnutí pro
Ladislava Koldu. Je to bývalý
hráč Českých Budějovic a naposledy trenér prvoligového
HC VČE Hradec Králové.
Právě na jeho osobu jsme měli
dobré reference. Každopádně
jsme chtěli někoho, kdo není
benáteckým hokejem zatížen.“
Pod vedením nového trenéra
mužstvo poprvé vyjelo na led
vloni 26. prosince.
Pavel Petr

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ:

Foto František Stýblo
neděle 8. ledna
sobota 14. ledna
neděle 15. ledna
sobota 21. ledna
neděle 22. ledna

13.30 - 15.30 hod.
14.30 - 16.30 hod.
13.30 - 15.30 hod.
13.30 - 15.30 hod.
13.30 - 15.30 hod.

sobota 28. ledna
neděle 29. ledna
sobota 4. února
neděle 5. února

13.30 - 15.30 hod.
13.30 - 15.30 hod.
13.30 - 15.30 hod.
13.30 - 15.30 hod.

Zápasy žáků, dorostu a Benátek „B“
Datum

Soupeři

4. 12.
9. 12.
11. 12.
17. 12.

HC Benátky - HC Pardubice
TJ Nymburk - HC Benátky
HC Benátky - HC Trutnov, N. Paka
Bílí tygři Liberec - HC Benátky

Výsledek (4, 5)

střelci (4)

střelci (5)

Krajský přebor 4 + 5 třída
1:4 (2:4)
5:0 (5:3)
0:3 (3:4)
odloženo pro nemoc

Matoušek
-

Havlas, Šplíchal
Havlas 2, Carda
Novotný, Říha, Havlas

ŽL skupina E 6 + 7 třída
3. 12.

TJ Nymburk - HC Benátky

7:5 (6:3)

7. 12.

HC Metuje - HC Benátky

10:4 (8:5)

10. 12.
17. 12.

HC Benátky - HC Letňany
Trutnov, N. Paka - HC Benátky

4:5 (0:9)
odloženo pro nemoc

Bašus, Zumr, Novotný, Kejř,
Lhoták 2, Klouda
Šimek
Novotný, Lhoták, Kováčik, Hula,
Kejř, Zumr, Havlas 2
Haspeklo
Kejř 2, Zumr 2
-

ŽL skupina E 8 + 9 třída
3. 12.

HC Benátky - TJ Nymburk

4:5 (4:0)

7. 12.

HC Benátky - Metuje

7:2 (13:1)

10. 12.

HC Letci Letňany - HC Benátky

5:0 (1:5)

17. 12.

HC Benátky - HC Trutnov, N. Paka

7:4 (8:0)

Bubeník, Drahoš, Svoboda, Novák
Langr, Bubeník, Svoboda, Novák,
Kryštof, Hrouda 2
Novák 3, Drahoš 2, Čermák,
Hrouda

Krajská liga dorostu
4. 12.

Benátky - HC Junior Mělník

10:1

11. 12

Velké Popovice - Benátky

4:4

18. 12.

HC Lev Slaný - Benátky

2:7

4. 12.

Kobra Praha „B“ - Benátky „B“

4:2

10. 12.

Benátky „B“ - Comet

8:4

11. 12.

Smíchov - Benátky „B“

1:6

17. 12.

Benátky „B“ - Olympic

5:1

branky: Šulc 3, Barták 3, Bezděk
2, Jakubčo, Madár
branky: Barták, Bezděk, Madár,
Laichmann V.
branky. Odcházel 2, Bystřický,
Madár, Štěpánek, Soukup, Šimek

Krajský přebor mužů
branky: Mareš 2, Dostál 2, Bohdan
2, Linda, Klaban
branky: Soldán 2, Mareš 2, Linda,
Bohdan
branky: Soldán 2, Linda, Pršala,
Bohdan

Bezděk 2, Šulc, Jakubčo
Barták 4, Jakubčo 2, Šulc 2, Bezděk 2, Hostonský 2, Matoušek
Barták 2, Jakubčo 2, Kovařík
Bezděk 2, Štěpánek, Barták, Jakubčo, Hostonský, Šeﬂ, Kováčik
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Zpravodaj Benátecka

Benátečtí volejbalisté změřili síly
se Zlínem a Libercem
VSC Fatra Zlín - VK Karbo Benátky 3:2
(21, -26, -28, 21, 11), 127 minut
V 15. kole volejbalisté Benátek opět předvedli ve Zlíně velmi kvalitní
výkon v naší nejvyšší soutěži, ale na zisk plného počtu bodů to nestačilo.
Po prohraném prvním dějství zvládli hosté na výbornou koncovky
druhého (28:26) a třetího setu (30:28) a ujali se vedení. Přesto Zlín
dokázal nepříznivý vývoj otočit a zvítězit za 127 minut 3:2 na sety.
Utkání začalo lépe pro benátecký tým, který se snadno ujal vedení
o tři body (4:7), ale po podání Jugoslávce Vukanoviče bylo všechno jinak.
Čtyři přímé body z podání (10:7) zanechaly na benáteckých hráčích stopy
nervozity a Zlínští začínali získávat rozhodující náskok pro zisk první sady
(20:14, 24:19). Druhý set začal opět lépe nováček soutěže a po třech blocích
Zity, Němečka a Starého opět vedl, tentokrát dokonce o pět bodů (6:11).
Ale i tento bodový náskok
se rozplynul při podání
zlínského Jugoslávce a před
koncovkou setu naopak
vedl Zlín o tři body 19:16.
S hosty to už vypadalo velice špatně. Naštěstí velmi
pěknou obrannou činností
(V. Němeček v poli) a bezchybným útokem (Dlouhý,
Zita) se Benátky vrátily do
utkání a třemi body na jednom postavení vyrovnaly
na 19:19. Od tohoto stavu
se družstva přetahovala
o každý bod. Domácí získali první setbol za stavu
24:23, ale po rychlíku Starého bylo opět vyrovnáno.
I druhý setbol hosté Zitovou zásluhou odvrátili,
a když přišla nevynucená
chyba zlínského hráče (útok do sítě), získaly Benátky první setbol za stavu
25:26. Domácí první setbol odvrátili, ale na druhý setbol po Zitově smeči již
odpověď nenašli. Vukanovič zasmečoval do anténky a bylo vyrovnáno.
Ve třetím dějství měli více ze hry domácí hráči a stále vedli o dva až tři
body. Poslední dvoubodové vedení ztratili (22:20) po bloku benáteckého
Žmudy. Přesto první dva setboly patřily Zlínu. Proti ukončení setu byl ale
Vladimír Němeček, který dokázal dvakrát zasmečovat do pole soupeře a odvrátit hrozbu ztráty třetího setu. Naopak hosté se ujali vedení 22:26 po smeči
zlínského hráče do sítě. Koncovku třetího setu psychicky neunesli domácí
hráči, kteří zkaženým podáním darovali dva setboly hostům. Trápení domácího týmu ukončil nejlepší blokař Benátek ukázkovým blokem (Žmuda).
V úvodu čtvrtého setu přišel zlom celého utkání. Po trestném bodu za
žlutou kartu, kterou obdržel benátecký Zita, získali domácí volejbalisté
dvoubodový náskok, který jim stačil po prohraných dvou koncovkách
k získání sebedůvěry. Hosté ještě dokázali vyrovnat signálem středem sítě
(Štika - Starý) na 6:6, ale druhá polovina setu patřila méně chybujícím
domácím hráčům, kteří s velkým náskokem získali čtvrtou sadu. Rozhodující pátý set byl až do změny stran naprosto vyrovnaný. Po výměně stran
se nepodařilo nejlépe hodnocenému hráči extraligy Dlouhému zaútočit
a po jeho dvou chybách (aut a do bloku) získal Zlín vedení 10:7. Přesto
se Benátky po chybě zlínského smečaře a Němečkově smeči dotáhly na
rozdíl jediného bodu, v závěru již hosté neměli na soustředěný výkon dostatek sil a od stavu 11:10 dokázali uhrát jediný bod. Škoda, že benátečtí
hráči nedokázali odehrát celý zápas v herní pohodě, která je provázela ve
druhém a třetím setu.

VK Karbo Benátky - VK Dukla Liberec 2:3
(30, -17, -15, 21, -8), 108 minut
I proti nejlepšímu týmu České republiky Dukle Liberec si v 16. kole
zahráli benátečtí volejbalisté v extralize mužů pět setů. Bohužel na
zisk důležitých bodů to nestačilo. Domácí volejbalisté selhali v rozhodujícím pátém setu hned v úvodu, kdy reprezentační nahrávač
Ticháček získal čtyři body na podání a ty rozhodly o herní pohodě
ve zkráceném setu.
Zimní počasí zamíchalo se základní sestavou domácích volejbalistů.
Tuček zůstal v koloně na dálnici a Žmudu skolila viróza. Přesto se
základní sestava ve složení Štika, Zita, Němeček Vl., Starý, Staněk,
Dlouhý a libero Němeček V. zvučného soupeře nezalekla, hned v úvodu
mu nadělila tři přímé body z podání (2× Zita a Dlouhý) a získala náskok
pěti bodů (8:3). Hosté se ale v benátecké hale pomalu rozkoukali a do
poloviny setu dokázali nepříznivý bodový náskok Benátek snížit na
rozdíl jednoho až dvou bodů. Benátky vedly ještě v závěru 22:20, ale
z prvního setbolu se radovala Dukla za stavu 23:24. Domácí volejbalisté
dokázali odvrátit sedm setbolů Dukly, a když benátecký Zita po krásné
mezihře získal první setbol za stavu 31:30, propukla v malé benátecké
hale pravá volejbalová atmosféra. Hned první setbol proměnil nejlepší
liberecký smečař Bíza, který poslal míč mimo hrací plochu a Benátky
vedly 1:0 na sety.
Ve druhém a třetím setu hrála Dukla velmi kvalitní volejbal. Tvrdé podání
a přesně zakončené signály středem slavily úspěch a hosté s velkým náskokem
získali obě sady. Až ve čtvrté sadě se podařilo domácím volejbalistům udržet
krok s výborně hrající Duklou. Stav na ukazateli se pomalinku posouval, až
do poloviny setu se nepodařilo ani jednomu družstvu odskočit na rozdíl víc
než dvou bodů. Rozhodující nástup domácích přišel až v samotné koncovce.
Hra vabank, kterou hráčům naordinoval trenér Vašina, slavila úspěch. Zita,
Němeček a Dlouhý riskovali na podání a nahrávač Štika se snažil oplatit Dukle
pestrou hru středem sítě. Zde se dařilo Starému a z kůlu se nemýlil Zita, který
si vzpomněl na zodpovědně odehranou koncovku z prvního setu a třemi přesnými údery z hlavního kůlu poslal Benátky do setbolu. Set ukončila nepřesná
smeč libereckého hráče, který z útočné třímetrové zóny poslal míč do autu
a Benátky byly zpět ve hře.
Úvod rozhodujícího setu bohužel totálně položil domácí volejbalisty
do kolen. Reprezentační nahrávač Ticháček, bratr benáteckého Martina
Ticháčka, dokázal, že je jedním z nejlepších hráčů na podání ve volejbalové extralize Kooperativy a čtyřmi velmi tvrdými servisy nenechal
benátecké volejbalisty dostatečně připravit útok. Čtvrtý bod dokonce
získal přímým bodem z podání (0:4) a položil rozhodující kámen pro
zisk pátého setu a celého utkání.
Zdeněk Šolc

Přijďte podpořit benátecké volejbalisty.
V domácím prostředí změří síly s Kladnem, obhájcem titulu,
v sobotu 14. ledna.

Z utkání s Libercem, Vladimír Němeček (vpravo) a Luboš Zita
Fotograﬁe František Stýblo

6. ledna 2006
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Ohlédnutí za úspěšnou kulečníkovou sezonou
Mistrovství republiky
Benátky nad Jizerou mají svého
mistra republiky i v kulečníku.
Stal se jím v kategorii kadetů (do
15 let), a to hned dvojnásobně,
mladý Petr Urban. Petrovi je
čtrnáct, kulečník hraje aktivně
již několik let a nyní se jeho píle
a vytrvalost zúročila. Zvítězil
ve ﬁnále v disciplinách „8-ball“
a „14.1 nekonečná“. V obou případech porazil favorizovanou Kamilu
Kolínskou z klubu Harlequ´in Praha. Ta hrála mimo jiné všechny tři
ﬁnálové zápasy. Třetím z nich byla

disciplína 9-ball, ve které zvítězila
opět nad benáteckým hráčem - tentokrát Janem Jarešem. Honza byl po
minulém roce papírově silnějším
hráčem, než vypovídají jeho letošní
výsledky, avšak tato sezona pro
něho nedopadla tak, jak by se očekávalo. Přesto všechno můžeme být
spokojeni, už jen proto, že ve všech
ﬁnálových zápasech v kategorii kadetů ﬁgurovaly benátecké dresy!
Nadějná mládež
Již v roce 2004 se v herně Na
Baště začalo pár nadšenců z řad

Třetí místo pro benátecké
v halovém turnaji
Na druhý svátek vánoční pořádal FK Skalsko tradiční Vánoční fotbalový
turnaj dospělých. V minulosti se jej zúčastňovala i řada hráčů prvoligové úrovně
i hráči v zahraničním angažmá. V letošním již 18. ročníku byli největšími hvězdami ligista Jan Buryán (Marila Příbram), který hrál za rodné Benátky, a exligista
Jaroslav Kamenický, který hájil barvy Realu Tetřev. V benáteckých barvách
nastoupil ještě divizní gólman Václav Rathouský (Union Čelákovice).
Turnaj se hraje za účasti 8 mužstev, která jsou rozdělena do dvou skupin,
první dvě mužstva z každé skupiny postupují do semiﬁnále.
V naší skupině jsme jasně kralovali a postoupili jako první do semiﬁnále bez bodové ztráty. Zde jsme narazili na Real Tetřev, kterému jsme
nešťastně podlehli 3:2 a byli odsouzeni k boji o 3. místo. Nastoupili jsme
proti domácímu Skalsku, které jsme jednoznačně přehráli 6:3. Ve ﬁnálovém
utkání se nakonec radovalo mužstvo Bukovna.
Turnaj měl velmi dobrou sportovní úroveň a po vánoční idylce nebylo
ani stopy. V citelném chladnu, které v hale panovalo, se velice často jiskřilo
a každé mužstvo chtělo uhrát co nejlepší výsledek. V závěrečném hodnocení
mohli naši hráči naplnit pohár za 3. místo šampaňským, které jsme získali
jako cenu za nejlépe střílející mužstvo turnaje s 28 brankami.
Petr Bohdan
Konečné pořadí: 1. Bukovno, 2. Real Tetřev, 3. Benátky, 4. Skalsko,
5. 1. Geodetická, 6. Krnsko, 7. Bezno, 8. Mšeno.
Nejlepší hráči turnaje: brankář - Václav Rathouský (Benátky), hráč
- Václav Dubský (Bukovno), střelec - Jan Vltavský (Skalsko)
Výsledky Benátek: ve skupině - Benátky - Bezno 5:4 (Buryán Petr,
Šulc, Lacina, Buryán Jan, Bohdan), Benátky - Bukovno 8:3 (Buryán Petr
2, Mařík 2, Novotný, Šulc, Lacina, Bohdan), Benátky - 1. Geodetická 7:1
(Mařík 2, Buryán Josef, Šulc, Lacina, Buryán Jan, Bohdan); semiﬁnále
- Benátky - Reál Tetřev 2:3 (Buryán Petr, Mařík); o 3 - 4 místo - Benátky
- Skalsko 6:3 (Buryán Petr 2, Buryán Josef, Šulc, Bohdan, Lacina)

Horní řada (zleva): Václav Rathouský, Marek Mařík, Jan Buryán, Josef
Buryán a Radek Lacina
Dolní řada: Petr Buryán, Michal Bohdan, Josef Novotný a Zdeněk Šulc

kulečníkového klubu DUNS věnovat výuce mladých kulečníkářů.
Nejvíce se o to zasloužili Vladimír
Urban, Luděk Sládek a René Neumann (členové týmu Bašta DUNS
Benátky). Letos připravovali naše
kadety na kvaliﬁkaci na mistrovství
republiky a jiné pražské soutěže.
Výkony některých stojí rozhodně za
zmínku, a pokud u tága vydrží, je tu
velká šance do budoucna. Dobrých
výsledků dosáhli Martin Langšádl,
Radim Davídek a Jirka Bartoš. Věříme, že dostatečnou motivací pro
tyto hochy budou výsledky jejich
úspěšnějšího vrstevníka.
Mistrovství Benátek
Jako každý rok se pořádalo Mistrovství Benátek. Tento turnaj je
určen všem hráčům z Benátek nad
Jizerou a přilehlého okolí. Šestý
ročník vyhrál Péťa Urban, když
porazil ve ﬁnále Petra Janouška.
Benátecká liga
Tuto soutěž hrají týmy převážně z Benátek. Jsou tu však i týmy
z Lipníku a Krnska. V podzimním
kole této soutěže zvítězil tým Bašta
DUNS Benátky, na druhém místě
skončil Penzion Lipník 1 a na třetím Penzion Lipník 2. Z časových
důvodů odstupuje nejnovější tým
Kačeři Benátky. Za Kačery hrál
právě i Péťa Urban, který přechází
do týmu Marná snaha. Liga se těší
velké oblibě a její průměrný počet
deseti týmů mluví za vše. S odstupem času můžeme potvrdit, že tyto

vesměs benátecké zápasy velmi
dobře fungují jako trénink proti
ostatním hráčům z celé republiky.
1. liga týmů
Druhá nejvyšší šestnáctka týmů
po extralize hraje právě tuto soutěž.
Při dobrém umístění se hraje baráž
o extraligu. V minulé sezoně jsme
v sestavě Radovan Kováč, Petr
Janoušek a René Neumann skončili na pěkném pátém místě. Avšak
baráž, která je záležitostí jednoho
jediného dne, nám vůbec nevyšla.
Letošní sezonu máme rozehranou
opět velmi nadějně. Ve výběrové
sestavě hrajeme jako minulý rok pod
názvem BC Benátky. Osm výher
z deseti možných nás řadí momentálně na 3. místo. Jsou odehrána zatím
dvě kola a třetí ještě zbývá. Pokud se
v tomto únorovém kole nic nepokazí,
měla by být baráž naše. Druhý tým
DUNS Benátky je na 11. místě. Zde
jsou vyhlídky spíše teoretické.
Závodní stoly
Tento rok se zapsal do benáteckých kulečníkových dějin též nákupem dvou devítistopých stolů. Za
částečného přispění města a díky
nemalým investicím jednotlivých
hráčů se podařilo to nejzákladnější
- doplnit naše herny o stoly závodních rozměrů. Je tu konečně to, co
je v Plzni, Litomyšli, Roudnici,
Brně, Hradci Králové, Liberci,
Českých Budějovicích a v Praze
již několik let standardem.
Radovan Kováč

7. ročník Benáteckého poháru - podzimní část
8. kolo
Penzion Lipník - Marná snaha Benátky
Kačeři Benátky - DUNSBEER Benátky
Bašta DUNS Benátky - BC Dragon Benátky
Křivý tága Benátky - Děravý koule Krnsko
Penzion Lipník 1 - Proﬁ Benátky

4:3
5:3
7:1
5:2
3:4

9. kolo
Penzion Lipník 1 - Penzion Lipník 2
Proﬁ Benátky - Křivý tága Benátky
BC Dragon Benátky - Děravý koule Krnsko
DUNSBEER Benátky - Bašta DUNS Benátky
Marná snaha Benátky - Kačeři Benátky

5:3
3:4
1:8
2:2
3:3

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tabulka po 9. kole
Tým
záp. v
r
Bašta DUNS Benátky
9
6
2
Penzion Lipník 1
9
6
0
Penzion Lipník 2
9
6
0
Křivý tága Benátky
9
6
0
Děravý koule Krnsko
9
5
1
Proﬁ Benátky
9
5
1
Marná snaha Benátky
9
3
1
Kačeři Benátky
9
2
3
DUNSBEER Benátky
9
1
1
Dragon Benátky
9
0
1

p
1
3
3
3
3
3
5
4
7
8

k
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

body
23
21
21
21
20
20
16
16
12
10

skóre
43:18
40:24
34:26
39:26
36:23
32:29
31:32
24:42
22:39
14:56
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Badmintonisté Benátek zatím na 4. příčce
Prvoligové družstvo dospělých, které letos vstoupilo do své deváté
prvoligové sezony, má za sebou 4 utkání a prozatím mu patří v tabulce
4. příčka. Tým startuje oslaben o Jana Fröhlicha (hostování ve Švýcarsku)
a Hanku Milisovou (hostování v Rakousku), naopak novými tvářemi
v družstvu jsou Alexander Russkikh (Rusko) a Alesia Zaitsava (Bělorusko).
Vstup do sezony se družstvu příliš nepovedl, když po vítězstvích nad
Libercem a Prosekem Praha ztratilo bod za remízu s Jehnicemi, a poté
příšla po čtyřech a půl letech a 66 zápasech prohra s Plzní.
Cílem družstva je však i nadále bojovat o titul mistra ČR, který by byl
již pátý v řadě. Nyní to však bude velice obtížné.

V soutěžích jednotlivců nám dělají radost především žáci. V kategorii
mladších žáků získala na republikovém turnaji v Dobrušce Kateřina Hejdrychová společně s Alžbětou Bášovou (Hradec Králové) 1. místo ve čtyřhře
a Pavel Vraník na stejném turnaji vybojoval 3. místo ve dvouhře.
Na republikovém turnaji starších žáků v Ivančicích vybojoval Karel
Šikal 3. místo ve dvouhře a 2. místo ve čtyřhře společně s Holečkem
(Kladno).
Petr Martinec

Zápasy:
Deltacar Benátky n. J. - Slavia TU Liberec 6:2
body Benátek: Martinec, Fröhlich Jar., Zaitsava, Martinec - Russkikh,
Provazník - Fröhlich Jar., Provazník - Zaitsava
Deltacar Benátky n. J. - Prosek Praha 5:3
body Benátek: Russkikh, Martinec, Zaitsava, Provazník - Fröhlich Jar.,
Provazník - Zaitsava
Deltacar Benátky n. J. - Sokol Brno Jehnice 4:4
body Benátek: Martinec, Russkikh, Martinec - Russkikh, Provazník
- Fröhlich Jar.
Deltacar Benátky n. J. - USK Zentiva Plzeň 2:6
body Benátek: Martinec, Russkikh
TABULKA 1. ligy po 4 zápasech
1. Meteor Praha
12 b.
5. Sokol Dobruška
2. SKB Český Krumlov 10
6. - 7. Prosek Praha
3. USK Zentiva Plzeň
10
6. - 7. Sokol Jehnice
4. Deltacar Benátky n. J. 9
8. Slavia TU Liberec

6
6
6
5

„A“ družstvo žáků startuje ve sdruženém Krajském přeboru Prahy
a Středních Čech a prozatím si vede velice dobře, když po 4 zápasech je
jen o skóre druhé za Meteorem. I „B“ družstvo žáků startuje ve stejné soutěži. Tomu se již tolik nedaří a je poslední. Cílem družstva „A“ je skončit
v přeboru alespoň na druhém místě a vybojovat tak postup na Mistrovství
ČR družstev, kde startuje 8 nejlepších z ČR.
Sestava „A“ družstva: Šikal, Richtr, Vraník, Holeček (hostování Kladno), Hejdrychová, Červenková, Švihlíková (hostování Kladno)
Sestava „B“ družstva: Mišutka, Čapek, Benedikt, Schwott, Dědková,
Šikalová, Schwottová, Schneiderová
Zápasy:
Deltacar Benátky n. J. „A“ - Deltacar Benátky n. J. „B“
Deltacar Benátky n. J. „A“ - Sokol Jílové
Deltacar Benátky n. J. „A“ - Astra Praha „B“
Deltacar Benátky n. J. „A“ - Astra Praha „A“
Deltacar Benátky n. J. „B“ - Meteor Praha „A“
Deltacar Benátky n. J. „B“ - Meteor Praha „B“

7:0
7:0
6:1
5:2
0:7
0:7

TABULKA Krajského přeboru po 1. kole
1. Meteor Praha
12 b.
2. Deltacar Benátky n. J. „A“ 12
3. Motorlet Praha
10
4. Astra Praha „A“
9

5. Meteor Praha „B“
6. Astra Praha „B“
7. Sokol Jílové
8. Deltacar Benátky n. J. „B“

6
5
3
3

Ze zápasu s Plzní

Fotograﬁe František Stýblo
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