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V pátek 3. března přijali členové rady města úspěšnou reprezentantku ČR v short tracku na Zimních olympijských
hrách v italském Turínu Kateřinu Novotnou z Benátek nad Jizerou a jejího trenéra Jindřicha Paříka.
Foto František Stýblo.

Zpráva o plnění volebního programu za rok 2005
Třetí rok volebního období 2002 - 2006
Rok 2005 znamenal přelom stávajícího volebního období do druhé
poloviny. Na konci roku 2004 byly vytvořeny podmínky pro plynulý
přechod do roku 2005 ﬁnančním zabezpečením rozpočtového provizoria
do března 2005.
Schválený rozpočet města v březnu předpokládal určitý vývoj nejen
příjmové, ale hlavně výdajové stránky rozpočtu, vyplývající z probíhajících akcí s určitými závazky k poskytovatelům dotací. Tvorba platebního
kalendáře musela být zvláště pečlivá, aby nedošlo k vytvoření platební
neschopnosti. Tvorbu jakési pojistky řešilo otevření kontokorentního úvěru
u České spořitelny, a.s., který díky vyvíjejícím se příjmům a pochopení
ﬁrmy realizující zainvestování obytné zóny v oblasti Nad Vinicemi nemusel být využit.
V příjmové stránce sehrál kladnou roli celkem pravidelný přísun ﬁnancí
z rozpočtového určení daní (asi 45 milionů korun) a z poplatků ze skládky
za uložení odpadů (27 mil.).
Rovněž tvorba vlastních kapitálových příjmů z rozumných prodejů nemovitostí (bývalý areál technických služeb, provozní budova na stadionu)
a pozemků hlavně v průmyslové zóně probíhala na předpokládané úrovni
(kapitálové příjmy celkem cca 50 mil.).
Příjem z dotací (30 mil., z toho 12,7 mil. povinná dotace státu) pomohl
k realizaci některých akcí, které byly dotacemi podmíněny. Celkově v roce
2005 město hospodařilo s 188 mil. korun s vytvořenou rezervou na rok
2006. Majetkovou účast má město ve společnostech Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav, a.s., a SOH Benátky nad Jizerou, s.r.o.
Výdajová stránka je tvořena mandatorními výdaji - výdaji nutnými na
provoz města a jeho zařízení (mzdy, náklady na energii, státní správu, sociální dávky atd.) - a výdaji na rozvoj města - výdaje na jednotlivé investice
a opravy a výdaje na pomoc spolkům a organizacím i na společenské akce
organizované městem.
U mandatorních výdajů jsou položky vedením města ovlivnitelné jen
zčásti - možné úspory v odběrech energií, pohonných hmot i nákladů na
údržbu. Neovlivníme však cenový vývoj těchto položek, tvorbu povinných

mzdových předpisů i tvorbu nových zákonů, které podporují bujení administrativy, zvyšují náklady na služby s ní spojené a vytvářejí tlak na tvorbu
nových úřednických míst. Stále více kompetencí přenáší stát na obce, aniž
by s tím spojené náklady byly sanovány.
Přes tyto nepříznivé tendence se zastupitelstvo města snažilo realizovat co nejvíce akcí (investičních i oprav), které charakterizují
stálý rozvoj města a ve snaze o co nejvyšší vyváženost kladlo důraz na
prioritní oblasti. Seznam realizovaných akcí v roce 2005 je přílohou
této zprávy.
V oblasti koncepčních činností byla prioritní práce na změně územního
plánu města, dokončení 2. etapy privatizace bytového fondu, práce na
plánu hospodaření s odpady ve městě a převedení pečovatelské služby
na město.
Změna územního plánu města se připravovala v podmínkách, kdy do
průběhu jejího zpracování zasáhly dva zákony z oblasti životního prostředí,
které výsledný termín schvalování posunuly až do počátku roku 2006.
V současné době chybí již jen souhlas zastupitelstva města k vydání nové
vyhlášky a jejímu uvedení v platnost.
Druhá etapa privatizace městských bytů pokračuje rovněž dokončovací
fází i díky pochopení občanů privatizovaných bytů. Posouvá tak drtivou
většinu občanů města do pozice vlastníků bytových zařízení, vedoucí
ke spravedlivějšímu přístupu k veřejným ﬁnancím ve městě. Město si je
vědomo stávající kvality bytového fondu, a proto cenou za 1 m2 umožnilo
novým vlastníkům získat byt za cenu lepšího elektrospotřebiče, a tím
vytvořit předpoklady pro odpovědnou údržbu bytového fondu novými
vlastníky.
Plán hospodaření s odpady zpracovala pro město odborná ﬁrma. Plán
je kompatibilní s krajskou dokumentací a řeší problematiku hospodaření
s odpady tak, aby bylo do roku 2010 dosaženo evropskou environmentální
legislativou požadovaných limitů vytříděných a zpracovaných odpadů.
V současné době prochází plán připomínkovým řízením.
Pokračování na str. 9
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Zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu
Odkoupení železničního mostu
V pondělí 13. února projednali zástupci města Jaroslav Král,
PhDr. Bohumil Bartoň a Antonín
Soumar s Vladimírem Kolomazníkem možnosti odkoupení železničního mostu a pozemků v katastrálním území Nové Benátky a Obodř
(celková výměra 18 283 m2) do
majetku města. Zastupitelstvo
s odkoupením těchto nemovitostí
vyslovilo 21. února souhlas za cenu
jeden milion korun.
Protipovodňová opatření
Zastupitelstvo města souhlasilo
s vypracováním studie „Protipovodňová opatření a revitalizace“
ﬁrmou Vodohospodářský rozvoj
a výstavba, Praha za cenu 495 tisíc
korun bez DPH.
Carborundum Electrite, a.s.
Jednání představitelů města se
zástupci společnosti Carborundum
Electrite ve věci možného ﬁnančního podílu ﬁrmy na zajištění
výstavby komunikace a zpracování
studie na protipovodňová opatření
se konalo 21. února.

Finanční úřady
Město Benátky nad Jizerou se
připojuje k iniciativě Města Polná,
které se spolu s dalšími městy
a obcemi zasazuje o zachování poboček ﬁnančních úřadů v menších
městech a obcích.
Terénní protidrogový program
Svoji činnost ukončilo občanské sdružení Helianna Mladá
Boleslav, které zajišťovalo na
území Benátek nad Jizerou terénní program. Zastupitelstvo
města proto schválilo uzavření
smlouvy s občanským sdružením
Semiramis z Nymburka na další
poskytování této služby.
Topolové stromořadí
Zastupitelstvo rozhodlo o odstranění topolového stromořadí
za objektem domova důchodců.
Důvodem je havarijní stav stromů, kterým je ohrožována budova
domova. Stromořadí bude nahrazeno výsadbou nových stromů,
nikoli však topolů, které svojí
výškou nejsou pro toto místo
vhodné.

INFORMACE PRO OBČANY
Městský úřad Benátky nad Jizerou
oznamuje, že

matriční úřad a evidence obyvatel
jsou přestěhovány do svých původních kanceláří,
jejichž rekonstrukce je dokončena.
Telefonické informace občané získají od 6. března
opět na původních telefonních číslech:
326 375 318 a 326 375 319.

Z první tiskové konference ve velké zasedací místnosti
Foto František Stýblo
Hospodaření města v roce 2005
Zastupitelstvo schválilo hospodaření města v roce 2005 s příjmy 187 969 138,66 Kč a výdaji
173 347 200,21 Kč.
Tisková konference
V pondělí 27. února uspořádalo
vedení města první tiskovou konferenci. Jejím námětem bylo plnění
volebního programu v loňském
roce, informace z veřejného zasedání zastupitelstva města, které se konalo 21. února, a informace o nové
akci „Sportovec města 2005“.
Novinářům byly poskytnuty
informace o klíčových akcích roku
2005 a o nejdůležitějších investicích připravovaných k realizaci pro
letošní rok.
Druhá změna územního plánu
Zastupitelstvo schválilo úpravu
stanovených regulačních opatření
daných vyhláškou města číslo
5/1998 o závazných částech územního plánu. Z „Regulačních opatření“ se vypouští text: „Pro novou

výstavbu je nezbytné požadovat zastřešení sedlové, stanovené s vikýři,
nebo mansardové. U výrobních hal
v zóně 7 a 15 je možné připustit
ploché zastřešení. Garážování
osobních automobilů u nové individuální výstavby povolovat pouze
ve vestavěných garážích.“ Obsah
těchto regulačních opatření svou
podrobností neodpovídá kategorii
územního plánu a proto se pro
nadbytečnost vypouští.
Připomínky občanů
Občané vznesli na jednání zastupitelstva připomínky k potřebě
zajistit bezbariérový přístup na
chodníky, zvláště v ulici Pražská.
Starosta Jaroslav Král přislíbil jejich vybudování do konce prvního
pololetí tohoto roku.
Dále občané upozornili na nepovolené a nebezpečné parkování
vozidel v ulici 5. května. Tato
problematika byla již mnohokrát
projednávána s Policií ČR, obvodním oddělením Benátky nad
Jizerou, bohužel bezúspěšně. -ej-
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SBĚR
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
sobota 8. dubna 2006
Druhy odpadů, které můžete odevzdat:
baterie, monočlánky, upotřebené oleje, lednice, televizory, rádia,
počítače, magnetofony, zářivky, prošlé léky, zbytky laků, barev
a ředidel, chemikálií a jimi znečištěné nádoby a textilie, pneumatiky (větší množství olejů nebo jiných druhů drobnějšího odpadu
odevzdávejte v uzavřené nádobě nebo v igelitovém pytli).
Místa a hodiny, kde a kdy se sběr uskuteční:
Kbel - hostinec U Bašusů, náves
8.30 - 8.45 hodin
Dražice - u prodejny Hanička
8.50 - 9.10 hodin
Benátky n. J. I - U hasičárny
9.15 - 9.40 hodin
Benátky n. J. I - roh Smetanovy ulice
a Husova náměstí
9.45 - 10.00 hod.
Obodř - u parčíku, pod hostincem
10.15 - 10.30 hod.
Benátky n. J. II - před Sladovnou,
parkoviště
10.35 - 10.50 hodin
Benátky n. J. II - ulice v Koreji,
v blízkosti sběrných surovin
11.00 - 11.15 hodin
Sběr slouží obyvatelům města, fyzickým osobám. Podnikatelé
mohou tohoto systému využít, pokud mají uzavřenou smlouvu
s městem nebo mohou výše uvedené odpady nechat zneškodnit
na vlastní náklady u odborných firem (doklad uschovat).

Obecní úřad Zdětín

Vyhlášení konkursu na obsazení funkce
ředitele školy
Zřizovatel Obec Zdětín, v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném
vzdělávání (Školský zákon) a podle vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích na vybrané funkce v oblasti školství, vyhlašuje konkurs na obsazení funkce
ředitele školy
Mateřská škola Zdětín, okres Mladá Boleslav
Předpokládaný nástup do funkce k 1. 9. 2006.
Požadavky: kvalifikační předpoklady dle § 5 odst. 1 zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů. Znalost problematiky řízení školství a školských předpisů,
organizační a řídící schopnosti, morální bezúhonnost, dobrý zdravotní
stav, 3 roky pedagogické praxe, základní znalost personální a mzdové
agendy a účtování příspěvkových organizací.
K přihlášce přiložte: úředně ověřené kopie o dosaženém vzdělání,
strukturovaný životopis, přehled dosavadní praxe, koncepci rozvoje
školy (maximálně na tři stránky formátu A4), výpis z rejstříku trestů
ne starší 6 měsíců (nebo doklad o jeho vyžádání), lékařské potvrzení
o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců).
Přihlášky zasílejte nejpozději do 30. 4. 2006 na adresu:
Obecní úřad Zdětín, Zdětín, 294 71 Benátky nad Jizerou
Případné dotazy na telefonu: 326 363 524 nebo 606 908 218
Místo a datum vyhlášení: Zdětín, 20. února 2006
František Němeček, starosta obce

Odstranění topolového stromořadí za areálem domova důchodců
provedla odborná ﬁrma Petr Kerber z Otradovic.
Foto Roman Bárta

Jarní úklid rok 2006
ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ
Pondělí 10. dubna
od 14.00 do 18.00 hodin
Pražská - Špejchar
Mladská - sběrné suroviny
nám. 17.listopadu
Jana z Dražic
Spojovací

Středa 12. dubna
od 14.00 do 18.00 hodin
Kosinka
Raábova
U Vodárny
Tyršova

Úterý 11. dubna
od 14.00 do 18.00 hodin
F. Adámka
Dělnická
Kbel - bývalá váha
Platanová
V Olšinách

Čtvrtek 13. dubna
od 14.00 do 18.00 hodin
Obodř
Dražice - Ovčín
Dražice - Štěpnice
Dražice - u mostu
U Silvie

Do kontejnerů je zakázáno odkládat nebezpečný odpad
- pneumatiky, lednice, televizory, lepenku apod.

INFORMACE
O PTAČÍ CHŘIPCE
Vážení spoluobčané,
vzhledem k existujícímu nebezpečí možného výskytu ptačí chřipky
(aviární inﬂuenzy), vás žádáme o podání informací o jakémkoli podezřelém úhynu ptáků. Toto sdělení se týká především volně žijícího
vodního ptactva a drobných chovů drůbeže a okrasného ptactva. Při
nálezu uhynulého volně žijícího ptáka se tohoto zvířete nedotýkejte, nikam ho nepřemisťujte a tento nález, prosím, ohlaste na městském úřadě.
Chovatelé by měli průběžně sledovat zdravotní stav ptáků a neobvyklé
stavy či úhyny nahlásit, popřípadě nechat uhynulý kus vyšetřit.
Telefon na městský úřad: 326 316 101
Další informace můžete získat na webových stránkách Státní
veterinární správy - www.svcr.cz - a Ministerstva zemědělství
ČR - www.mze.cz.
-svs-
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V pátek 17. února odpoledne tající sníh a déšť způsobil přívalové vody z polí v okolí města. Došlo k zatopení některých částí Benátek nad Jizerou. Nejvíce postižené byly městská část Kbel a ulice V Koreji, jak ukazují snímky.
Fotograﬁe Jiří Lhoťan a Roman Bárta

8. března 2006
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Veřejná nabídka

Veřejná nabídka

V souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., (zákon o vlastnictví bytů)
v platném znění,
Město Benátky nad Jizerou
zastoupené na základě mandátní smlouvy Realitní kanceláří Sever
s r.o, se sídlem v Ústí nad Labem
nabízí ke koupi:

V souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., (zákon o vlastnictví bytů)
v platném znění,
Město Benátky nad Jizerou
zastoupené na základě mandátní smlouvy Realitní kanceláří Sever
s r.o, se sídlem v Ústí nad Labem
nabízí ke koupi:

Bytovou jednotku č. 536/3 v ulici Dražická, v budově čp. 536, v obci Benátky nad Jizerou, o velikosti 1+1, výměra 49 m2, s příslušejícími
spoluvlastnickými podíly v rozsahu 490/32570 na společných částech
budovy čp. 536 a zastavěném pozemku p. č. st. 512, zastavěná plocha
a nádvoří, vše k.ú. Nové Benátky.
Vyvolávací cena je 330 000,- Kč.

Bytovou jednotku č. 503/3 v ulici Nám. 17. listopadu v budově čp. 502,
503, 504, v obci Benátky nad Jizerou, o velikosti 2+1, výměra 50,3 m2, s příslušejícími spoluvlastnickými podíly v rozsahu 503/9364 na společných
částech budovy čp. 502, 503, 504 a zastavěných pozemcích p. č. st. 524,
st. 525, st. 526, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Staré Benátky.
Vyvolávací cena je 386 500,- Kč.

Uvedená bytová jednotka je nabízena do vlastnictví nabyvatele jako
volná, tzn. bez nájemní smlouvy.
V případě, že o koupi výše uvedené bytové jednotky máte zájem,
učiňte písemnou nabídku – včetně nabízené ceny – na adresu:
Město Benátky nad Jizerou, k rukám paní Jany Carvové, Zámek 49,
Benátky nad Jizerou, a to nejpozději do 24.3.2006.

Uvedená bytová jednotka je nabízena do vlastnictví nabyvatele jako
volná, tzn. bez nájemní smlouvy.
V případě, že o koupi výše uvedené bytové jednotky máte zájem,
učiňte písemnou nabídku – včetně nabízené ceny – na adresu:
Město Benátky nad Jizerou, k rukám paní Jany Carvové, Zámek 49,
Benátky nad Jizerou, a to nejpozději do 24.3.2006.

Svou nabídku vložte do obálky, kterou označíte textem:
Nabídka ke koupi bytové jednotky číslo 536/3
Benátky nad Jizerou.
NEOTVÍRAT!

Svou nabídku vložte do obálky, kterou označíte textem:
Nabídka ke koupi bytové jednotky číslo 503/3
Benátky nad Jizerou.
NEOTVÍRAT!

Na obálku uveďte rovněž své plné jméno a adresu.
Takto označenou obálku vložte do další obálky, která bude sloužit pro
normální doručení poštou, obálku můžete rovněž předat prostřednictvím
podatelny Městského úřadu Benátky nad Jizerou.
Obálky s nabídkami budou otevřeny veřejně dne 27. 3. 2006 v 17.00
hod. v zasedací místnosti MěÚ Benátky nad Jizerou.
Právo odkoupit byt bude přiznáno nejvyšší nabídce. V případě rovnosti nabídek bude výše nabídnuté ceny použita jako vyvolávací pro
licitaci na místě. Licitovat mohou pouze zájemci, kteří nabídli shodně
nejvyšší cenu.
Takto se zjistí jméno kvaliﬁkovaného zájemce o koupi nabízené
bytové jednotky. Kupní cenu bude třeba uhradit celou nejpozději do
podpisu smlouvy o převodu jednotky.
Neuzavře-li vítězný zájemce smlouvu o převodu jednotky do 30 dnů
od doručení výzvy k uzavření této smlouvy, bude jednotka nabídnuta
dalšímu zájemci v pořadí podle výše nabídnutých cen.

Na obálku uveďte rovněž své plné jméno a adresu.
Takto označenou obálku vložte do další obálky, která bude sloužit pro
normální doručení poštou, obálku můžete rovněž předat prostřednictvím
podatelny Městského úřadu Benátky nad Jizerou.
Obálky s nabídkami budou otevřeny veřejně dne 27. 3. 2006 v 17.00
hod. v zasedací místnosti MěÚ Benátky nad Jizerou.
Právo odkoupit byt bude přiznáno nejvyšší nabídce. V případě rovnosti nabídek bude výše nabídnuté ceny použita jako vyvolávací pro
licitaci na místě. Licitovat mohou pouze zájemci, kteří nabídli shodně
nejvyšší cenu.
Takto se zjistí jméno kvaliﬁkovaného zájemce o koupi nabízené
bytové jednotky. Kupní cenu bude třeba uhradit celou nejpozději do
podpisu smlouvy o převodu jednotky.
Neuzavře-li vítězný zájemce smlouvu o převodu jednotky do 30 dnů
od doručení výzvy k uzavření této smlouvy, bude jednotka nabídnuta
dalšímu zájemci v pořadí podle výše nabídnutých cen.

Město Benátky nad Jizerou si vyhrazuje právo od nabídky odstoupit,
pokud nebude dosaženo vyvolávací ceny jednotky.

Město Benátky nad Jizerou si vyhrazuje právo od nabídky odstoupit,
pokud nebude dosaženo vyvolávací ceny jednotky.

V Benátkách nad Jizerou dne 13. 2. 2006

V Benátkách nad Jizerou dne 13. 2. 2006

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, KRAJSKÁ SPRÁVA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

Informace o výběrovém šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2006 v souladu se zákonem
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů,
výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice
- SILC 2006. Účelem šetření je získat nejnovější reprezentativní údaje
o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností, o různých
typech jejich příjmů, o nákladech na bydlení a životních podmínkách.
Šetření se uskuteční na území celé ČR v cca 10 000 náhodně vybraných
bytech.
Vlastní šetření proběhne od 25. února do 23. dubna 2006 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny
osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Budou se zjišťovat
údaje potřebné pro tvorbu sociální politiky státu, například v otázkách

nezaměstnanosti, daní, poskytování sociálních dávek atd. a pro hodnocení
dopadu přijatých opatření vlády na životní úroveň.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat pověřením k výkonu
funkce, které jim vydá krajská správa ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je
zaručena anonymita údajů zjištěných u domácností. Ochrana individuálních
údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou
vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16
uvedeného zákona.
Pro šetření Životní podmínky 2006 bylo zařazeno i město Benátky
nad Jizerou.
Český statistický úřad
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ZE ŠKOLY

Dějepisná olympiáda 2005/2006
V prosinci 2005 se konalo
tradiční školní kolo dějepisné
olympiády. Letošní téma bylo
určeno pro příznivce dějin vědy
a techniky (od pravěkých lovců
- sběračů až po 2. průmyslovou
revoluci). Ve školním kole, kterého
se zúčastnilo 12 žáků z šestých,
osmých a devátých ročníků, zvítězil
Lukáš Straka (8. A), druhé místo
získal Tomáš Stinka (8. B). Oba žáci
reprezentovali naši školu i v kole

okresním, které proběhlo v Mladé
Boleslavi 18. ledna 2006. Lukáš
Straka obsadil 12. a Tomáš Stinka
20. místo ze 30 účastníků.
Jaroslav Fröhlich, ZŠ Pražská
Výsledky školního kola:
1. Lukáš Straka, 8. A
52,5
2. Tomáš Stinka, 8. B
47,5
3. Tomáš Pulda, 8. B
46,5
4. Adriana Krátká, 9. A
43,5
5. Jitka Strýčková, 8. A
42,5

Karneval ve školní družině
1. února jsme vysvědčení oslavili ve školní družině karnevalem. Hráli
jsme hry, soutěžili a tancovali. Měli jsme masky, které jsme si vyrobili
v družině nebo doma s maminkou. Za nejhezčí masku byl zvolen vodník
Adam Polický.
Jan Votoupal, 2. A ZŠ Pražská

Maškarní ve školní družině Základní školy Pražská
Foto poskytla ZŠ Pražská

Jak se žije v městském penzioně?
Již nám nohy neslouží tak, jak bychom si představovaly, ruce nesvedou
vše, co bychom chtěly, paměť neslouží tak, jak bychom si přály. Přesto my,
které o to stojíme, se nemáme čas nudit. Nemáme čas plakat nad našimi
potížemi, ale umíme si udělat čas na různé akce.
Například v pondělí 23. ledna jsme zažily příjemné dopoledne. Zavítal
k nám Jim Hynds se svojí manželkou. Zahájili jsme písněmi, které Jim
doprovázel na kytaru. Pokoušeli jsme se zpívat spolu s ním, a to anglicky!
Potom nám promítal obrázky z jeho dětství, mládí, studia a rodiny. Jeho
manželka jako pozornost přinesla ukázku amerického pečiva. Velice nám
chutnalo. Potěšila nás bezprostřednost a společenská úroveň. Byla nám
přislíbena další návštěva, na kterou se velice těšíme.
Paní doktorka Štifterová nám přišla vyprávět na téma „Životní cesta“
1. února. Zmínila se o tom, že to je velmi široké téma. Chtěla se proto
s námi podělit o své zážitky z putování po Shatlendských ostrovech. Velmi
poutavé vyprávění doplňovala diapozitivy. Měly jsme též možnost zeptat
se na cokoliv. Děkujeme jí za čas, který nám věnovala.
Soutěž v Člověče nezlob se jsme uspořádali 22. února. Bylo 16 soutěžících. Naše pozvání přijali i někteří z Domova důchodců Benátky
nad Jizerou. Pro ty nejlepší byly připraveny diplomy a malé ceny. Jistě
nechyběla hráčská vášeň a radost ze hry. Je důležité, že se umíme ještě
dnes takto bavit.
Obyvatelky Penzionu pro důchodce

O příjemné dopoledne se v pondělí 23. ledna postaral Jim Hynds s manželkou.

Při soutěži ve hře „Člověče, nezlob se“ nechyběla hráčská vášeň a radost
ze hry.

O zážitky z putování po Shatlendských ostrovech se s obyvateli penzionu
podělila MUDr. Miluše Štifterová.
Fotograﬁe poskytl Penzion
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE
Při havárii dodávky
se zranilo šest lidí
K havárii vozidla Ford Tranzit
došlo ve středu 8. února krátce po
desáté hodině na silnici poblíž Sojovic na Mladoboleslavsku. Podle
dosavadního šetření pravděpodobně dostal dvaadvacetiletý
řidič po projetí pravotočivé
zatáčky za Sojovicemi při
jízdě směrem na Lysou nad
Labem na kluzké vozovce
smyk a následně narazil
do vzrostlého stromu. Ve
vozidle jelo šest mužů ve věku od
dvaadvaceti do sedmačtyřiceti let.
Všichni byli při nehodě zraněni,
jeden zůstal hospitalizován v nemocnici v Praze. Škoda na vozidle
je odhadována asi na čtyřicet
tisíc korun. V průběhu „ledové“
středy šetřili policisté na Mladoboleslavsku celkem jedenadvacet
dopravních nehod, což je téměř
trojnásobek denního průměru.
Pachatel se pořezal
a spravedlnosti neunikl
Mladý muž, který v sobotu
5. února kolem půl jedenácté v noci pěstmi rozbil okna u restaurace
v Pražské ulici v Benátkách nad
Jizerou, je podezřelý ze spáchání
trestného činu poškozování cizí
věci. Čin vidělo několik svědků,
kteří pachatele nejprve pronásledovali a následně případ oznámili
policistům z obvodního oddělení
v Benátkách nad Jizerou. Ještě
v sobotu v noci při pátrání našla
hlídka nedaleko místa muže s pořezanýma rukama a zadržela ho.
Policisté zajistili jeho ošetření
v nemocnici v Mladé Boleslavi.
Věc byla původně šetřena jako přestupek proti majetku, ale vzhledem
k tomu, že škoda překročila hranici
pěti tisíc korun, bylo muži sděleno
podezření z trestného činu. Skutečná škoda na rozbitých oknech je
téměř šest a půl tisíce korun.
Daktyloskopie zase pomohla
Na základě stop zjištěných
na místě činu zjistili kriminalisté
pachatele, který se v červenci loňského roku vloupal do prodejny
Tesko v Benátkách nad Jizerou.
Podle vyhodnocení policisté zjistili,
že do prodejny po vytržení mříže
a rozbití okna vnikl jedenatřicetiletý muž, objekt prodejny prohledal, nic neodcizil, ale na zařízení
způsobil škodu asi tři tisíce korun.
Podezřelý cizinec je v současnosti
ve vazební věznici v zahraničí. Tam
za ním poputuje i spisový materiál
k uvedenému pokusu krádeže.

Distributor pervitinu obviněn
Třiatřicetiletého muže z Mladoboleslavska zadrželi v první půli
února policisté Služby kriminální
policie a vyšetřování z Mladé Boleslavi. Kriminalisté ho důvodně
podezírají z distribuce omamných
a psychotropních látek
v Benátkách nad Jizerou
a okolí. Této trestné činnosti se dopouštěl nejméně od
začátku listopadu 2005 do
současné doby. Obviněný
prodal v několika desítkách
případů návykovou látku pervitin
s účinnou látkou metamfetamin
nejméně deseti různým osobám.
Muže policisté obvinili z trestného
činu nedovolené výroby a držení
omamných a psychotropních látek
a jedů, za který pachateli hrozí trest
odnětí svobody na jeden rok až
pět let. Případem se dále zabývají
policisté Služby kriminální policie
a vyšetřování Mladá Boleslav. Již
v době, kdy o drogové problematice na Benátecku psal Boleslavský
deník, sbírali policisté potřebné
informace a důkazy o distribuci
pervitinu v této lokalitě.
Zmocnil se auta, havaroval
a zašel si na „frťana“
Loupeže se v úterý 21. února
odpoledne dopustil čtyřiatřicetiletý
muž z Domažlicka. V Benátkách
nad Jizerou přišel do ﬁrmy se
stavebninami a na volně přístupném dvoře požadoval po čtyřiapadesátiletém zákazníkovi vydání
dodávkového vozidla Ford Tranzit. Při tom ho ohrožoval nožem
a roztrhl mu montérky na zádech.
Při potyčce ke zranění nedošlo.
Poškozenému se podařilo nastoupit
do auta a z místa ujet. Tím ale útok
pachatele neskončil.
Na dvůr totiž vyšel čtyřiačtyřicetiletý zaměstnanec provozovny.
I na něm pachatel požadoval vydání nějakého vozidla. Vůbec mu
nevadilo, že se na dvoře objevil
i devětačtyřicetiletý majitel ﬁrmy.
Lupič začal oba ohrožovat nožem a po chvíli i krátkou střelnou
zbraní. Vyhrožoval jim, že pokud
mu nevydají klíčky od některého
z ﬁremních vozidel, bude střílet
a provozovnu zapálí. Přepadení
muži mu vydali klíčky od vozidla
Ford Tranzit a agresivní pachatel
s vozidlem z místa ujel.
O několik minut později pachatel s autem havaroval v obci Jizerní
Vtelno. Z místa nehody utekl do
nedaleké restaurace, kde se sám
obsloužil. Natočil si pivo a přilepšil
si i skleničkou tvrdého alkoholu.

Přivolaní policisté ho zadrželi
před restaurací. Ve vozidle zajistili
kapesní nůž a také plynovou pistoli
s pěti náboji. Nikdo nebyl zraněn.
Při nehodě způsobil lupič na autě
škodu za dvacet tisíc korun. Podezřelého policisté umístili do cely
předběžného zadržení a byla mu
odebrána krev na zjištění alkoholu
a omamných látek. Zadržený muž
byl již v minulosti pro obdobnou
násilnou trestnou činnost trestán.
Cizinec nerespektoval
vyhoštění
Devětatřicetiletého cizince,
kterému byl v srpnu 2004 soudem
v Praze 10 uložen trest vyhoštění
na dobu pěti let, zadrželi v neděli
odpoledne v restauraci v Bezděčíně
u Mladé Boleslavi. Jak policisté
zjistili, cizinec se stále zdržoval na
různých místech v České republice
a vyhoštění nerespektoval. Věc je
pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí
vedena ve zkráceném přípravném
řízení.
Řidiči by si měli zvykat
na novinky
S přibývajícím světlem řidiči
stále více zapomínají na povinnost
mít na autech rozsvícené předepsané osvětlení. Povinnost celodenního svícení podle stávajícího zákona
řidičům skončí až začátkem letního
času v poslední březnový víkend.
Ovšem již od prvního července
budou mít řidiči s nabytím účinnosti novely uvedeného zákona
povinnost svítit ve dne i v době
letního času. V zákoně se doslova

píše: „Motorové vozidlo musí mít
za jízdy rozsvícena obrysová světla
a potkávací světla nebo obrysová
světla pro denní svícení, pokud je
jimi vybaveno podle zvláštního
právního předpisu.“ Znamená to, že
by si řidiči na tuto novou povinnost
celoročního svícení měli již zvykat.
Určitě také není od věci, aby si
před jízdou zkontrolovali, že jim
skutečně všechna světla svítí. Podle
zjištění nemá zhruba každé patnácté
vozidlo světla v pořádku.
Pachatele dopadli
po několika hodinách
Mladíka podezřelého z vloupání
do baru s hernou v Benátkách nad
Jizerou odhalili kriminalisté v průběhu několika hodin. Sedmnáctiletý
mladík ve čtvrtek 23. února brzy
ráno v Dražické ulici v Benátkách
nad Jizerou vypáčil dvoje dveře
a uvnitř se pak násilně vloupal do tří
výherních automatů. Z nich sebral
asi třicet tisíc korun. Na cestu si
přibalil tři lahve whisky, cigarety
a mobilní telefon. Celkem odcizil
peníze a věci za více než 37 tisíc
korun. Na zařízení a automatech
způsobil další škodu asi dvacet
tisíc korun. Z lupu se ale dlouho
neradoval. Policisté Služby kriminální policie a vyšetřování totiž
zjistili, že má na svědomí i vloupání
do pohostinství U Čapků v Benátkách nad Jizerou, k němuž došlo
v noci o den dříve. Mladík byl
obviněn z krádeže a poškozování
cizí věci a jeho stíhání je vedeno
na svobodě.
kpt. Ladislav Mareš,
OŘ PČR Mladá Boleslav

Únorové nehody nepřinesly smrt
Druhý měsíc letošního roku byl z pohledu následků dopravních nehod
na okrese Mladá Boleslav podstatně příznivější než leden. V porovnání
s únorem loňského roku sice přibylo dopravních nehod, ale naštěstí si žádná
z nich nevyžádala lidský život. Po katastroﬁckém začátku roku tak nastalo
výrazné zlepšení. Těžce byli zraněni čtyři a lehce šestadvacet účastníků
silničního provozu. V šesti případech policisté zjistili, že se na nehodách
podílel alkohol. Hlavní příčiny nehod se již dlouhodobě nemění. Na vině
většiny kolizí je způsob jízdy a nepřiměřená rychlost.
kpt. Ladislav Mareš, OŘ PČR Mladá Boleslav
únor rozdíl 2006 - 05 I. - II./2006 rozdíl 2006 - 05
Nehody celkem
254
+ 61
533
+ 96
usmrceno osob
0
-1
8
+6
těžce zraněno
4
-1
11
-3
lehce zraněno
26
+ 16
59
+ 10
způsobená škoda v tis. 13.483
+ 5.756
25.212
+ 6.028
Nejčastější příčiny
rychlost
92
+ 30
172
+ 30
nedání přednosti
22
+ 10
48
+ 11
způsob jízdy
119
+9
265
+ 36
alkohol
6
+1
18
-5
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Regiony České republiky 2006
Město Benátky nad Jizerou spolu s informačním střediskem
se ve dnech 23. až 26. února zúčastnilo výstavy Regiony České
republiky 2006 v Lysé nad Labem. Letos se prezentační stánek
návštěvníkům představil „v novém kabátě“. Byly zhotoveny nové
fotografické banery vztahující se k rozvoji, památkám, sportu,
kultuře i životu města a dále jarní výzdoba PaedDr. Jany Rejzlové,
keramika a obrázky žáků Základní školy Pražská, jejichž šikovné
ruce obdivoval téměř každý kolemjdoucí. Část prezentace se věnovala nově připravované expozici „Tycho Brahe“ v Muzeu Benátky.

Konkrétně zde byla umístěna figurína hvězdáře Tychona a jeho
podobizny v podobě kreseb žáků školy.
Hrál se golf, ochutnávala se slovenská vína Ing. Miroslava Dudy
z Modre, který připojil i odborný výklad, podávaly se informace,
rozdávaly a prodávaly propagační materiály.
Velké poděkování patří flétnistkám, kytaristům a tanečníkům
Základní umělecké školy J. A. Bendy z Benátek nad Jizerou
a kytaristce a zpěvačce Terezce Rejzlové za reprezentaci
našeho města, které bohužel jako jediné připravilo doprovodný program. V neposlední řadě bychom také rádi poděkovali
Benátčanům, kteří nás na výstavu přijeli podpořit.
-měú-

Vystoupení žáků tanečního oboru: Vítězslav Novák - Ranoša, z cyklu
Balady
Foto Ing. Ladislav Rejzl

Ing. Miroslav Dudo z Modre přivezl na ochutnávku svá vynikající vína.
Foto Monika Gürtlerová

Pracovnice informačního střediska Monika Bašková
Foto Monika Gürtlerová

Chvilka napětí...

Foto Monika Gürtlerová
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Zpráva o plnění volebního programu za rok 2005
Třetí rok volebního období 2002 - 2006
Dokončení ze str. 1
V rámci sjednocení podmínek pro provozování pečovatelské služby
ve Středočeském kraji převzalo město zřizovatelskou funkci pečovatelské služby v Benátkách nad Jizerou. Od Středočeského kraje převzalo
osobní automobil a na rok 2006 dotaci ve výši 90 % výdajů roku 2005
(asi 710 000,- Kč). Postupně se tato dotace bude snižovat a nahrazovat
penězi z krajských grantů. Část nákladů přejde do rozpočtu města.
Pečovatelská služba byla zařazena do organizační složky Městské centrum komplexní péče při městském penzionu pro seniory. Tato služba
sdružuje v současnosti městský penzion, domácí péči, nově zřízený
denní stacionář a pečovatelskou službu. Spolu s azylovým domem pro
bezdomovce a domovem důchodců zřizovaným Středočeským krajem
vytváří nadstandardní sociální zázemí ve městě naší velikosti. Město
se snažilo i o vytvoření nejkvalitnějších zdravotnických služeb na
poliklinice. Při složité situaci ve zdravotnictví se to dařilo někdy na
hranici možností.
Bolestí města je stav komunikací, ať dopravních či pro pěší. Tento
vnitřní dluh se jen velmi těžko odstraňuje, protože je velmi komplikovaný a ﬁnančně náročný. Pod těmito komunikacemi bývají totiž sítě
nacházející se ještě v horším stavu než samotné komunikace.
Při výstavbě nových komunikací se snažíme o co nejvyšší kvalitu
(rok 2005 - lokalita Nad Vinicemi, průmyslová zóna). Při opravách
páteřních komunikací (rok 2005 - ulice Lidická, Podolecká) dochází
k celkové rekonstrukci včetně oprav sítí. Vedlejší komunikace jsou
opravovány provizorně (povrch z recyklátu - loni ulice Čeňka Prause,
komunikace ve Kbele atd.).
Snažíme se rovněž zlepšovat stav chodníků (v roce 2005 ulice
Pražská, Lidická, okolí Merhautova obchodního střediska). Celkový
stav páteřních komunikací doznal zlepšení. Je to východisko k celkovému řešení dopravní situace ve městě, kterou se snažíme postupně
zjednodušovat zlepšením jak svislého, tak vodorovného dopravního
značení (rok 2005 - některé přechody pro chodce, dopravní situace
u obchodu Plus).
Dokončením sítí a komunikací zóny pro bydlení v lokalitě Nad
Vinicemi byly vytvořeny podmínky pro bydlení pro více než 100 domácností. Výstavba 64 bytů a postupně i výstavba rodinných domků
na stavebních parcelách proběhne v letech 2006 - 2007.
Velká pozornost patřila i našemu školství. Město je zřizovatelem
základních škol i předškolních zařízení, které pracují v režimu tří
organizací s vlastní právní subjektivitou (1. ZŠ, 2. ZŠ, předškolní
zařízení). V loňském roce se město snažilo v rámci možností přispět
ke zlepšení technického zázemí i ke schůdnému zajištění samotného
provozu škol (hřiště za 1. ZŠ, topení ve školní družině 1. ZŠ, sociální
zařízení v 1. ZŠ, oprava atletické dráhy, výměna termoventilů v 2. ZŠ,
rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Jizerka, rekonstrukce podkroví MŠ
Růženka atd.). Odbornou vzdělávací činnost město plně ponechávalo
na erudici školské komise při radě města, která má reprezentativní
zastoupení školských zařízení ve městě. Školy si i v roce 2005 vedly
velice dobře.
Do kulturního fondu města nedílnou součástí patří i kulturní památky. V roce 2005 proběhla další etapa opravy kostela svatého Martina
v Dražicích a zámeckého kostela Nanebevzetí Panny Marie včetně
kompletního odvodnění, oprava zámecké brány, postupné dokončování
oprav interiérů zámku, opravy fasády dvou domů na Husově náměstí.
Byly zpracovány studie na rekonstrukci Husova náměstí i na opravu
Smetanovy a Vágnerovy ulice.
Ztrátou pro Benátky je likvidace kulturního sálu v bývalé závodní
jídelně společnosti Carborundum Electrite. Tuto situaci nemohlo město ovlivnit. Budeme hledat náhradu v možnosti řešení připravované
výstavby sálu tělocvičny při 2. ZŠ jako sálu víceúčelového. Chceme
v Benátkách zachovat tradici pořádání Poháru ve společenském tanci.
Jako náhradní prostor pro tuto akci bude zatím sloužit hala v Benátkách
nad Jizerou II. Současně proběhla další etapa rekonstrukce kulturního
sálu Záložna (včetně nákupu nového vybavení).
Kalendář kulturních a společenských akcí se snažíme doplňovat
tak, aby se podle ohlasu některé akce mohly stávat tradičními a tvořily
základní kostru společenského dění ve městě (např. novoroční ohňostroj,

sportovec roku, májové trhy, ochutnávka vín, festival životní scény,
benátecké slavnosti). Tyto akce budou doplňovány akcemi k různým
výročím a pravidelnými akcemi benáteckých spolků (Kruh přátel umění,
Benátečtí rodáci atd.) a velmi významnou činností místního muzea.
Přehled kulturních a společenských akcí konaných v roce 2005 přináší
druhá příloha této zprávy.
Nedílnou součástí života města je činnost 35 spolků. Bohatství
spolkové činnosti odpovídá celkové atmosféře ve městě, kterou významnou měrou spoluvytváří. Drtivá většina spolků „žije“ a jejich
činnost je znát. Kromě tradičních rybářů, hasičů, mysliveckého sdružení
je novou tradicí i činnost Spolku rodáků. Výsadní postavení ve spolkové činnosti v Benátkách mají v posledních letech sportovci. Aktivní
činnost sportovních klubů na ligových úrovních i úrovni reprezentace
ČR je hozenou rukavicí městu, aby pro jejich činnost zajistilo důstojné
technické podmínky.
V roce 2005 byla realizována 5. etapa rekonstrukce a dostavby
zimního stadionu, 2. etapa přestavby kabin a sociálního zázemí na letním stadionu, rekonstrukce sociálního zázemí ve sportovní hale, bylo
vybudováno nové hřiště na skateboard na „Urbanovce“ a již zmíněné
víceúčelové hřiště za ZŠ Husovo nám. Pomoc města získala i TJ Sokol
na postupné dobudování sokolovny. Nezanedbatelným příspěvkem na
činnost sportovních klubů je ﬁnanční příspěvek (příspěvek na práci
trenérů a vedoucích mládeže) i to, že veškerá sportoviště města jsou
pro organizovaný sport zdarma.
Vytváření příznivých podmínek pro život ve městě přináší i určitou devizu v rozvojové politice města. Další rozvoj průmyslové zóny
i zlepšená situace v největších podnicích ve městě (Carborundum,
Družstevní závody Dražice) přináší další nároky na nové pracovní síly,
pro jejichž stabilizaci je klima ve městě důležité. Právě příznivý vývoj
v procesu nezaměstnanosti vedl město i k uvážlivé politice v prodeji
dalších pozemků v průmyslové zóně.
Důležitost informovanosti a informací byla podtržena zlepšením
kvality webových stránek města, stabilní kvalitou Zpravodaje Benátecka
i snahou prezentovat se v regionálních médiích. Prezentovali jsme se
i na výstavách Regiontour Urbis ve stánku Středočeského kraje a v samostatném stánku v Lysé nad Labem.
Město bylo v roce 2005 i nadále členem Svazu měst a obcí, Svazu historických sídel Čech a Moravy, Svazku obcí Dolního Pojizeří. Ze Svazku obcí
Mladoboleslavska se stalo volné sdružení. Na mezinárodním poli fungovala
spolupráce s partnerskými městy Modra, Rossdorf a Reinsdorf.
Zastupitelstvo se sešlo v roce 2005 na 5 veřejných a 4 pracovních
zasedáních s průměrnou účastí 79,89 %. Bylo přijato celkem 95 usnesení. Rada města se sešla celkem 18krát s účastí 86,5 %. Bylo přijato
251 usnesení. Výbory a komise se scházely pravidelně a významně
pomáhaly při kvaliﬁkovaném rozhodování. Atmosféra v zastupitelských
orgánech města byla dělná se zájmem řešit problematiku města, za což
patří všem zastupitelům i členům výborů a komisí dík, nenarušily ji ani
dopady nekvalitního zákona o střetu zájmů. Dobrá byla i spolupráce
samosprávy s aparátem města.
Jak lze hodnotit třetí rok tohoto volebního období? Určitě není spokojenost absolutní (řešení bezpečnostní otázky, neúspěch při územním
řízení pro sestupnou komunikaci, situace v parkování v sídlišti Na
Burze, problematika psů). Celkově lze ale říci, že nad zápory převážily
klady. Vyřešení složité ﬁnanční situace města v jarních měsících přineslo postupné uklidnění a realizaci akcí, které ve svém počtu a kvalitě
vedou k výslednici roku úspěšného. Zavazuje to do období příštího,
které přináší další náročné úkoly (např. odkanalizování Dražic a zbytku Benátek - dotace EU schválena v prosinci 2005 - bude realizováno
v roce 2007, dále půdní vestavba v ZŠ Pražská v roce 2006, výstavba
nové tělocvičny v roce 2007 za předpokladu získání státní dotace, dále
výstavba komunikace ke Carborundu v roce 2006, přestavba historického centra - Husovo náměstí a přilehlé ulice).
Doufejme, že se podaří zdárně naplnit i poslední rok tohoto volebního období. Souhrnná zpráva za celé volební období bude vypracována
k poslednímu zasedání nynějšího zastupitelstva.
Jaroslav Král, starosta města
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ZPRAVODAJSTVÍ

PŘEHLED INVESTIC V ROCE 2005
P.č.

Druh investice

Zhotovitel

I. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Vybudování tech. opatření proti dešťovým vodám v Obodři
1.
Zeteza s.r.o., Dolní Bousov
a ve Kbele - III. etapa
2. Vybudování 4 dětských hřišť
Prolemax s.r.o., Plzeň
Výstavba komunikace, chodníků a parkovišť v lokalitě
H-Intes s.r.o., Ml. Boleslav
3. Nad Vinicemi - II. etapa
Alfa invest s.r.o., Ml. Boleslav
× zajištění IIČ
Vypracování studie „Rekonstrukce Husova náměstí“
ing. arch. Mudruňka, ing. arch. Niklová,
4.
- architektonická soutěž
ing. arch. Soukup, ing. arch. Zachová, ing. Horák
Prodloužení komunikace v průmyslové zóně
Colas a.s., Praha
CR Project s.r.o., Mladá Boleslav
5. × vypracování DPS
Realstav MB s.r.o., Mladá Boleslav
× zajištění IIČ
Oprava komunikací živičným recyklátem - ul. Čeňka Prause,
6.
Colas a.s., Praha
Raabova, Kbel - místní komunikace
Vybudování komunikace a veřejného osvětlení k nové zástavbě Electrosun, Recyklostav, Technické služby,
7.
rodinných domů ve Kbele - za koloniálem u Šulců
Obchodní družstvo Chotětov, Náprstek Karel
Položení nového asfaltového povrchu v Lidické ul. včetně
8.
Strabag a.s., Benátky n. Jiz.
odvodnění
9. Rekonstrukce opěrné zdi v ul. Kordinů
Geo-Ing s.r.o., Jihlava
Rekonstrukce chodníku v ul. Pražská
Gema s.r.o., Ml. Boleslav
10. (od ul. U Školy po ul. Šnajdrova)
CR Project s.r.o., Mladá Boleslav
× vypracování DZS
11. Rekonstrukce chodníků v ul. Podolecká
Skanska a.s., Praha
12. Rekonstrukce komunikace ke mlýnu z Podolecké ul.
Skanska a.s., Praha
13. Odkup žulových kostek z Podolecké ul.
Správa údržba silnic Mnichovo Hradiště
14. Rekonstrukce části chodníku v Lidické ul.
Strabag a.s., Benátky n. Jiz.
Předláždění chodníků u obchodního domu (Merhaut)
Gema s.r.o., Ml. Boleslav
15.
CR Project s.r.o., Mladá Boleslav
× vypracování DZS
II. VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
1. Vybudování plynovodu v Podolecké ul.
Gastrend s.r.o., Ml. Boleslav
Zaústění dešťových svodů u jednotlivých nemovitostí
Zikuda s.r.o., Turnov
2. v Podolecké ul.
Ing. Evžen Kozák, Koryta
× vypracování DSP
Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu
3.
Skanska a.s., Praha
v Podolecké ul.
Výstavba inženýrských sítí (plyn, veřejné osvětlení, místní
4.
H-Intes s.r.o., Ml. Boleslav
rozhlas, elektrorozvody) v lokalitě Nad Vinicemi - II. etapa
III. ŠKOLSTVÍ
MŠ Jizerka - Rekonstrukce sociálního zařízení a zdravoPetr Antal - AB stav, Praha
1. techniky
Linda Eichlerová, Ml. Boleslav
× vypracování DPS
2. MŠ Růženka - Elektrické ovládání střešních oken
FK Servis, Kladno
3. MŠ Poupátko - Výměna PVC
Korec, Kostomlaty
4. MŠ Poupátko - Rekonstrukce chodníku
Holakovský, Praha
5. I. ZŠ - Výstavba víceúčelového a dětského hřiště
Linhart s.r.o., Brandýs n. Labem
6. I. ZŠ - Rekonstrukce ústředního topení ve školní družině
Telo a.s., Šumperk
7. I. ZŠ - Vypracování DSP na opravu střechy školní družiny
Murus, Praha
8. I. ZŠ - Mykologický průzkum střechy školní družiny
Konzea, Praha
9. II. ZŠ - Renovace hřiště a atletické dráhy
Linhart s.r.o., Brandýs n. Labem
II. ZŠ - Vypracování DPS „Přístavba tělocvičny“
Adip s.r.o., Hradec Králové
10.
Inges, Praha
× hydrogeologický průzkum
II. ZŠ - Vypracování DSP „Stavební úpravy podkroví histoIng. Šína, Ml. Boleslav
rické budovy“
11.
× vypracování DPS „Stavební úpravy podkroví historické
Ing. Sobotka, Ml. Boleslav
budovy II. ZŠ“
IV. KULTURA
1. Rekonstrukce bývalé vodárny ve Vaněčkově ul. - I. etapa
Frňka, Frýdek-Místek
Rekonstrukce kostela sv. Martina v Dražicích
Frňka, Frýdek-Místek
Murus, Praha
× autorský dozor
2.
MB Invest s.r.o., Ml. Boleslav
× zajištění IIČ
Murus, Praha
× vypracování DPS
Oprava kostela Narození Panny Marie (areál zámku)
Frňka, Frýdek-Místek
Murus, Praha
× měření salinity zdí
3.
Murus, Praha
× autorský dozor
Alfa invest s.r.o., Ml. Boleslav
× zajištění IIČ

Cena

částka

Dotace
poskytovatel

35 726 864 Kč
600 000 Kč
238 133 Kč
18 513 333 Kč

2 000 000 Kč

MMR

5 186 453 Kč
177 620 Kč 4 405 000 Kč
82 715 Kč

MMR

105 593 Kč
294 641 Kč

1 285 936 Kč
197 178 Kč
1 836 132 Kč
862 107 Kč

431 053 Kč

STČKRAJ

500 000 Kč

STČKRAJ

100 000 Kč

STČKRAJ

1 955 809 Kč
59 500 Kč
248 632 Kč
865 109 Kč
1 013 080 Kč
1 538 730 Kč
654 288 Kč
11 877 Kč
7 559 057 Kč
1 004 830 Kč
158 452 Kč
23 669 Kč
1 004 073 Kč
5 368 033 Kč
7 191 120 Kč
844 780 Kč
17 000 Kč
51 023 Kč
179 881 Kč
125 664 Kč
3 173 271 Kč
731 886 Kč
53 550 Kč
24 514 Kč
166 081 Kč
1 475 600 Kč
39 270 Kč
177 700 Kč
130 900 Kč
6 965 007 Kč
734 963 Kč
559 267 Kč
2 856 Kč
30 107 Kč
30 940 Kč
2 000 000 Kč
15 470 Kč
17 136 Kč
41 627 Kč

950 000 Kč
STČKRAJ

8. března 2006
4. Vybudování odvodnění kostela, zámku a přilehlých budov
5. Restaurování soch Dne a Noci (areál zámku)
6. Výměna vrat na vjezdu do zámku
7. Dodávka výpočetní techniky do infocentra a knihovny
8. Zřízení bezbariérového vstupu do knihovny
9. Zařízení do nového informačního centra (nábytek, topení aj.)
10. Rekonstrukce osvětlení v Záložně - III. etapa
11. Vymalování sálu a přilehlých prostor Záložny
12. Zbroušení podlahy v Záložně
13. Rekonstrukce předělovací stěny v Záložně
BUDOVA ZÁMKU
1. Rekonstrukce dřevěné podlahy v zasedací místnosti
2. Vymalování a nátěry v zasedací místnosti
Dodávka akumulačních kamen do zasedací a svatební
3.
místnosti
4. Zabudování klimatizace do svatební místnosti
5. Rekonstrukce elektroinstalace v zasedací místnosti
6. Dodávka koberců do zasedací síně a Růžového salonku
7. Oprava dřevěného obložení v zasedací místnosti
Dodávka nábytku do archivu a zasedací místnosti
8.
na stavebním odboru
V. TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ
ZIMNÍ STADION
Nástavba a přístavba technického zázemí
× přeložka potrubí chlazení
1. × vnitřní vybavení nástavby (nábytek, kuchyň aj.)
× vypracování DPS
× zajištění IIČ
Vybudování kiosku a veřejných záchodků
2.
× pokládka zámkové dlažby před kioskem
LETNÍ STADION
Rekonstrukce a přístavba šaten a sociálního zařízení včetně
1. vybavení - II. etapa.
× vypracování DPS
2. Rekonstrukce fotbalových střídaček
SPORTOVNÍ HALA - INTERNÁT
Rekonstrukce šaten a sociálního zázemí
1.
× vypracování DPS
OSTATNÍ SPORTOVIŠTĚ
1. Časomíra na hokejbalové a fotbalové hřiště
2. Rekonstrukce koupaliště
3. Vybudování skateparku na Urbanovce
VI. REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ (Rokytnice, Kytlice)
1. Rokytnice - Nákup nových židlí do jídelny
2. Kytlice - Nákup nových židlí do jídelny
VII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE + OSTATNÍ
1. Vypracování DSP „Výstavba garáží na Kosince“
2. Vypracování DSP „Dostavba komunikace v IZ „
3. Vypracování DUR „Příjezdová cesta ke Karbu“
Vypracování studie „Výstavba víceúčelové hřiště v lokalitě
4.
Nad Vinicemi“
Vypracování polohopisného a výškopisného záměření
5.
ul. Vágnerova a Smetanova
Vypracování studie „Vybudování loutkového divadla v budově
6.
Technických služeb“
7. Vypracování geograﬁcko informačního systému města
8. Vypracování II. změny územního plánu města
9. Digitalizace původního územního plánu města
10. Vytvoření ortofotomapy města
Vypracování „Posouzení vlivů na životní prostředí II. změny
12.
územního plánu města“
13. Vypracování DSP „Přístavba společenské místnosti v Penzionu“
CELKEM FINANCE
LEGENDA:
Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
Projektová dokumentace k provedení stavby
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
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Zikuda s.r.o., Turnov
Pokorný, Praha
Rýdl, Dražice
MID 1 s.r.o., Benátky n. Jiz.
Zeteza s.r.o., Dolní Bousov
Horčic, EJK, Nábytek Řepov
Keno, Praha
M. Jelínek, Podbrahy
Januška, Brandýs n. Labem
Truhlářství Mlejnek, Benátky n. Jiz.

810 985 Kč
294 840 Kč
191 423 Kč
890 483 Kč
50 275 Kč
161 374 Kč
98 909 Kč
25 950 Kč
39 234 Kč
214 019 Kč

Deva s.r.o., Jablonec
Jelínek, Podbrahy + Veleba, Semčice

409 185 Kč
92 736 Kč

Retap, Nové Město pod Smrkem

57 379 Kč

Pragopolair s.r.o., Benátky n. Jiz.
PBK, Benátky n. Jiz.
Korec, Kostomlaty
Truhlářství Mlejnek + Fouček, Benátky

56 789 Kč
33 529 Kč
23 445 Kč
11 997 Kč

Nábytek Řepov

70 090 Kč

130 000 Kč

STČKRAJ

700 565 Kč

SROP

12 856 995 Kč
Rekomont a.s., Praha
ČKD Choceň s.r.o., Choceň
Pragopolair, Mlejnek, Alba, Holeš, Modex
Ing. arch. Jan Foit, Benátky n. Jiz.
Realstav MB s.r.o., Ml. Boleslav
Petr Antal - AB stav, Praha
Holakovský, Praha

5 070 056 Kč
203 655 Kč
683 611 Kč 3 000 000 Kč
100 500 Kč
61 837 Kč
179 380 Kč
95 343 Kč

Zeteza s.r.o., Dolní Bousov

4 151 283 Kč

Ing. arch. Jan Foit, Benátky n. Jiz.
Sklenářství Václav Walter

31 926 Kč
140 420 Kč

Zeteza s.r.o., Dolní Bousov
Ing. arch. Jan Foit, Benátky n. Jiz.

853 677 Kč
8 000 Kč

Income s.r.o., Praha
Aqua Septol, Rovensko pod Troskami
Mystic Construction, Praha
Nábytek Řepov
Nábytek Řepov
Miroslav Šubrt, Benátky n. Jiz.
CR Project s.r.o., Mladá Boleslav
CR Project s.r.o., Mladá Boleslav
Linhart s.r.o., Brandýs n. Labem

173 562 Kč
330 246 Kč
773 500 Kč
130 500 Kč
69 650 Kč
60 85t0 Kč
1 363 483 Kč
33 800 Kč
61 036 Kč
356 919 Kč
8 000 Kč

Geodézie Mnichovo Hradiště

35 462 Kč

Prozis s.r.o., Ml. Boleslav

48 950 Kč

T-Mapy s.r.o., Praha
Ateliér Ka*Ka, Tuřice
Ateliér Ka*Ka, Tuřice
Georeal s.r.o., Plzeň

109 807 Kč
190 757 Kč
123 760 Kč
138 992 Kč

Ing. R. Víta, Praha

196 000 Kč

Ing. arch. Jan Foit, Benátky n. Jiz.

70 000 Kč

60 000 Kč
71 793 026 Kč 12 286 618 Kč

DUR
DSP
DPS
DZS

Investorsko-inženýrská činnost
Ministerstvo pro místní rozvoj
Středočeský kraj
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Společný regionální operační program z Evropské unie

IIČ
MMR
STČKRAJ
MŠMT
SROP

MŠMT

STČKRAJ
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CO SE PSALO...

Přehled kulturních
akcí v roce 2005
Novoroční ohňostroj - 1. 1. od 19.00 hodin na nádvoří zámku
Ples města - 4. 2. od 20.00 hodin v sále Záložna
Klavírní recitál Miroslava Sekery (Kruh přátel umění) - 8. 2. od 19.30
hodin v sále Záložna
Výstava Střední Čechy 2005 - 17. - 20. 2. v Lysé nad Labem
Divadelní představení „S tvojí dcerou ne“ - 8. 3. od 19.00 hodin
v sále Záložna
Koncert Bennewitzova kvarteta (Kruh přátel umění) - 15. 3. od 19.30
hodin v Muzeu Benátky
Benátecký pohár - soutěž ve společenském tanci třídy A - 26. 3. od
14.00 hodin v sále Montreal
Setkání s důchodci - 31. 3. od 15.00 hodin v sále Záložna
Travesti show se skupinou Kabaret Praha - 16. 4. od 20.00 hodin
v sále Záložna
Prvomájový jarmark - 1. 5. od 9.00 hodin na Husově náměstí
Koncert Violoncellového tria (Kruh přátel umění) - 3. 5. od 19.30
hodin v Muzeu Benátky
60. výročí osvobození v Benátkách nad Jizerou - 8. 5. od 9.30 hodin
v Muzeu Benátky
Muzejní noc spojená s během Benátky (české) - Benátky (italské)
- 28. 5. od 19.00 hodin na nádvoří zámku
Běh Terryho Foxe - 4. 6. od 8.00 hodin v zámeckém areálu
Koncert Pražského saxofonového kvarteta (Kruh přátel umění)
- 7. 6. od 19.30 hodin na nádvoří zámku
Setkání s důchodci - 9. 6. od 15.00 hodin v sále Záložna
Saxana dětem v rámci Dětského dne - 12. 6. od 15.00 hodin na
Vojnarce
Ochutnávka českých a slovenských vín - 18. 6. od 18.00 hodin v zámeckých sklepeních
Festival životní scény, 3. ročník - 25. 6. od 14.00 hodin v Loděnici
na Urbanovce
Divadelní představení Kladivo na čarodějnice - 30. 6. od 20.00 hodin
na nádvoří zámku
23. Ortskernfest - Rossdorf (prezentace města) - 20. - 21. 8. v Rossdorfu
Zámecké slavnosti - 3. 9. od 14.00 hodin na nádvoří zámku
Setkání s důchodci - 22. 9. od 15.00 hodin v sále Záložna
Koncert Collegia Mariana (Kruh přátel umění) - 27. 9. od 19.30 hodin
v Muzeu Benátky
Návštěva prezidenta ČR Václava Klause v Benátkách nad Jizerou
- 4. 10. od 15.45 hodin na nádvoří zámku
Koncert Alžběty Falcníkové, Marie Fuxové, Václava Máchy (Kruh
přátel umění) - 25. 10. od 19.30 hodin v sále Záložna
Benátky ﬁlmových amatérů - 4. - 5. 11. od 15.00 hodin a 9.00 hodin
v sále Záložna
Koncert Heroldova kvarteta (Kruh přátel umění) - 15. 11. od 19.30
hodin v Muzeu Benátky
Divadelní představení „A do pyžam“ - 21. 11. od 19.00 hodin v sále
Záložna
Koncert Dětského pěveckého sboru Řetízek - 6. 12. od 19.30 hodin
v modlitebně Církve bratrské
Setkání s důchodci - 8. 12. od 15.00 hodin v sále Záložna
Divadelní představení „Žena v trysku století“ - 15. 12. od 19.00
hodin v sále Záložna

- před 65 lety O nového zubního lékaře
v Nových Benátkách.
Po odchodu pí. MUDr. Hlavaté
zůstalo naše město a kraj bez dostatečného zubolékařského ošetření,
neboť zubní technik p. Verner
nemůže sám vykonati všechnu
práci, na níž dříve pracovali do
úmoru dva. Jak se dovídáme, bude
poměrům odpomoženo k 1. dubnu
t. r., kdy dosavadní lékař ONP
p. MUDr. Hugo Kaldarar založí
soukromou ordinaci.
Benátky č. 8 z 21. února 1941
Úraz.
Pan V. Kulhánek, zaměstnanec
ﬁrmy Karborundum utrpěl min.
týden úraz v jehož důsledku bylo
mu nutno v nemocnici amputovati
jeden článek prostředního prstu na
pravé ruce. Přejeme mu brzkého
uzdravení.
Benátky č. 8 z 21. února 1941
Smrtelné zranění.
Šofér Josef Horák, 50letý zaměstnanec pí. Alžb. Zatloukalové
v Předměřicích, opravoval min.
týden na dvoře své zaměstnavatelky
auto. Pracoval pod vozem a pravděpodobně nezajistil vůz tak, aby jej
zdvihák udržel. Vůz se najednou
se zdviháku vysmekl, dopadl na
zem a jelikož dvě kola auta byla
vysazena, přimáčkl Horáka takovou silou, že týž po převozu do
nemocnice skonal. Zanechává po
sobě 2 děti.
Benátky č. 8 z 21. února 1941
Autodrožky.
Od minulého týdne jsou v Nových Benátkách na náměstí dvě
autodrožky, které k nám byly přiděleny Okr. úřadem z Ml. Boleslavi.
Patří boleslavským autodrožkařům,
kteří se mají u nás po 1 měsíci
střídat tak, aby nepřetržitě byly
k disposici našeho občanstva dva
vozy.
Benátky č. 8 z 21. února 1941
Dnem 1. března 1941
zavádí Spořitelna v N. Benátkách
sporožírový styk s veškerými peněžními ústavy spořitelními v Říši
a Protektorátě. Prostřednictvím
tohoto oddělení jest každému
umožněno konati úhrady na veškerá
místa v Říši a Protektorátě zcela

bezpečně, promptně a bezplatně.
Informujte se u přepážky spořitelny
o těchto výhodách a podány budou
vám informace bezplatně, ochotně
a ihned. Potřebné tiskopisy obdržíte
u přepážky spořitelny.
Benátky č. 9 z 28. února 1941
Sesouvání půdy
činí letos obzvláštně velké potíže
majitelům domků v Obodři při kochánecké cestě. Z vysokého srázu
padá uvolnivší se půda a ohrožuje
bezpečnost. Padání půdy, které
místy nabylo velkých rozměrů je
zaviněno zrušením odpadového
kanálu, který dříve sváděl vodu
s polí stranou obce.
Benátky č. 10 ze 7. března 1941
Vrátila se mu řeč.
Před časem jsme referovali
o úraze p. Stan. Riedla ze St. Benátek, který měl pro něho velmi
nepříjemné následky ve formě
ztráty řeči. Nyní po několikaměsíčním usilovném ošetřování se
podařilo lékařům navrátiti mladíku
řeč. Zpočátku mu mluvení působilo
velké potíže, pomalu ale nabývá
bývalé plynulosti řeči. K uzdravení
srdečně blahopřejeme.
Benátky č. 12 z 21. března 1941
Nehoda se šťastným
koncem.
Josef Kořínek autodopravce
z Dobrovice jel dne 17. t.m. ráno
do Nových Benátek. V záhybu úzké
silnice setkal se s autobusem ČMD,
vezoucím školní děti do Brandýsa.
Vozidla na sebe narazila se strany,
a obě se lehce poškodila. Dětem
se kromě leknutí ničeho nestalo,
v jízdě do školy ale nemohly pokračovati.
Benátky č. 12 z 21. března 1941
Výroční trh.
Počasí tentokráte přálo poněkud
lépe, takže nebylo tradičního deště.
Nicméně prudký vítr několikrát
zasáhl a trhovci honili zboží po
náměstí.
Benátky č. 12 z 21. března 1941
Každý podle svého.
Ptá se učitel ve škole: ,,Co
jsou mumie?“ - Malá Anička odpovídá: ,,Naložení králové, pane
učiteli.“
Benátky č. 12 z 21. března 1941
Připravila Jana Vernerová

8. března 2006
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Město Benátky nad Jizerou srdečně zve

benátecké důchodce na

přátelské posezení
ve čtvrtek dne 16. března 2006 v 15.00 hod.
ve společenském sále Záložna v Benátkách nad Jizerou I
Program:
i diskuse se starostou města panem Jaroslavem Králem
i vystoupení žáků Základní umělecké školy J. A. Bendy
i k tanci a poslechu hraje kapela pana Josefa Sojovského
Pro zájemce je připraven autobus ve 14.15 se zastávkami:
Obodř - restaurace Na Vyhlídce, Bursa - u Sladovny, Penzion pro důchodce,
Kbel - autobusová zastávka, Dražice - závod Štěpnice,
Benátky nad Jizerou I - u hřbitova

3. díl Fotoarchivu Benátecka na CD

Wihanovo kvarteto
v muzeu
Jako obvykle v březnu a ve
výstavní síni Muzea v Benátkách
uslyšíme smyčcové kvarteto, tentokrát Wihanovo, nesoucí
název po slavném českém
violoncellistovi.
Soubor, slavící letos dvacáté výročí svého koncertního působení, přijede v této sestavě:
Leoš Čepický a Jan Schulmeister
- housle, Jiří Žigmund - viola a Aleš
Kaspřík - violoncello.
Program zahájí skladba z druhé
poloviny minulého století - Tři epizody pro smyčcové kvarteto Jiřího

Pauera. Po nich uslyšíme druhý
kvartet b moll Bedřicha Smetany.
Druhou část zahájí Italská serenáda málo hrávaného
německého skladatele druhé poloviny devatenáctého
století, známého především
jako autora písní, Hugo
Wolfa. A závěr bude patřit třetímu číslu opusu 59 Ludwiga van
Beethovena - kvartetu C dur.
Koncert začíná o půl osmé večer v úterý 28. března ve výstavní
síni muzea v novobenáteckém
zámku.
Lubomír Filipec

Kdo byl Jan Amos Komenský

- Vývoj ﬁrmy Carborundum Electrite.
Přednáška Dr. Dagmar Čapkové

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
- v Muzeu Benátky, zámek - 2. poschodí

V neděli 12. března od 14.30 hodin
v Lysé nad Labem ve sborovém domě Českobratrské církve
evangelické na náměstí Bedřicha Hrozného
(vstup do areálu sboru vedle rodného domu B. Hrozného).
Zve vás místní odbor Kostnické jednoty
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SPOLEČENSKÁ NABÍDKA
l 10. března od 18.00 hod., Záložna - Sportovec roku 2005, pořádá
Město
l 10. března od 18.00 hod., keramický ateliér U Matouše - Kurz
jarní výzdoby oken a dveří (velikonoční přírodní dekorace), pořádá
Keramický ateliér
l 10. - 11. března od 17.00 do
11.00 hod., klub dětí a mládeže Pyžamový večírek, pořádá KDM
l 11. března od 14.00 hod., klub
dětí a mládeže - Zvířátka ze sena výtvarné odpoledne, pořádá KDM
l 11. března od 14.00 hod., sál Dražice - Taneční odpoledne - hraje
kapela Josefa Sojovského, pořádá
TJ Start Dražice
l 11. března od 17.00 hod., Záložna - Taneční pro pokročilé, pořádá
Taneční škola FIS
l 12. března od 9.00 hod., hala
Benátky II - Badminton - Krajský přebor jednotlivců - junioři,
pořádá Badmintonový klub
l 14. března od 17.00 hod., Záložna - Členská schůze Českého
svazu žen, pořádá Svaz žen
l 16. března od 15.00 hod., Záložna Setkání s důchodci, pořádá Město
l 17. března od 17.30 a 20.00 hod.,
Klub dětí a mládeže - Filmový
klub (17.30 hod. - Pan a paní Smithovi, 20.00 hod. - Jára Cimrman
- Akt), pořádá KDM
l 17. března od 20.00 hod., Záložna - Jarní ples, pořádá SRPD při
ZŠ Pražská
l 18. března od 9.00 do 17.00
hod., Výlet do Prahy - Vodní svět
(Podmořský svět, Holešovice, poté
centrum Letňany - bazén / kino /
nákupy), pořádá KDM
l 18. března od 9.00 hod., hala
Benátky II - Badminton - Krajský
přebor jednotlivců - mladší žáci,
pořádá Badmintonový klub
l 18. března od 17.00 hod., Záložna - Taneční pro pokročilé, pořádá
Taneční škola FIS
l 19. března od 9.00 hod., hala
Benátky II - Badminton - Krajský
přebor jednotlivců - mladší dorost, pořádá badmintonový klub
l 21. března od 17.00 hod., Záložna - Sgraﬁta benáteckého zámku
a umění doby císaře Rudolfa II.
- přednáší Mgr. Edita Maunermanová, pořádá Spolek rodáků
l 22. března od 18.30 hod., Záložna - Koncert učitelů, pořádá ZUŠ
J. A. Bendy

l 24. března od 20.00 hod., Záložna - 2. skautský ples (večerem
provází Kráťa a Merf, hraje skupina
Ego; předprodej: Cyklosport Ježek
a Restaurace Šťastný hroch), pořádá Junák
l 25. března od 14.00 hod., hala
Benátky II - Benátecký pohár
- soutěž ve společenském tanci
třídy A, pořádá Město
l 25. března od 15.00 hod., v Dělnické ulici - Cesta za zvířátky,
pořádá KDM
l 25. března od 17.00 hod., Záložna - Taneční pro pokročilé
- pořádá Taneční škola FIS
l 28. března od 19.30 hod., Muzeum Benátky - Koncert - Wihanovo kvarteto, pořádá Kruh
přátel umění
l 31. března od 17.00 hod., Záložna - Výroční členská schůze Českého rybářského svazu, pořádá
Rybářský svaz
l 31. března od 17.00 hod., klub
dětí a mládeže - Diskotéka, pořádá
KDM
l 1. dubna od 17.00 hod., zájezd
do pražského divadla Kalich Tajemství - muzikálové drama
(odjezd z Bursy - směr Lysá n. L.,
přihlášky do 20. března), pořádá
KDM
l 1. dubna od 10.00 hod., Záložna
- Benátecký pohárek - krajské
kolo společenského tance třídy E,
pořádá Taneční škola FIS
l 2. dubna od 12.30 hod., motokrosová dráha Kbel - Motokros
- Sdružený přebor krajů Středočeského, Západočeského a Severomoravského, Memoriál Ády Bartoše,
pořádá Motokros klub AČR
l 2. dubna od 15.00 hod., kino
Lysá n. L. - Začarovaná pohádka,
pořádá Divadlo Hvězdička
l 5. dubna od 17.30 hod., Záložna
- Velikonoční koncert a výstava
výtvarného oboru, pořádá ZUŠ
J. A. Bendy
l 7. - 9. dubna, Záložna - Loutkářská přehlídka, pořádá Divadlo
Rolnička
l 7. dubna od 18.00 hod., Keramický ateliér U Matouše - Kurz
velikonočního aranžování, pořádá
Keramický ateliér
l 8. dubna od 14.00 hod., klub dětí
a mládeže - Vyrábíme kraslice
(zdobení voskem, korálky atd.),
pořádá KDM
Připravila Monika Gürtlerová

Muzeum hraček Jiřího Fialy, které se nachází na nádvoří benáteckého
zámku, se na Vás již od 1. dubna 2006 znovu těší. Otevírací doba je
v úterý až neděli od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.30 hodin. Upozorňujeme na nové prostory v bývalém detašovaném pracovišti Sociálního
odboru Magistrátu Mladá Boleslav na nádvoří zámku.
Foto poskytlo Informační středisko Mladá Boleslav

Taneční škola FIS pořádá

BENÁTECKÝ POHÁREK
krajské kolo společenského tance třídy E
1. dubna 2006 od 10.00 hod.
Záložna - Benátky nad Jizerou I

8. března 2006
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Premiéra
Začarované pohádky
Sokolské dětské divadlo Hvězdička má za sebou premiéru „velké
činohry“ pro rok 2006. Začarovanou
pohádku zhlédlo v neděli 26. února
asi 70 lidí. Je to naše dosud nejnáročnější dílo, hraje zde celkem 11 postav
ve čtyřech jednáních a někteří herci
i zpívají. Bylo náročné skloubit text
hry se zpěvem a pohybem a v tomto
patří dík zpěvačce a herečce Renatě
Drössler, která nám poradila s choreograﬁí, pohybem a výrazem herců.
Velký dík patří i Milanu Frumarovi,
jež se vypořádal s texty Dany Tiché
a složil podmanivou hudbu, která
představení podtrhuje. Tradičně
dobré jsou i kostýmy, které navrhly
a zpracovaly Dana Tichá a Dana
Michálková. Základem kulis je malovaný mlýn od Josefa Hendrycha
a šitý interiér domu a les od Miluše
Šmejkalové.
Vše dohromady včetně světelných a zvukových efektů dotváří
představení, které se opírá o výkony našich dětských herců. Ostřílené
a zkušené matadory, kteří vystupo-

vali v našich minulých hrách, tentokrát doplnily nové tváře, pro něž
to bylo první herecké vystoupení
před diváky. Tito noví herci si zaslouží pochvalu za svou snahu a za
zvládnutí své role. Vystoupení jistě
přispělo k jejich uklidnění a dodalo
jim chuti do další práce.
Nyní nastává období, kdy bude
Hvězdička se svou Začarovanou
pohádkou reprezentovat Benátky
nad Jizerou v jiných městech.
V neděli 12. března se představíme
v Mělníce, 2. dubna v Lysé nad Labem, 29. dubna v Lázních Toušeň,
13. května v Kněžmostě a v květnu
snad též na Pojizerských hrách
v Dobrovici (ještě nevíme, zda
počet představení nebude vzhledem
k rekonstrukci divadla omezen).
Kromě Lysé nad Labem se do
ostatních míst dopravíme autobusem a nabízíme možnost našim
příznivcům jet s námi. V případě
zájmu mne kontaktujte na telefonu
326 362 215 nebo 602 558 151.
Ing. Jan Tichý

Na třetím kurzu jsme pletli
klec pro petrklíče
Ta z vás, která si v pátek 24. února navečer udělala čas, určitě nebyla
zklamaná. V 17 hodin totiž začal další, v pořadí již třetí z kurzů pletení
z pedigu pod vedením lektorky Růženy Dibitanzlové. Účastnice kurzu
si tentokrát mohly uplést ubrouskovník nebo velikonoční klec pro petrklíče.
Asi vás bude zajímat, jak takový kurz pedigu vypadá. Tedy: nejprve
vybrat ty správné liány, na chvíli je namočit, udělat si základní osnový kříž
a pak už jen pod vedením lektorky pravidelně střídat jednotlivé proutky.
A nakonec jen zbývá upletený tvar vhodně uzavřít. Ovšem navíc potřebujete
ještě dvě ruce, chuť a čas si něco vyrobit. Láká vás si to zkusit? Není nic
snadnějšího, zúčastněte se některého z příštích kurzů.
Podnětem i inspirací vám může být připravovaná velikonoční výstava
v zahradě Keramického ateliéru U Matouše. Najděte si čas a přijďte se
potěšit pracemi a výrobky dětí i dospělých. Všichni jste vítáni. 15. dubna
bude v zahradě připravena expozice o činnosti ateliéru, soutěže pro děti,
představení divadelního souboru Rolnička, stánkový prodej, ukázky řemesel, hudební program a mnoho dalších možností, jak si příjemně užít
sobotního velikonočního odpoledne.
Těším se na Vás v sobotu 15. dubna v zahradě atelieru.
PaedDr. Jana Rejzlová

Loutkové divadlo Rolnička
vás zve na

Loutkářskou přehlídku
Záložna 7. - 9. dubna 2006

Foto Ing. Ladislav Rejzl

Klenotnictví Na Burse 30
Benátky nad Jizerou
p. Šulcová

zahájila 1. března 2006 provoz
7. 4. od 8.30 a 10.00 hod.
8. a 9. 4. od 15.00 hod.
Předpokládáme účast loutkových souborů z Liberce,
Českého Dubu, Jičína a DDM Mladá Boleslav
Pořádá Loutkové divadlo Rolnička

SOLÁRIA
1 min./4,50 Kč
Tel.: 326 363 920, 603 570 741
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Únor v klubu dětí a mládeže se vydařil
Snad poslední mrazivý měsíc jsme zahájili zpěvem u kytary a bubínků.
Tentokráte nás nebyla jen hrstka statečných, ale příjemná skupinka usměvavých lidiček, co se rádi zaposlouchají do krásných tónů.
Na neděli 12. února byl pro děti připraven Karneval. Tančili jsme,
prolézali tajuplným pytlem, podtancovávali tyč, závodili s ping-pongovým míčkem a na závěr jsme vyhlásili nejkrásnější masky. Atmosféru si
můžeme připomenout z fotek.
Na svatého Valentýna jsme pro děti i mládež pořádali Valentýnskou
diskotéku. Trošku jsme se obávali, zda ji rodiče dětem ve všední den dovolí,
ale vysoká účast nás přesvědčila, že za rok můžeme všechno zopakovat.
Filmový klub dostal nový kabát. Původně bylo mým záměrem dát půlročnímu promítání nějakou spojitost. Ale je skutečně náročné najít pět dobrých
ﬁlmů na jedno téma, které by navíc ocenili mladí. A proto to zkusíme od března
jinak. Vždy jeden pátek v měsíci bude dvojí promítání. Od 17.30 ﬁlm na volné
téma a od 20.00 ﬁlm z dílny Divadla Járy Cimrmana - začínáme hrou Akt.
O dva dny později, v neděli 19. února jsme promítali pohádku Madagaskar. I přes hlasitý smích a šustění pytlíků od brambůrek bylo dobře slyšet
lva Alexe, zebru Martyho, hrošici Glorii i žirafu Melmena. Již 23. dubna se
můžete těšit na pohádku Strašpytlík - vstupenky jsou slosovatelné a vítěz
vyhraje tričko s hlavním hrdinou.
Závody v sáňkování se pro nepřízeň počasí bohužel neuskutečnily. Turnaj v deskových hrách se pro změnu nekonal pro nezájem z řad školáků.

Karneval v klubu dětí a mládeže pro nejmenší

A co KDM chystá

Kytarový večer

Fotograﬁe Katka Nechvílová

Další informace o Domu dětí a mládeže naleznete
na internetových stránkách www.ddm-mb.cz.
Pokud máte zájem o elektronické rozesílání naší měsíční nabídky akcí,
napište nám, prosím, na adresu: benatky@ddm-mb.cz
a zařadíme si vás do našeho pravidelného „spamování“.

Fotograﬁe Petr Kolář

n 10. - 11. 3. v 17.00 - 11.00 hod. - Pyžamový večírek - Dívčí zábava na
přání účastníků - budeme číst horory, péct, vyrábět nebo koukat na ﬁlmy?
Je to ve vašich rukou. Přihlášky do 3. března, cena 120,- Kč.
n 11. 3. od 14.00 hod. - Zvířátka ze sena - výtvarné odpoledne. Všechen
materiál pro vás máme připravený. Přihlášky do 6. března, cena za zvířátko 40,- Kč.
n 17. 3. od 17.30 resp. 20.00 hod. - Filmový klub - Pan a paní Smithovi
(17.30 hod.) a Jára Cimrman - Akt (20.00 hod.). Vstupné: 30,- Kč na jedno
ﬁlmové představení.
n 18. 3. v 9.00 - 17.00 hod. - Vodní svět - Vyrážíme na výlet do Prahy,
pojeďte s námi. První zastávka v Podmořském světě (Praha 7, Holešovice).
Až se všeho nabažíme, přejedeme autobusem k centru Letňany, kde vám
necháme volné pole působnosti. Každý může dle své chuti vyrazit buď do
bazénu (cena za 2 hodiny: dospělý 140,- Kč; dítě 70,- Kč; dítě do 100 cm
zdarma), do kina nebo na nákupy. Přihlášky do 13. března. Ceny: dospělý
200,- Kč; dítě 140,- Kč; dítě do 4 let 80,- Kč.
n 25. 3. od 15.00 hod. - Cesta za zvířátky - Naučná procházka za zvířátky
pro maminky s dětmi. Zahájení cesty v Dělnické ulici na silnici přes slepé
rameno řeky Jizery, cena 30,- Kč.
n 31. 3. od 17.00 hod. - Diskotéka - Tentokrát možná naposled pořádáme
půlenou diskotéku pro děti a pro mládež. Jelikož o dětskou část diskotéky
není zájem, od května budou diskotéky začínat od 18.00 hodin. Neznamená
to, že malé děti nemohou přijít, ale hudba bude směřována spíše k uším
mládeže. Vstupné: 30,- Kč.
n 1. 4. odjezd v 17.00 - Tajemství - muzikálové drama. Zájezd do pražského divadla Kalich na muzikál o pátrání po velkém tajemství, které
odkrýváme společně s hlavní hrdinkou. Režie: Daniel Landa. Přihlášky
do 17. března, cena 500 Kč do prvních tří řad.
n 8. 4. od 14.00 hod. - Vyrábíme kraslice
Katka Nechvílová, vedoucí KDM

8. března 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
Benátecká Hospůdka Na Baště

Vás srdečně zve do staronově otevřené hospůdky.
Nové prostředí, noví lidé....... vše pro Vás!
Nabízíme:
n levné jídlo (menu jen 55 Kč)
n minutky (do 80 Kč)
n něco k pití
n něco malého k zakousnutí...

Malá hernička nově zavedena:
m Jukebox s karaoke
m šipky
m stolní fotbálek
m výherní automat...

Nově: Velkoplošná projekce 100 míst (sport, hudba, atd...)
Rozvoz jídel pro firmy
Pronájem sálu: na rauty, hostiny, svatby, prostě různé akce...
Kontakty na adrese:
Vaněčkova 8, Benátky nad Jizerou I, 294 71
p. Jareš 737 457 736, p. Presl 731 726 181

STUDIO 2000
nabízí
KADEŘNICTVÍ
Dámské, pánské, dětské
Módní trendy, melírky a spousty novinek, prodlužování vlasů
Výkup vlasů a příčesů + ostříhání zdarma
Objednávky na tel.: 608 955 746 - Petra Matoušková
731 118 499 - Monika Soukupová, 326 362 469 - Studio 2000
SOLÁRIUM: 4,- Kč / min.
NEHTOVÉ STUDIO
P-shine
Modeláž nehtů, klasická manikúra
Objednávky na tel.: 607 774 124
Benátky nad Jizerou, Ořechová 652 (proti mateřské škole))
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Marie Blechová
ofsetová tiskárna
NYMBURK

Zahraniční firma zabývající se stavební chemií

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

se sídlem v Benátkách nad Jizerou
přijme pracovníka do skladu.
Očekáváme vysoké pracovní nasazení a dobrý zdravotní stav.
Nástup možný ihned.
Kontakt: ondrej.svacina@meffert.cz nebo tel. 602 762 357.

ZAHRADNICTVÍ ŠEŘÍK BENÁTKY
Ing. Pavel Rathouský
PŘIJME
BRIGÁDNÍKA / BRIGÁDNICI
na zahradnické sezonní práce (duben - říjen)
Informace na tel.: 602 466 694

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

8. března 2006
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Tekutý prací prostředek
pro jemné i barevné prádlo a vlnu
pro praní v ruce i v automatické pračce s regeneračními
přísadami chránícími vlnu před plstnatěním s minimální
dráždivostí
- tekutý prací prostředek na vlnu, syntetické tkaniny a barevné
prádlo je připraven z tensidů a dalších látek, které regenerují povrch
vlněných vláken, jsou šetrné pro barvy a umožňují vysoký prací
účinek již při koncentracích 5-8 g/l v závislosti na tvrdosti vody.
Současně tento prací prostředek chrání pokožku, takže je plně použitelný i pro ruční přepírání. Prostředek současně zajišťuje i dosažení
měkkosti vlněných nebo syntetických tkanin, včetně antistatického
účinku a proto nevyžaduje následnou aviváž. Prostředek je použitelný pro všechny teploty v rozsahu 20 - 80 °C dle doporučení
výrobce praného textilu.

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.)

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRO SKLAD
v Předměřicích
nad Jizerou
přijmeme:

ELEKTRIKÁŘE,
ELEKTRONIKA
s platnou vyhláškou 50, § 6

n RESORT PARADISE, a.s.
- provozovatel golfového areálu, Benátky nad Jizerou - Golf
Club RESORT PARADISE přijme kuchaře, servírku, číšníka
(požadavek: vyučen v oboru)
a recepční (požadavky: středoškolské vzdělání, znalost alespoň
jednoho světového jazyka, práce
na PC, řidičské oprávnění skupiny B a časovou ﬂexibilitu). Více
informací na telefonním čísle
326 313 000.

na pozici

údržbář
balících strojů

ZATEPLOVÁNÍ
OBJEKTŮ

Nabízíme:
- dobré pracovní
podmínky
- zajímavé finanční
ohodnocení.

Systém
STOMIX, DUKAR,
renovace fasád

Nástup možný ihned.
Informace na tel. čísle:
602 391 643

Krovy, palubky,
stavební truhlářství
Přístavby,
rekonstrukce RD a bytů
Hrubé stavby
a jiné stavební práce

tel.: 608373638
E - mail: petrstaﬂ@cetrum.cz
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Pro majitele domů - zateplení - důkazy a řešení
Plyn, elektřina, teplo - všechno je dražší a dražší. Letošní zima je toho důkazem. O účtech za topení se rozhoduje právě v zimních týdnech,
kdy se elektroměry či plynoměry ve většině domácností točí hodně rychle.
Dá se říci, že 60 % spotřeby energie v domácnosti je spotřebováno na vytápění. Dnes zatím platíme v korunách, brzy možná budeme platit
v eurech. Úvahy o poklesu cen energií jsou pohádkou. Ale i v mrazech se dá ušetřit - jedno, zda v rodinném domě, nebo paneláku.
JAK NA ÚSPORY?
pro zateplování budov - Cechu
Ne, v současné době používaný
lení garantuje návratnost do 10 let.
Doporučení:
pro zateplování budov České
fasádní polystyrén má lepší vlastNávratnost je v každém případě, ať
- Snižte zbytečně vysokou teprepubliky. V článku jsou použity
nosti než dříve - je pevnější, tvarově
tak, či tak.
lotu v místnostech
informace od členů cechu a vlastní
stabilizovaný a je samozhášivý.
- Zlepšete tepelnou izolaci
zkušenosti.
3. Nejlevnější zateplení získáme
ZATEPLENÍ FASÁDY DOMU
fasád, ale i střech, oken, případně
Článek je na pokračování. Můz nejlevnějších součástí.
- CO TO JE?
podlah
žete očekávat další dva díly, které
Ne, lacino nakoupil, dvakrát
Na stávající fasádu se dodatečně
- Pravidelně udržujte kotle
Vám objasní otázky:
koupil. Používejte „systém“, který
aplikuje izolace, která se povrchově
topení. Deset let starý kotel je
- Co musíte udělat před tím, než
je odzkoušený a má doklad o kvalitě
upraví. Po zateplení nám postačí
vhodné vyměnit za úspornější
chcete zateplit?
ve formě certiﬁkátu zkušebny.
menší zdroj tepla. Zateplení je
a výkonnější
- Co je to certiﬁkovaný zatep4. Okny utíká nejvíce tepla. Prorekonstrukcí fasády, prodlužuje ži- Regulujte topení, radiátory,
lovací „systém“?
to je lepší vyměnit okna než zateplit
votnost stěn domu a fasáda získává
spotřebiče
- Čeho se vyvarovat?
fasádu.
nový vzhled, dává možnost zcela
- Kde hledat odbornou poNepřesné tvrzení. Okny skutečně
změnit vzhled fasády.
JAK NA FASÁDY?
moc?
uniká nejvíce tepla a okna je dobré
Pozor - zateplení v zimě hřeje,
Fasády je potřeba zateplit.
- Kdo má zateplení realizovat?
vyměnit za nová, s lepšími izolačv létě ochlazuje a celý rok izoluje
Komplexním vhodným zateplením
- Jak na zateplení rodinných
ními vlastnostmi. Výměna oken je
proti hluku.
a novými okny lze snížit spotřebu
domků nebo chalup?
poměrně drahá cesta k ušetření enerSprávným zateplením odstraníte
tepla minimálně o polovinu.
- Jak na zateplení paneláků?
gie. Zateplení stěn je výhodnější.
rosení stěn a růstu plísní.
Nic není zadarmo, trvalá úspora
- Jak ﬁnancovat?
5. Zateplením lze sanovat vlhké
si vyžaduje jednorázovou invesdomy.
MÝTY A POVĚRY
tici.
V případě Vaší potřeby
Ne, před zateplením je nutno
KOLEM ZATEPLOVÁNÍ?
mít rychle odbornou informaodstranit zdroj vlhkosti a potom
1. Zateplením přestane dům
JAK JE TO S NÁVRATNOSTÍ
ci kontaktujte našeho odborzateplujeme.
dýchat.
INVESTICE?
níka pana Ing. Jaroslav Zimu
Ne, dobře provedená konstrukce
Na návratnost má vliv mnoho
na tel. čísle 602 130 130 nebo
Autor článku, společnost Mefzateplení pohlcuje vlhkost a umožčinitelů. Odborníci se shodují, že
e-mailem na
fert ČR, spol. s r.o., známý jako
ňuje vysychání.
návratnost investice je v rozmezí 3
distributor značky düfa na českém
2. Polystyrén jako dodatečná
jaroslav.zima@dufa.cz
- 13 let. Správně provedené zateptrhu, je členem prestižní organizace
izolace po čase zmizí.

8. března 2006
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MOTOKROS ZAČÍNÁ
v Benátkách nad Jizerou
Již tradičně zahajuje motokrosový seriál Sdruženého přeboru
středních, západních a severních Čech v Benátkách nad Jizerou.
V letošním roce to je v neděli 2. dubna. Pořadatelem tohoto
sportovního podniku je Motokros Klub AČR Benátky.
Očekáváme účast asi 200 závodníků v kategoriích 85 ccm,
125 ccm, Open, Veteráni a Hoby. Začátek tréninků je v 8.00
hodin a start prvního závodu ve 13.00 hodin. Kromě výše uvedených kategorií se pojede i samostatná rozjížďka „Memoriál
Ady Bartoše“.
Tohoto prvního přeborového podniku se pravidelně účastní
závodníci soutěžící v Mistrovství republiky - reprezentanti ČR
včetně desetinásobného mistra ČR Petra Bartoše, člena našeho
klubu.
Motokros klub SČR Benátky zve všechny příznivce motokrosového sportu na tento závod, který vám poskytne hodnotné
sportovní zážitky.
Karel Dvořák

Město Benátky nad Jizerou
Vás zve na slavnostní večer
s vyhlášením výsledků ankety

SPORTOVEC
roku 2005
města Benátky n. J.
10. března 2006
Společenský sál Záložna
začátek v 18.00 hodin
Program: Taneční skupina KLON
TJ Sokol Benátky - aerobic
Speed Girls
Jan Frumar, Jana Doležalová a další
Promítání ﬁlmů z povodní 2000
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován
Centru pro tělesně postižené v Mladé Boleslavi
Sponzoři: Bilsing Automation Czech s. r. o., AVE CZ odpadové
hospodářství, s.r.o., Carborundum Electrite, a.s.
Akce uskutečněná za ﬁnanční podpory Středočeského kraje

Mladá Boleslav tř. V. Klementa 601/13, 293 01 Mladá Boleslav
( 326334547-9 E-mail: rasin@sskolemb.cz
IČO: 70834474, č. ú.: 27-6280380227/0100
www.sskolemb.cz
pořádá kurs pro učitele i veřejnost na téma

TVORBA
WEBOVÝCH STRÁNEK
akreditace MŠMT 34 779/2005-25-468
Zahájení: 15. března 2006 v 15.30 hodin (zakončení v 17.45 hod.)
Doba trvání: deset týdnů po třech vyučovacích hodinách
Místo: učebna Služby škole Mladá Boleslav,
tř. V. Klementa 601/13, 293 01 Mladá Boleslav
Cílová skupina: učitelé všech typů škol a další zájemci
Cíl semináře: seznámení se s problematikou webových stránek, umění
tvorby vlastních webových stránek a jejich úprav
Obsah semináře:
Úvod do XHTML (rozšířený jazyk pro tvorbu webových stránek),
základy HTML a XHTML, první stránka, odkazy, seznamy, tabulky,
obrázky, HTML entity, typograﬁe na webu, XHTML vlastní stránky,
CSS (popis stylu)
Cena: 4200,- Kč
Lektor: Zdeněk Heller - programátor
Přihlášky posílejte do čtvrtka 8. března 2006 na adresu:
Služba škole MB, tř. V. Klementa 601, 293 01 Ml. Boleslav
e-mail: simek@sskolemb.cz nebo hajzlerova@sskolemb.cz
tel.: 326 334 547-9, fax: 326 321 835
mobil: 606 612 155 nebo 606 646 848

Milan Šindelek
Vrutická 513
294 71 Benátky nad Jizerou II
l domovní čistírny odpadních vod
l svařování plastů
l plastové a laminátové nádrže a bazény
l instalatérské práce
l dodávky čerpadel
l zavlažovací systémy
l vodoměrné šachty
l přečerpávací jímky
l pro tlakovou kanalizaci
Telefon: 604 625 534
E-mail: milan.si@volny.cz
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RŮZNÉ

Pořadatelé:
Město Benátky nad Jizerou
Taneční škola ZITA Mladá Boleslav
ČSTS Středočeská divize

Sobota 25. března 2006
14.00 - tance STANDARDNÍ
17.00 - tance LATINSKÉ - (předpokládané zahájení)
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 20 Kč
Sportovní hala (městská ubytovna), Nám. 17. listopadu 493,
Benátky nad Jizerou II
Akce uskutečněná za ﬁnanční podpory Středočeského kraje

DOPISY / NÁZORY

Pohledy do minulosti
Spolek rodáků stále překvapuje spoluobčany a příznivce při pravidelném
měsíčním setkávání pestrou nabídkou.
Promítání ﬁlmů z minulých let bylo na programu 17. ledna. Velmi
podrobný a zajímavý výklad před promítáním měl Jaromír Polák. Bohužel promítací technika neumožnila ozvučení ﬁlmů. I tak, s občasným
doprovodným slovem přednášejícího, ﬁlmy přesvědčivě zaujaly všechny
přítomné. Týkaly se okrskových spartakiád, pěveckých festivalů, zachycovaly činnost benáteckých vodáků, objevily se také Benátky ﬁlmových
amatérů, zajímavé bylo nahlédnutí do dílny pokračovatele houslařské
rodiny pana Herclíka.
Vše bylo napraveno při dalším setkání 7. února při více než dvouhodinovém programu. V úvodní části byli návštěvnici seznámeni s diapozitivy
s názvem „Fotoarchiv Benátek 3 - Vývoj ﬁrmy Carborundum Electrite.“
Snímky z dob minulých až po současnost i některé starší byly doslova
unikátní. Získaná fota zachytila vývoj závodu, který prakticky zaměstnával
většinu obyvatel města a přilehlých obcí. Slovem opět provázel Jaromír
Polák, který jako dlouholetý pracovník závodu s odbornými znalostmi
poskytl celkový pohled na tehdejší provoz továrny.
Smutně působily snímky povodní z let minulých i nedávných, které
přinesly starosti nejen továrně, ale i mnohým benáteckým občanům.
Vstup do továrny s původní starou bránou mi připomněl okamžiky,
kdy žáci Základní školy v Benátkách nad Jizerou II navštěvovali v rámci
exkurzí závod a prostřednictvím obětavých lidí některých provozů získávali
přehled o výrobě i o vývozu brusiva do světa. Malý Benátčan, žák prvního stupně, hledal v atlase na mapě místa, kam ten brousek, který možná
vyrobili i jeho rodiče, dorazí.
Dnes se mnohé změnilo, což dokazují současné snímky. Továrna
„zeštíhlela“, některé výrobní budovy i se starým dominantním komínem
zmizely. Zkrátily se řady pracovníků mířících v odpoledních hodinách od
bran závodu.
Je pravda, že čas s novou technikou přišel do nových nebo opravených
budov a počítačová doba nastoupila i zde. Vývoj nelze zastavit. Na starých
snímcích jsou zachyceni dělníci - zlepšovatelé, kteří také posouvali ve své
době vývoj závodu dopředu. Ocenění jejich práce vedením závodu je jistě
tenkrát potěšilo - ostatně to potěší každého i dnes.
Starším pracovníkům, dovolím si říci Karborunďákům, z nichž mnozí
pracovali v továrně po celý život, jistě nikdy nevymizí z jejich myslí
vzpomínky na léta strávená v tomto závodě. Nevymizí z nich ani hrdost
na závod, který naše město pomáhal proslavit po světě.
Po této dokumentaci o Karbu následovala další část - opětné promítání

z minulého setkání, tentokrát již ozvučených ﬁlmů. Nebylo vůbec na škodu
ještě jednou ﬁlmy uvidět. Sama bych je mohla vidět mnohokrát a nacházela
bych stále nové věci. Každý měl tedy možnost nechat se unášet vzpomínkami. V krásném prostředí benáteckého parku byla vybudována divadelní
scéna (mimochodem budovaná nadšenými bývalými benáteckými ochotníky), která později sloužila v k promítání ﬁlmů. Pěvecké festivaly zde
měly jedinečnou a nezapomenutelnou kulisu. Významné místo v kultuře
měly Lázně - malí diváci zde zhlédli spousty krásných pohádek v podání
benáteckých loutkoherců, ale bylo to i místo, kde se odehrávaly Benátky
ﬁlmových amatérů.
Film o vodácích ukazuje doslova průkopnickou cestu benáteckých
nadšenců (například rodina Semerádova), kteří tvrdým tréninkem a systematickou prací s mládeží ukázali talentované naděje tohoto sportu. Jejich
pokračovatelé jsou chloubou města i v dnešní době, kdy mají dobré jméno
na světových závodech. Objevují se v nominační kandidátce Sportovec
města Benátky.
Jestliže se říká „Co Čech, to muzikant“, pro Benátky to platí obzvlášť.
K hudebníkům světového formátu se řadí také rodina Herclíkova. František
Herclík, rodák ze Sedlce, žil se svou rodinou v Benátkách. Byl samoukem
ve výrobě houslí. Svou pílí a pracovitostí se vypracoval k mistrovství ve své
práci - na jeho housle hráli vynikající hudební umělci. Později se se svojí
dílnou přemístil do Mladé Boleslavi, kde v jeho práci pokračoval syn.
Co si nechávám na konec, jsou snímky ze spartakiády. Myslím, že
benátecký sportovní stadion (také zčásti dobrovolná práce mnoha občanů) se ukázal se svou zelení jako místo, kde cvičení za doprovodu hudby
předvedlo to nejlepší „divadlo“ na otevřené scéně. Při této příležitosti
nemohu nevzpomenout na Annu Koubovou, která tak mistrně ovládala
náčelnický „trůn“. Práce s lidmi je práce náročná, ale i krásná. Přivést
tolik žen do tělocvičny, obětovat volný čas, umět naslouchat problémům
a překonávat je - to chce opravdu celého člověka. Škoda, že právě tento
ﬁlm není dobře ozvučen, aby umocnil dojem. Paní Koubová nezůstává
ani nyní v klidu. Dál organizuje pro své kamarádky - důchodkyně srazy,
výlety apod. Díky ní mnoho starších zapomíná na své problémy a nemá
čas přemýšlet o svém věku.
To je tedy vše, co mě zaujalo v promítaných ﬁlmech. Jsou zde portréty
lidí, je zde i mnoho bezejmenných, kteří dělali v životě víc než museli
a kteří svou práci měli asi opravdu rádi. Je zde cítit ten vztah k lidem. Je
dobře, že programy klubu rodáků nám přinášejí ohlédnutí do minulosti
- i z ní se máme co učit.
Milada Misíková
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Jak jsem se zmínila v minulém čísle Zpravodaje Benátecka, budu se tentokrát zabývat tříděním odpadů, což je v současné době velmi aktuální téma. Málokdo však dokáže s jistotou říci, jak správně odpady třídit a hlavně jak s nimi po
vytřídění nakládat. Důvodů je mnoho. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že skoro polovina obyvatel není dostatečně
informována o tom, jak správně třídit. Proto se vám budu snažit tuto oblast trochu přiblížit. Třídění odpadů je samo
o sobě celkem snadné; dá se provozovat jak v garsonce v paneláku ve velkém městě, tak ve vícegeneračním rodinném
domku na venkově. Stačí jen chtít. K hlavním složkám, které se z domovního odpadu třídí, patří papír, plasty a sklo.
Dále jsou to pak kovy, nebezpečný odpad a do budoucna uvažované nápojové kartony a bioodpad. Ale o tom až příště.
V našem městě se prozatím nachází 16 míst na tříděný odpad. Je zde vždy kontejner na papír, plasty a sklo. Na základě nového Plánu odpadového hospodářství se do budoucna počítá s každoročním navýšením přibližně o tři místa na
celkový počet 33 míst v roce 2010 a doplněním některých míst kontejnery na bílé sklo.

n
n
n
n

Hlavní zásady správného třídění odpadů
Odkládat odpad jen do příslušných nádob
Dodržovat pokyny uvedené na sběrných nádobách
Neodhazovat odpad znečištěný zbytky potravin,
nebo chemikáliemi
Třídit co nejvíce

Třídění papíru
Pro sběr papíru se využívají kontejnery modré nebo
modře označené. Kontejnery na papír se vyvážejí jednou
za týden - ve čtvrtek.
Do kontejneru na papír patří noviny, časopisy, papírové
obaly, lepenka, karton, krabice, katalogy, sešity, knihy,
kancelářský papír, reklamní letáky.
Do kontejneru se nedává papír mokrý, mastný či jinak
znečištěný, použité plenky, obvazy, hygienické potřeby,
voskovaný papír, kopíráky.
Sebraný papír se následně dotřiďuje, buď na třídící lince
nebo ručně. Ze směsi se vybírají nečistoty, mastný a zablácený papír, které se musí odvézt na skládku. Pak jednotlivé
druhy papíru - zejména lepenkové obaly a kartony, noviny,
časopisy a případně počítačové sjetiny. Zbylá směs je pak
tvořena nejméně kvalitním papírem. V praxi lze vytřídit až
23 druhů papíru. Velmi ale záleží na momentální poptávce
po jednotlivých druzích papíru.
Třídění skla
Sklo bylo historicky první komoditou, která se začala sbírat
pomocí zvláštních nádob umístěných na veřejných prostranstvích. Jednalo se většinou o dvě nádoby - jedna na čiré a jedna
na barevné sklo. Nyní je na sklo nádoba jedna (zelené barvy)
na sklo smíšené, ale opětovné zavedení kontejnerů na čiré sklo
je nutné vzhledem k následné recyklaci (poptávka je spíše po
skle čirém). Kontejnery na sklo se vyvážejí jednou za měsíc,
a to první týden v měsíci, většinou v úterý nebo ve čtvrtek.
Do zeleného kontejneru lze odkládat veškeré obalové
sklo (lahve a sklenice) a tabulové sklo. Ideální je, pokud se
lahve zbaví kovových uzávěrů. Pro další zpracování je velmi
vhodné, aby sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité.

Do kontejneru se nesmí ukládat drátosklo (bezpečnostní
sklo s drátěnou sítí), autoskla, zrcadla, keramika a porcelán.
Svozové ﬁrmy většinou sklo dále netřídí, pouze z něj
vybírají největší nečistoty a skladují ve velkokapacitních
kontejnerech. Sklo se následně převáží na speciální třídící
linky, kde se upravuje podle potřeb skláren.
Třídění plastů
Spolu se zvýšeným výskytem plastových materiálů v domovních odpadech se zavedl sběr a třídění plastů. To je ale
velmi náročné na kvalitu sběru; zejména znečištění zbytky
potravin, oleji a mechanickými nečistotami může recyklaci
plastů úplně znemožnit.
Kontejnery na plasty jsou žluté nebo žlutě označené.
Vyvážejí se jednou týdně - ve středu.
Do kontejnerů na všechny plasty patří sešlápnuté a čisté
lahve od nápojů, nebo kosmetiky, čisté fólie, kelímky od
potravin, sáčky, výrobky a obaly z plastů, polystyren apod.
Sešlapáváním plastových lahví, výrazně ušetříte místo
v kontejneru.
Do těchto kontejnerů se rozhodně neodhazují plasty
znečištěné (jídlem, chemikáliemi, olejem nebo blátem),
podlahové krytiny (linolea), novodurové trubky, plastový
nábytek, plastové části domácích spotřebičů a jiné výrobky
z PVC.
Pokud jsou tyto kontejnery pouze na PET lahve, patří
do nich sešlápnuté a čisté lahve od nápojů. U lahví by se
neměly dotahovat uzávěry, protože uzavřené lahve se nedají
lisovat do balíků.
Do těchto kontejnerů pak nepatří nádoby od kosmetiky,
domácí chemie, olejů, dále fólie, plastový nábytek, plastové
části domácích spotřebičů, polystyren a jiné plasty.
Vážení spoluobčané, pokud máte nějaké dotazy týkající
se odpadového hospodářství, můžete je zanechat ve schránce
na podatelně městského úřadu nebo na webových stránkách města. V případě, že se sejde větší množství dotazů,
budeme se jim věnovat v některém z následujících čísel
Zpravodaje.
Podle společnosti EKO-KOM připravila
Ing. Kristina Bendlová
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8. ROČNÍK
BENÁTECKÉHO POHÁRU
2. kolo
Křivý tága Benátky
Dunsbeer Benátky - Penzion - dědci
Marná snaha Benátky - Bašta Duns Benátky
BC Dragon Benátky - Děravý koule Krnsko
Penzion Lipník - Proﬁ Benátky

volný los
5:1
3:6
3:5
4:4

3. kolo
Bašta Duns Benátky
Penzion - dědci - Proﬁ Benátky
Děravý koule Krnsko - Penzion Lipník
Křivý tága Benátky - BC Dragon Benátky
Dunsbeer Benátky - Marná snaha Benátky

volný los
3:4
1:5
4:2
2:6

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Petr Urban, Vladimír Urban a Vladimír Prokop - vítězové Novoročního
turnaje.

Novoroční turnaj

Tabulka po 3. kole
Tým
záp.
v
r
p
k body
skóre
Proﬁ Benátky
3
2
1
0
0
8
17:7
Penzion Lipník
3
2
1
0
0
8
13:8
Bašta Duns Benátky 2
2
0
0
0
6
10:4
Křivý tága Benátky
2
2
0
0
0
6
8:4
Marná snaha Benátky 3
1
0
2
0
5 11:12
Dunsbeer Benátky
3
1
0
2
0
5
8:11
Děravý koule Krnsko 2
1
0
1
0
4
6:8
Penzion - dědci Lipník 3
0
0
3
0
3
7:13
Dragon Benátky
3
0
0
3
0
3
5:18
Připravil Jindřich Drozda

Jako každý rok se v největší benátecké kulečníkové herně uskutečnil novoroční turnaj v osmičce. I letos se vyhlašovalo pořadí Benátecké ligy za podzim 2005,
ve které byl nejúspěšnější místní tým Bašta Duns Benátky (Urban Vl., Neumann,
Sládek). O poměrně vysokou účast na turnaji se zasloužila nejen nově otevřená
restaurace s profesionální obsluhou a výbornou kuchyní, ale i nově potažené
a vyrovnané stoly. Hráči se sjeli z celého okresu, avšak největší zastoupení měli
sportovci benátečtí. Turnaj byl velice zajímavý a plný nečekaných výsledků.
Velmi dobře si vedl Aleš Pitrmoc z Krnska, který se probojoval až do semiﬁnále.
V boji o třetí místo prohrál s mladým Petrem Urbanem. Finále zpočátku vypadalo
lépe pro lipnického Prokopa, když vedl 3:1 nad Vl. Urbanem. Zkušený Urban
však výsledek srovnává na 3:3. V závěrečné rozhodující hře zahrává Prokop
nepřesnou taktickou jistotu, za kterou ho Urban trestá suverénním potopením
černé koule a vítězí 4:3.
Radovan Kováč

HOKEJ - výsledky mládežnických družstev
PŘÍPRAVKA - HC Benátky (přátelská utkání)

Rozpis baráže o 1.ligu dorostu

12. 2. 2006
HC Benátky – Slavia Praha
17 : 0
(střelci branek: Mocek-5, Uřidil-4, Bandy-3, Haspeklo-2, Král-2, Šípek)
19. 2. 2006
Nymburk – HC Benátky
(střelci branek: Uřidil-3)

13 : 3

Naši nejmenší hrají v sestavě: Uřidil, Závora, Šebor, Stavar, Bandy, Mocek,
Erben, Šimon, Haspeklo, Vaněček, Bouřil, Šípek, Král, Temr, Kovář, Švach.
Trenér: Neumann Karel

Pátek 3. 3. 2006

HC Lasselberger Plzeň „B“
- HC Benátky nad Jizerou

Neděle 5. 3. 2006

HC Benátky nad Jizerou volno

Pátek 10. 3. 2006

HC Dvůr Králové-Náchod - HC Benátky nad Jizerou

Neděle 12. 3. 2006

HC Benátky nad Jizerou - HC Lasselberger Plzeň „B“

Pátek 17. 3. 2006

HC Benátky nad Jizerou volno

Pátek 24. 3. 2006

HC Benátky nad Jizerou - HC Dvůr Králové-Náchod

6:3

Krajský přebor 4 + 5 třída
27
28
29
30
31
32
33

28. 1.
4. 2.
5. 2.
11. 2.
18. 2.
25. 2.
4. 3.

HC Jablonec - HC Benátky
HC Pardubice - HC Benátky
HC Benátky - TJ Nymburk
HC Trutnov, N.Paka - HC Benátky
HC Benátky - Bílí tygři Liberec
HC Metuje - HC Benátky
SC Kolín - HC Benátky

0:4
9:0
3:5
8:0
0:10
10:2
6:1

6:1
3:0
0:7
3:2
3:3
2:2
1:1

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

28. 1.
4. 2.
11. 2.
15. 2.
18. 2.
25. 2.
4. 3.

HC Benátky - HC Jablonec n/N.
HC Benátky - TJ Nymburk
HC Benátky - HC Metuje
HC Letňany - HC Benátky
HC Benátky - Trutnov,N.Paka
HC Mělník - HC Benátky
HC Benátky - Velké Popovice

8:3
3:7
3:5
2:2
4:4
7:3
6:0

7:3
7:4
1:3
12:6
0:3
2:6
0:7

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

28. 1.
4. 2.
11. 2.
15. 2.
18. 2.
25. 2.
4. 3.

HC Jablonec n/N. - HC Benátky
TJ Nymburk - HC Benátky
HC Metuje - HC Benátky
HC Benátky - HC Letňany
Trutnov, JTC N. Paka - HC Benátky
HC Benátky - HC Mělník
Velké Popovice - HC Benátky

2:5
2:3
4:1
8:2
2:4
0:3
2:6
2:4
0:7
1:7
ODLOŽENO
3:3
3:6

Macura-2,Žemlička,Hötzel

Carda

Fiala,Bukolská,Macura

Matoušek,Bukolský
Bukolský

Menšík,Novotný,Šplíchal
Šplíchal-2
Říha

ŽL 6 + 7 třída
Novotný-3,Zumr-3,Bašus,Říha
Zumr-2,Bašus
Kolman,Klindera,Zumr
Zumr,Říha
Zumr-3,Kolman
Bašus-2,Říha
Kolman-2, Zumr-2,Havlas,Šimek

Hrouda-3,Lhoták-2,Kadeřábek,Novotný
Lhoták-3,Hůla-3,Pospíšil
Uváčik
Novák-2,Hrouda-2,Klouda,Bubeník
Lhoták-2,Kadeřábek-2,Hůla,Klouda

ŽL 8 + 9 třída
Lhoták-3,Zahrádka,Svoboda
Hrouda
Čermák-3,Slapnička
Lhoták,Hrouda
Pešta3,Zahrádka,Novotný,Hrouda,Svoboda

Bezděk-2,Barták
Štěpánek,Šeﬂ
Ferenc,Antal,Šulc M.
Košnář,Barták
Antal-2,Barták-2,Šeﬂ,Bradáč,Kryštof

Lhoták,Novák,Kadeřábek

Jakubčo-3,Antal,Bezděk,Barták
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Domácí hokejisté vyprovodili soupeře s desítkou
HC Benátky - Žďár 10:1 (7:0, 0:0, 3:1)
Benátečtí hokejisté hostili v posledním domácím utkání nadstavbové
části II. ligy beznadějně poslední Žďár nad Sázavou a už v první třetině
rozhodli o svém jasném vítězství. Za dvacet minut totiž soupeři nastříleli sedm branek. Přestože pak ve druhém dějství domácím střelecký
prach zvlhnul, v závěrečné části se přeci jen diváci kýžené desítky
v síti hostů dočkali. V benáteckém dresu se dařilo Kaňkovskému, ke
dvěma brankám si připsal stejný počet asistencí. Kubišta měl na svém
kontu čtyři přihrávky.
První třetina se benáteckému týmu opravdu vydařila. Vždyť domácí
sedmkrát skórovali a donutili soupeře ke střídání brankářů. Skóre otevřel po přihrávce Kubišty zblízka Zajíček - 1:0. Vzápětí Kocman vyhrál
buly a Jakeš bez přípravy poslal puk „pod víko“ - 2:0. Třetí branku
vypracoval T. Kadeřábek, zpoza branky vybídl ke skórování Zajíčka
a ten nezaváhal - 3:0. V 8. minutě potvrdil svůj přehled Kaňkovský.
Stáhl si puk a nad ležícím gólmanem zvyšoval už na 4:0. Hosté si
následně vybrali oddechový čas a do branky místo Hrachoviny přišel
Kochánek. Ten udržel neprůstřelnost pouze do 13. minuty. V přesilovce
si najel mezi kruhy obránce Hart a upravil na 5:0. K šestému úspěchu
dopomohla domácím dvojnásobná přesilovka a v ní druhá zápasová
trefa Kaňkovského - 6:0. Účet úvodní třetiny, opět v početní převaze,
uzavřel Nekvasil - 7:0.
Po gólových hodech se ve druhé části diváci branky nedočkali.
Blíže ke skórování přitom ale byli hosté. Jen zásluhou skvělého Barka
se skóre neměnilo. A po pravdě řečeno, strážce domácí branky často
dovedl žďárské střelce svými úspěšnými zákroky k zoufalství. Jak trefně
jeden z diváků poznamenal, musel by mít Barek svázané ruce i nohy,
aby ho hosté dokázali prostřelit…

Ve 48. minutě se poprvé a naposledy o slovo přihlásili také hosté. To
Barka prostřelil Bukáček - 7:1. Až v 50. minutě se další trefy dočkali
také domácí fanoušci. Střílel Oberreiter, jeho pokus ještě hostující
gólman vyrazil, Kučera však dorážku poslal do sítě - 8:1. V 57. minutě dal o sobě vědět benátecký obránce Zeman, a to svým průnikem
do útočného pásma zakončeným bekhendovým pokusem do levého
horního růžku žďárské branky - 9:1. Za pouhých 19 vteřin se skóre
měnilo naposledy. Od modré pálil Zeman a tečující Kocman určil
konečné skóre - 10:1.
„Zápas jsme brali jako přípravu na play-off. Proto jsme se na něj
maximálně soustředili. Přes rozpačitý začátek se nám úvodní třetina
vydařila. Byla pěkná, padaly krásné góly. Chtěli jsme samozřejmě
v tomto trendu pokračovat. Do hry jsme pak zapojili všechny hráče
a hráli na čtyři formace. Ve druhé třetině hra ztratila tempo a my už
jsme se nedokázali střelecky prosadit. Až v závěru znova jsme na tu
kýženou desítku, kterou diváci chtěli, dosáhli. Jsme rádi za ten výsledek. Věříme tomu, že bychom na čtvrtém místě tabulky mohli zůstat,“
pravil po zápase benátecký trenér Ladislav Kolda.
Branky: 4. Zajíček (Kubišta), 5. Jakeš (Kocman), 7. Zajíček (T. Kadeřábek, Kubišta), 8. Kaňkovský (Žluva), 13. Hart (Kubišta, Pešek), 16.
Kaňkovský (Kocman), 17. Nekvasil (Weiss, Čech), 50. Kučera (Oberreiter), 57. Zeman (Kubišta, Kaňkovský), 57. Kocman (Zeman, Kaňkovský)
- 48. Bukáček (Muhlfait). Rozhodčí: Štěpán, Vyloučení: 1:10, Přesilovky:
2:0, Oslabení: 0:0, Diváků: 180. HC Benátky: Bárek - Čech, Nedbal,
Pešek, Hart, Zeman, Žluva, Klaban - Nekvasil, Skořepa, Weiss - Zajíček,
Kadeřábek, M. Krupka - Kocman, Kaňkovský, Jakeš - Oberreiter, M.
Kučera, Rybín. Trenéři: Ladislav Kolda a Aleš Vladyka.

Pro Jiřího Jakeše je dnes prvořadé studium
Celkově je západ slabší
Do benátecké sestavy se
vrátil třiadvacetiletý útočník
Jiří Jakeš. Přestože letošní
sezonu začal ve Slaném, především pro play-off by měl
být posilou pro tým vedený
trenérem Ladislavem Koldou.
Jiří má přitom za sebou řadu
zápasů v extralize, kde oblékl
ve čtrnácti zápasech dres mužstva HC Lasselsberger Plzeň.
V Tipsport Cupu pak hrál za
pražskou Spartu. Později si prvoligovou soutěž zahrál v Písku
a také v BK Mladá Boleslav.
V sezoně 2001/2002 si pak
zahrál na světovém šampionátu
dvacetiletých. Dnes je pro něj,
jak nám prozradil, číslem jedna
studium na vysoké škole.
Jiří, ve vašem případě právě
se studiem úzce souvisí letošní
sezona. Právě kvůli němu jste
zvolil působení ve Slaném. Je
tomu tak?
Ve Slaném přišli s nápadem vytvořit univerzitní tým.
Ten měl být pohromadě právě
před univerziádou. Upřímně

řečeno, moc se to nepovedlo
a moc kluků se v týmu nesešlo.
Uvidíme, jak to bude příští rok.
Vlastně už v polovině sezony
nebylo o co hrát. Na play-off
šance nebyla a baráž byla také
hodně vzdálená.
To vše se zřejmě podepsalo
na vašem příchodu do Benátek?
Zavolal mě sportovní ředitel
HC Benátky Jan Slivka. Dotázal
se, jestli bych mužstvu nechtěl
pomoci v play-off. Na nabídku
jsem kývl.
Vy jste si ale v minulosti zahrál nejen v I. lize, ale také v extralize. Nemáte proto ve vašem
věku přeci jen vyšší ambice, než
je druhá liga?
Pro mě je v současnosti prvořadá škola. Studuji ekonomiku
a rád bych úspěšně dostudoval.
Potom, jestli na to ještě budu
mít, možná zkusím něco výše.
Zatím mi druhá liga absolutně
vyhovuje.
Hovoříme spolu po posledním
domácím utkání Benátek v nad-

stavbové části. Tedy v okamžiku,
kdy nebylo ještě jasné, na koho
tým narazí v úvodním kole play-off. Vy jste právě v dresu Slaného hrál skupinu Západ, ze které
měl vzejít benátecký protivník.
Jaká je ve srovnání se skupinou
střed?
Celkově bych řekl, že skupina
Západ je slabší. Nicméně si myslím, že prvních pět až šest týmů ze
Západu by ve skupině, kde hrají
Benátky, hrálo solidní Střed.
V době rozhovoru bylo jasné,
že Benátky narazí na někoho ze
čtveřice Řisuty, Most, Sokolov
nebo Klášterec. Kdo by podle
vás z těch soupeřů byl nejpřijatelnější?
Řekl bych, že nejpřijatelnější
se jevil Sokolov a možná také
Most. Klášterec a Řisuty se
prezentují hodně útočným hokejem. Jsou to dva nevyzpytatelné
celky. Proto si myslím, že právě
Sokolov by pro nás opravdu byl
nejpřijatelnější. Ale jednoduché
to nebude. Pokud bych se zastavil třeba u Mostu, na začátku
soutěže se pohyboval v samém

závěru tabulky. Postupně se ale
mančaft zvedl, pomáhali tam
kluci z první ligy. Teď hrají
dobře, ale přesto si myslím, že
by to byl jeden z přijatelných
soupeřů.
Poslední domácí utkání
Benátky sehrály proti Žďáru.
Výsledek 10:1 hovoří pochopitelně za všechny komentáře.
Očekával jste, že zápas bude
mít tak jednoznačný průběh?
Zejména pak v první třetině,
kdy Benátky sedmkrát skórovaly?
To určitě ne. Každopádně
my jsme tento zápas pojali
už jako přípravu na play-off.
Chtěli jsme hrát zodpovědně.
To se nám v první třetině dařilo. Ve druhé části, jak už to tak
bývá, i když jsme si to nechtěli
připustit, polevili jsme a dělali
hloupé chyby. Zbytečně jsme
z toho udělali ne příliš pohledný
zápas. Nakonec se nám přeci
jen podařilo vstřelit desítku.
S výsledkem jsme proto mohli
být spokojeni. Hra už tak dobrá
nebyla.
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Hostující tým potvrdil roli favorita
HC Pelhřimov - HC Benátky 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Před závěrečným zápasem nadstavbové části II. ligy měli před sebou
hostující hráči jediný cíl. Na pelhřimovském ledě bodovat a tím si pojistit
umístění mezi nejlepšími čtyřmi celky skupiny Střed před začátkem bojů
v play-off. To se nakonec podařilo, Benátky byly po celý zápas lepším
celkem a zaslouženě zvítězili.
Cesta za výhrou ale nebyla jednoduchá. Vždyť první gól padl do domácí
sítě až ve 35. minutě. Po přihrávce Jakeše se po pravém křídle protáhl Kocman a bekhendovou střelou otevřel skóre - 0:1. Pojistku Benátky přidaly
až v závěrečné desetiminutovce celého utkání. V 53. minutě při přesilové
hře Zajíček našel na modré Peška a ten tvrdou ranou nedal domácímu
gólmanovi šanci - 0:2. Deﬁnitivní klid do benáteckých řad přinesla pak 55.
minuta, kdy se odražený puk dostal před branku, kde se nejlépe zorientoval
Jakeš a upravil na konečných 0:3.
„Stůj co stůj jsme chtěli v Pelhřimově bodovat. Vstup do zápasu ale
nebyl v našem podání nikterak ideální. Nedokázali jsme si vzájemně vyhovět, chyběla přihrávka a také jednoduchost. Až ve 35. minutě jsme se
střelecky prosadili. Přišly i další šance a naše vítězství mohlo být i výraznější. Jenže jsme slibné příležitosti nedokázali využít. Kdyby se tak stalo,
mohlo být o osudu zápasu rozhodnuto daleko dříve, než až v posledních
deseti minutách sobotního duelu,“ pravil po utkání benátecký asistent
Aleš Vladyka.
Branky: 35. Kocman (Jakeš, Zeman), 53. Pešek (Zajíček), 55. Jakeš
(Kocman). Rozhodčí: Vampola, Vyloučení: 8:8, Přesilovky: 0:0, Oslabení:
0:0, Diváci: 250. HC Benátky: Barek - Nedbal, Čech, Pešek, Hart, Žluva,
Zeman, Klaban - Nekvasil, Skořepa, Weiss - Zajíček, T. Kadeřábek, Kubišta - Kocman, Kaňkovský, Jakeš - Rybín, Kučera, Oberreiter. Trenéři:
Ladislav Kolda a Aleš Vladyka.

Úspěšný vstup do play-off
HC Benátky - Klášterec 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Benátečtí hokejisté úspěšně vstoupili do prvního kola play-off. V úvodním zápase totiž zdolali na domácím ledě nebezpečný Klášterec. O branky
se postarali Tomáš Kadeřábek, Karel Nedbal a Josef Skořepa. Martin Barek
pak vychytal čisté konto. Stav na zápasy je tak 1:0.
Během úvodních minut zazlobili hosté. Nejprve Barek zlikvidoval
bekhendový pokus Chyby a po střele Nerada zazvonila tyč domácí branky. Poté na trestnou lavici usedl benátecký Kaňkovský a právě v oslabení
Benátky otevřely skóre. Zajíček nahrával a T. Kadeřábek střelou od modré
zajistil domácímu celku vedení - 1:0. Možnost zvýšit náskok se domácím
naskytla ve 13. minutě, kdy hráli přesilovku čtyři na tři. A tu možnost
svěřenci Ladislava Koldy a Aleše Vladyky také využili. Stačilo jim k tomu
přitom pouze dvacet vteřin, kdy Pešek našel volného Nedbala a ten střelou
z kruhu pojistil vedení - 2:0. Vzápětí mohl zvýšit Kocman, samostatný
nájezd ovšem neproměnil. Na druhé straně se sám před Barkem objevil
Nesládek, ani on však neuspěl. Barek tak znovu potvrdil skvělou formu.
Na začátku prostřední dvacetiminutovky se Benátky nejprve ubránily
přesilovce soupeře. Po jejím vypršení to od modré zkoušel Jakeš a posléze
střelu Zemana zlikvidoval pozorný Damašek. Neprosadili se ani Zajíček
s Peškem a také Nedbal.
Důležitá pro vývoj zápasu byla 49. minuta, kdy se domácí nejprve
úspěšně minutu bránili ve třech proti čtyřem hostujícím hráčům. Vzápětí
hrál Klášterec pětatřicet vteřin dokonce ve dvojnásobné početní převaze,
ani to ale hostům ke gólu nepomohlo. Naopak domácí tým to odstartovalo k závěrečnému náporu. Další branka však dlouho nepřicházela. Čech
neproměnil sólový nájezd, Rybín netreﬁl puk prakticky před prázdnou
brankou a nadvakrát se neprosadil před Damaškem ani mladší z rodu
Kadeřábků Jan. Úspěšný po střele od modré nebyl ani Čech. Stále tak
nebylo deﬁnitivně o osudu utkání rozhodnuto. To se stalo až v 59. minutě.
Klášterec sáhl k power-play, jenže puk ve vlastním obranném pásmu po
buly vybojoval Nekvasil, přes Nedbala se k němu dostal Skořepa a ten
skóroval do opuštěné svatyně - 3:0. Domácí tak úvodní zápas play-off
zvládli a na utkání vedou 1:0.
Branky: 7. T. Kadeřábek (Zajíček), 13. Nedbal (Pešek), 59. Skořepa
(Nedbal, Nekvasil). Rozhodčí: Lacina - Mannl, Orlický. Vyloučení: 10:7,
Přesilovky: 1:0, Oslabení: 1:0, Diváků: 550. HC Benátky: Barek - Čech,
Nedbal, Pešek, Hart, Zeman, Žluva, Klaban - Nekvasil, Skořepa, Weiss
- Zajíček, T. Kadeřábek, Kubišta - Kocman, Kaňkovský, Jakeš - Rybín, L.
Krupka, J. Kadeřábek. Trenéři: Ladislav Kolda a Aleš Vladyka.

Na slovíčko s kapitánem Karlem Nedbalem

Vůbec to nebylo jednoduché
V benátecké kabině bylo pochopitelně po úvodním duelu
play-off s Kláštercem veselo.
Jak by také ne. Vždyť domácí
mužstvo zvládlo vstup do vyřazovacích bojů. Podle slov kapitána
Karla Nedbala přitom mužstvo
bezezbytku splnilo to, co po hráčích chtěl trenér. To především
znamenalo hrát maximálně zodpovědně. A právě s benáteckým
kapitánem jsme nejen úterní duel
rozebrali.

a nebyla vidět žádná záludnost.
A otázka velkého počtu vyloučených? Rozhodčí nasadil takový
metr, že jste se prakticky nemohli
ani dotknout hokejky a hned se
vylučovalo. Na druhou stranu ale
právě tento trend pomáhá technickému hokeji.

Benátky mají za sebou první
krok a vítězství 3:0 v úvodním zápase play-off. Co jste, kapitáne, od
duelu s Kláštercem očekávali?

Já si myslím, že jsme splnili to,
co jsme si řekli. To znamená po
základní a nadstavbové části být
do čtvrtého místa. Teď je hlavním
cílem přejít přes první kolo play-off.

Upřímně řečeno, moc jsme toho
o soupeři nevěděli. Já, co si pamatuji z minulosti, tak Klášterec měl
starší a zkušené mužstvo. Současný
kádr tvoří mladí hokejisté, kteří
opravdu lítají a bruslí. Vůbec to
nebylo jednoduché utkání.
Co nakonec bylo na pomyslné
misce vah pro konečný výsledek
nejdůležitější?
Hráli jsme zodpovědně a splnili
to, co po nás trenér chtěl. To bylo
rozhodující.
Zdálo se, že na play-off se hrálo
velice slušně. Nicméně na domácí
straně bylo deset a na hostující
sedm vyloučených hráčů. Co vy
na to?
Pravdou je, že se hrálo slušně

Sezona se pochopitelně bude
hodnotit až podle play-off. Nicméně jaká zatím v benáteckém
provedení je?

Pokud bychom se ještě vrátili
k dlouhodobé části, jaká z celkového pohledu skupina Střed byla?
Jsem přesvědčen o tom, že kvalita soutěže se rok od roku zlepšuje.
I druhá liga se začíná poloprofesionalizovat. Je prostě složité při druhé
lize chodit ještě do zaměstnání. Už
to není to, co bývalo a co já ze své
kariéry pamatuji.
Pokud se ještě na závěr vrátíme
k play-off, dá se podle úvodního
zápasu předvídat, jaká série mezi
Benátkami a Kláštercem bude?
Domnívám se, že souboje budou
hodně vyrovnané.
Děkuji za rozhovor.

Benátečtí udělali další krůček k postupu
HC Klášterec - HC Benátky 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Benátečtí hokejisté zvládli úspěšně také druhé utkání úvodního kola
play-off druholigové soutěže. Po výhře na kláštereckém ledě vedou 2:0
na zápasy a v sobotu doma mohou v případě vítězství slavit postup. Ale
nepředbíhejme, Klášterec je nepříjemný soupeř a jistě udělá ještě vše proto,
aby sérii zdramatizoval.
V benátecké sestavě tentokrát chyběl zraněný Hart (z domácího utkání
má v obličeji po zásahu hokejkou sedm stehů) a také Kaňkovský, stěžující
si na nastřelený nárt. Hned v úvodu čtvrtečního zápasu pak přišla další
citelná ztráta. Domácí Znojemský zasáhl u mantinelu nepříjemně Jakeše
a ten s natrženým nosem a poraněným kolenem skončil v nemocnici.
Pokud jde o utkání samotné, hosté byli lepším celkem a jejich vítězství
je zasloužené. Důležitá byla především vedoucí branka čtyři vteřiny před
druhou sirénou. Střílel Nedbal a Rybín dotlačil puk za brankovou čáru.
Gól byl logickým vyústěním tlaku, který si Benátky vypracovaly. Domácí
však stačili ve 47. minutě v přesilovce vyrovnat. Z nerozhodného stavu
se ovšem Klášterečtí radovali jen dvě minuty. Zpoza branky přihrával
Kubišta a Zajíček zblízka prostřelil výtečného Damaška. V závěru už si
hosté vítězství pohlídali a ujali se vedení 2:0 na zápasy.
„V našem provedení to byl další velmi dobrý zápas,“ pochvaloval si
benátecký asistent Aleš Vladyka a dodal: „Po celých šedesát minut jsme
prakticky měli více ze hry. Výjimkou byla pouze přesilovka, ze které
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soupeř vyrovnával. Měli jsme i více šancí, domácím však výborně chytal
Damašek. Z našeho pohledu byl pochopitelně důležitý vedoucí gól krátce před koncem druhé třetiny. Stejně tak důležitá byla rychlá odpověď
na klášterecké vyrovnání. Při vedení 2:1 už jsme si výsledek pohlídali.
Ukázkový byl zejména závěr zápasu, kdy jsme domácí vůbec nepustili
do našeho obranného pásma. Soupeř se tak nedostal ani k power-play.
Nyní se série vrací do Benátek a my uděláme všechno proto, abychom
si vybojovali postup do druhého kola. Vítězství 3:0 by nám dalo čas na
odpočinek a regeneraci. Ale pozor! Nic ještě není vyhráno. Pouze vedeme
2:0 na zápasy a stále je před námi ještě jeden krok. Ještě jednou musíme
vyhrát a soupeř se jistě jen tak nevzdá.“
Branky: 47. Soukup (Vyžďura) - 40. Rybín (L. Krupka, Nedbal), 49.
Zajíček (Kubišta, T. Kadeřábek). Rozhodčí: Würtherle, Vyloučení: 7:7,
navíc domácí Znojemský po zákroku na Jakeše 5 min. + trest do konce
utkání, Přesilovky: 1:0, Oslabení: 0:0, Diváků: 700. HC Benátky: Barek
- Nedbal, Čech, Pešek, Klaban, Žluva, Zeman - Nekvasil, Skořepa, Weiss Zajíček, T. Kadeřábek, Kubišta - Oberreiter, Kocman, Jakeš - J. Kadeřábek,
Rybín, L. Krupka. Trenéři: Ladislav Kolda a Aleš Vladyka.

Benátečtí hokejisté vybojovali postup
HC Benátky - HC Klášterec 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)
Hokejisté HC Benátky splnili jeden ze svých cílů pro letošní sezonu. Po
sobotním vítězství nad Kláštercem si totiž vybojovali postup do druhého
kola play-off. Domácí byli jednoznačně lepší a po zásluze vysoko zvítězili.
Rozhodující pro vývoj zápasu byla už úvodní třetina, ve které domácí třikrát
skórovali a prakticky rozhodli.
Při pohledu do zápisu o utkání pak jistě není bez zajímavosti, že čtyři ze
sedmi gólů vstřelili obránci. Pešek skóroval dokonce dvakrát. Z útočníků
dal o sobě vědět jedním gólem a třemi asistencemi Jakeš, Kaňkovský si
připsal čtyři přihrávky. Tradiční klid do benáteckých řad navíc přinesl
svým velmi dobrým výkonem gólman Barek.
„Sérii s Kláštercem jsme měli dobře rozehranou a tak jsme na domácím
ledě chtěli rozhodnout o postupu do druhého kola play-off,“ konstatoval po
utkání benátecký kouč Ladislav Kolda a dodal: „Důležitá z hlediska vývoje
série byla naše výhra 2:1 v Klášterci. Ta soupeře psychicky nalomila. A sobotní duel před vlastním publikem? Velmi dobře nám vyšla úvodní třetina.
Vždyť jsme v ní třikrát skórovali a to rozhodlo. Zaslouženě jsme vyhráli
a už po třech zápasech si vybojovali postup. Musím přitom kluky pochválit,
ve všech zápasech s Kláštercem hráli zodpovědně a plnili taktické pokyny,
které jsme si dali. Spolehlivým výkonem se navíc prezentoval Barek. Ten
je pro mužstvo jistotou. Hráči vědí, že se na Martina mohou stoprocentně
spolehnout. Když udělají chyby, ví, že za nimi je ještě někdo, kdo jejich
zaváhání může napravit.“
Postup do druhého kola si ale vybojovala zatím jen tři mužstva. Vedle
Benátek to jsou Písek a také Blansko. Jisté pak je, že Benátky znovu zasáhnou do hry v sobotu 18. února. S největší pravděpodobností to bude na
ledě některého ze soupeřů. Více jasno bude zřejmě až ve středu, kdy jsou
na programu eventuální páté zápasy úvodního kola.
Branky: 7. Pešek (Zajíček), 12. Jakeš (Kocman, Kaňkovský), 20. Nedbal
(Kaňkovský, Jakeš), 25. Pešek (Kubišta), 34. Čech (Jakeš, Kaňkovský),
51. Kocman (Jakeš, Kaňkovský), 51. Rybín (Klaban) - 46. Babka (Chyba).
Rozhodčí: Horák - Flégl, Šperl. Vyloučení: 8:7, Přesilovky: 2:0, Oslabení:
0:0, Diváků: 550. HC Benátky: Barek - Čech, Nedbal, Pešek, Klaban,
Zeman, Žluva, Hart - Nekvasil, Skořepa, Weiss - Zajíček, T. Kadeřábek,
Kubišta - Kocman, Kaňkovský, Jakeš - Rybín, L. Krupka, J. Kadeřábek.
Trenéři: Ladislav Kolda a Aleš Vladyka.

Benátečtí v play-off ještě nepoznali porážku
HC Vrchlabí - HC Benátky 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Hokejisté HC Benátky zůstávají v play-off II. ligy bez porážky. Svěřenci
Ladislava Koldy a Aleše Vladyky totiž nezaváhali ani v zahajovacím utkání
druhého kola a zvítězili ve Vrchlabí. Hosté předvedli výborný výkon, který
umocnil skvělý Martin Barek v brance. Dirigentské taktovky se pak ujal
zkušený Petr Kaňkovský.
Skóre v utkání, které sledovalo více jak dva tisíce diváků, otevřeli hosté
ve 13. minutě, kdy využili přečíslení dva na jednoho. Jakeš nasměroval
přesně přihrávku na Kaňkovského a ten prakticky do prázdné branky
vstřelil úvodní gól zápasu - 0:1. Odpověď domácích přišla ve 24. minutě.
Po levém křídle ujel Plodek a nechytatelnou ranou se postaral o vyrovnání
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- 1:1. Ve 35. minutě znovu udeřily Benátky. Kaňkovský vyhrál nejprve
buly v útočném pásmu, k odraženému puku na následně dostal Jakeš
a střelou „pod víko“ upravil na 1:2. I po čtyřiceti minutách tak hosté drželi
jednobrankové vedení. O osudu zápasu se přitom deﬁnitivně rozhodlo až
v samém závěru. V 56. minutě totiž domácí vyrovnali. Po „závaru“ před
benáteckou brankou napřáhl obránce Vyskočil a začínalo se znovu - 2:2.
Benátky ale cítili šanci na úspěch, nenechaly se gólem ve vlastní síti zaskočit a postaraly se o bleskurychlou odpověď. K ní potřebovaly pouze
třicet vteřin. Kaňkovský opět uspěl na buly, Žluva přihrával Kocmanovi
a jeho dorážka se zastavila až ve vrchlabské síti - 2:3. Benátečtí hokejisté
tak úspěšně zvládli vstup do druhého kola vyřazovací části.
Branky: 24. Plodek (Pešán), 56. Vyskočil (Hlaváček, Němec) - 13. Kaňkovský (Jakeš), 35. Jakeš (Kaňkovský), 56. Kocman (Žluva, Kaňkovský).
Rozhodčí: Hrabák - Mergl, Ježek. Vyloučení: 5:9, navíc domácí Jakubec
5 min. + trest do konce utkání. Přesilovky: 0:0, Oslabení: 0:0, Diváků:
2253. HC Benátky: Barek - Čech, Nedbal, Klaban, Pešek, Žluva, Zeman
- Nekvasil, Skořepa, Weiss - Zajíček, T. Kadeřábek, Kubišta - Kocman,
Kaňovský, Jakeš - L. Krupka, Rybín, J. Kadeřábek. Trenéři: Ladislav
Kolda a Aleš Vladyka.

Mančaft podal vynikající výkon
Klobouk dolů před Martinem Barkem
V kabině benáteckého týmu byla pochopitelně po utkání skvělá nálada.
„Samozřejmě máme velkou radost z vítězství. Nerodilo se lehce, ale celý
mančaft podal vynikající výkon. Ten podpořil famózní Barek, který zlikvidoval několik vyložených šancí soupeře. Celé mužstvo k utkání přistoupilo
maximálně zodpovědně, hru režíroval zkušený Petr Kaňkovský. Znovu
se tak ukázalo, že volba právě na jeho osobu byla správná. Atmosféra
v hledišti byla báječná. Chtěl bych poděkovat i našim divákům. Fandili
a vystupovali velice slušně, mužstvo skvělým způsobem podpořili,“ pravil
prezident klubu PhDr. Bohumil Bartoň.
Chválou nešetřil ani asistent trenéra Aleš Vladyka: „Pokud bych měl
zápas hodnotit z celkového pohledu, jeli jsme do Vrchlabí s cílem uhrát
příznivý výsledek. Jelikož se v play-off nehraje na remízy, bylo jasné,
že chceme uspět a přivést si domů vítězný zápas. Na druhou stranu jsme
samozřejmě věděli, že to bude moc těžké a že cesta k úspěchu vede jen
přes maximální úsilí, bojovnost a disciplínu. Přesně tak se také stalo. Byly
ovšem pasáže, a to je třeba přiznat, kdy jsme se ocitli pod tlakem. To je ale
pochopitelné. Vrchlabí disponuje obrovskou silou hlavně ve hře směrem
dopředu. Co jméno, to jsou ofenzivně ladění hráči. Stačí jmenovat třeba
Plodka, Pešána nebo Hlaváčka. To jsou hokejisté, kteří ve hře vrchlabského
celku dominují. Nás může těšit, že se do mnoha šancí v sobotním zápase
nedostali. A pokud ano, poradil si s jejich příležitostmi Barek. Vůbec,
klobouk dolů před tím, co předváděl. Upřímně řečeno, i já sám jsem se
divil, co lze všechno chytit.“

Čtvrtﬁnále play-off II. ligy po druhém zápase
HC Benátky - HC Vrchlabí 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Poprvé ve druhém kole play-off se na domácím ledě představili hokejisté
HC Benátky. Tentokrát ale Benátečtí nedokázali navázat na úvodní vítězství
ve Vrchlabí. Hosté byli hokejovější a zaslouženě se radovali z výhry. Stav
série, hrané na tři vítězné duely, je tak srovnán na 1:1.
Domácí hokejisté začali aktivně a v 6. minutě se také dočkali vedení.
V přesilové hře mířil přesně Zajíček. Přišly i další šance v domácím provedení, leč bez gólového efektu. Od druhé třetiny začali pomalu přebírat
taktovku hosté a ve 28. minutě se dočkali také vyrovnání. Po přihrávce
Vyskočila srovnával dokonce ve vlastním oslabení Svoboda - 1:1. Rozhodující pro další vývoj utkání byl začátek třetí třetiny. Už dvaapadesát
vteřin po jejím zahájení, to hrála obě mužstva ve čtyřech, totiž domácí
nedokázali po buly pokrýt Plodka a ten vstřelil, jak se později ukázalo,
vítězný gól hostujícího celku.
„Musíme sportovně přiznat, že soupeř byl hokejovější. Na počátku
zápasu jsme si vytvořili tři slibné šance a také jsem zásluhou pěkného gólu
Zajíčka otevřeli skóre. Následně jsme ještě dvakrát měli blízko k brance.
Bohužel jsme příležitosti nedotáhli do konce. Od druhé třetiny hosté působili hokejovějším dojmem. Nás dlouho držel opět výborný Barek v brance.
Působili jsme ale podle mého soudu unaveným dojmem. Říkám znovu
- musíme soupeři sportovně poblahopřát. Předvedl na benáteckém ledě
vynikající hokej. Stav je 1:1, je to klasické play-off. Věřím, že nesložíme
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zbraně. A že se pokusíme o to, co se Vrchlabí podařilo v Benátkách a nám
pro změnu na ledě soupeře. Věřím zkrátka, že ještě sérii otočíme v náš
prospěch,“ konstatoval po utkání prezident HC Benátky PhDr. Bohumil
Bartoň.
A jak zápas viděl benátecký asistent Aleš Vladyka? „Mohou nás mrzet především neproměněné šance. Vždyť jsme po vedoucím gólu měli
další příležitosti, které se nám bohužel nepodařilo zužitkovat. Od druhé
třetiny nás ale soupeř pomalu přehrával, především dobrým pohybem.
Zápas se pak lámal na začátku třetí třetiny, kdy jsme brzy inkasovali. To
jsou okamžiky, které v play-off rozhodují. Měli jsme ještě sice šance na
vyrovnání, jenže Vrchlabí už dovedlo zápas do vítězného konce. Škoda,
že jsme nenavázali na výhru z úvodního zápasu druhého kola. Je ale vidět,
že domácí prostředí v souboji Benátek a Vrchlabí nebude až tak rozhodující. Jedeme nyní znovu do Vrchlabí a věřím, že nejsme bez šance uspět.
Nevěřím totiž tomu, že Vrchlabí může třikrát po sobě podat takový výkon,
jako v pondělním zápase.“
Branky: 6. Zajíček (Klaban, T. Kadeřábek) - 28. Svoboda (Vyskočil),
41. Plodek (Kříž). Rozhodčí: Štěpán, Vyloučení: 9:13, Přesilovky: 1:0,
Oslabení: 0:1, Diváků: 900. HC Benátky: Barek - Čech, Nedbal, Klaban,
Pešek, Žluva, Zeman - Nekvasil, Skořepa, Weiss - Zajíček, T. Kadeřábek,
Kubišta - Kocman, Kaňovský, Jakeš - L. Krupka, Rybín, J. Kadeřábek.
Trenéři: Ladislav Kolda a Aleš Vladyka.

Ani ve třetím zápase nevyhráli domácí
HC Vrchlabí - HC Benátky 4:5 (2:1, 2:1, 0:3)
Benátečtí hokejisté se opět představili ve výtečném světle a podruhé
v sérii dokázali pokořit vrchlabský led. Domácí přitom měli zápas velice
dobře rozehraný a po čtyřiceti minutách vedli 4:2. Hosté však poslední
třetinu zvládli na jedničku a třemi góly dokázali výsledek otočit. Do pátečního domácího duelu tak tým trenérů Ladislava Koldy a Aleše Vladyky
půjde se snahou celou sérii ukončit.
Hosté vstoupili do utkání tlakem. Vynutili si fauly a v 7. minutě se
také dostali do vedení. V přesilovce Čech nahrával na Jakeše a ten do
prázdné branky otevřel skóre. Jenže Benátky postupně trošičku přeci jen
vyklidily pozice a domácí ještě do přestávky stav otočili. Byly to přitom
inkasované branky, které padly po individuálních chybách. Postarali se
o ně Němec a Plodek.
Do druhé části hosté vstoupili se snahou co nejdříve vstřelit vyrovnávací
gól. To se podařilo přesně v polovině zápasu. Kaňkovský při signalizovaném vyloučení jednoduchým nahozením na branku vyrovnával na 2:2.
Jenže vzápětí hrálo Vrchlabí dvojnásobnou přesilovku a tu také využilo. Od
modré se prosadil Svoboda. Na dvougólový rozdíl pak zvyšoval z Liberce
zapůjčený Pajič. Ten nezaváhal při samostatném nájezdu.
Ani za tohoto stavu ovšem hosté zápas nevzdali a předvedli třetinu
z říše snů. Hned na začátku závěrečného dějství Benátky snížily. Tečovanou střelou od modré se prosadil obránce Zeman. V 50. minutě už
bylo na hostující střídačce znovu veseleji. Další z přesilových her využil
nechytatelnou střelou od modré Nedbal a bylo srovnáno 4:4. To domácí
srazilo do kolen, naopak hosté vycítili šanci a tu využili. Opět se tak stalo
v početní převaze, kdy se v 56. minutě dostal odražený puk k Hartovi
a ten zajistil hostujícímu celku velmi cenné a důležité vítězství. V závěru
hosté přežili hru v oslabení a obrovskou vůli i nasazením zápas dovedli
do vítězného konce.
„My jsme do Vrchlabí jeli s tím, že se jedná o rozhodující utkání,“
vrací se ke středečnímu duelu asistent Aleš Vladyka a dodává: „Chtěli
jsme pochopitelně udělat vše pro vítězství, abychom celou sérii mohli
zakončit v domácím prostředí. Postup je sice ještě daleko, ale sérii máme
velice dobře rozehranou. Je potřeba kluky určitě pochválit za bojovnost.
Není to letos poprvé, kdy se nám podařilo otočit dvoubrankové manko. To
se cení zejména v play-off, kdy každý gól rozhoduje. Měli jsme z tohoto
utkání pochopitelně obavy. Ty vyplývaly z velmi dobrého výkonu soupeře
na benáteckém ledě. Nás teď čeká, věřím tomu a doufám, že poslední
zápas série. Za celý mančaft mohu slíbit, že uděláme všechno, co budeme
moci. Věřím, že nás fanoušci přijdou podpořit a že se jim kluci výborným
výkonem odvděčí za povzbuzování ve Vrchlabí.“
Branky a nahrávky: 15. V. Němec (Loskot), 17. M. Plodek (Šesták,
P. Kříž), 31. J. Svoboda (M. Plodek), 34. Pajič (Jakubec) - 7. Jakeš (Čech),
30. Kaňkovský (Zajíček), 43. Zeman, 50. Nedbal (Jakeš, Kocman), 56.
Hart (Zajíček. T. Kadeřábek). Rozhodčí: Vampola, Vyloučení: 10:10, navíc
domácí Matějček 10 min. + trest do konce utkání), Využití: 1:3, Oslabení:

Zpravodaj Benátecka

0:0, Diváků: 1653. HC Benátky: Barek - Čech, Nedbal, Klaban, Pešek,
Žluva, Zeman, Hart - Nekvasil, Skořepa, L. Krupka - Zajíček, T. Kadeřábek,
J. Kadeřábek - Kocman, Kaňkovský, Jakeš - Rybín, Kubišta, Oberreiter
- Kučera. Trenéři: Ladislav Kolda a Aleš Vladyka.

Benátečtí postoupili mezi nejlepší čtyřku
HC Benátky - Vrchlabí 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
Hokejisté HC Benátky postoupili mezi čtyři nejlepší celky druholigové soutěže a v dalším kole vyřazovací části už budou bojovat o postup
do baráže! Rozhodl o tom páteční zápas na benáteckém ledě, ve kterém
Benátky zvítězily 5:3 a sérii s favorizovaným Vrchlabím tak vyhrály 3:1
na zápasy.
Domácí do v pořadí čtvrtého zápasu vstoupili velice dobře. Po několika
slibných brankových příležitostech se ale jako první ujala až šance ve
13. minutě. Nedbal si najel na perfektní přihrávku Kaňkovského a nedal
hostujícímu gólmanovi střelou mezi betony šanci - 1:0. Následně po úniku
po levé straně kluziště střelou zápěstím zvyšoval Zeman na 2:0. Po dvaceti
minutách tak domácí odcházeli do šaten s dvoubrankovým vedením.
Jenže na začátku druhé třetiny Benátečtí přeci jen mírně vyklidili pozici a Šesták ze samostatného nájezdu snížil - 2:1. Důležité ale bylo, že
ještě v prostřední dvacetiminutovce získali domácí na svou stranu znovu
dvoubrankové vedení. Zajíček předložil z rohu kluziště přihrávku Kubištovi
a ten zvýšil na 3:1.
Navíc na začátku poslední třetiny se nádherně uvolnil u mantinelu
L. Krupka a po jeho přihrávce skóroval Weiss do prázdné branky - 4:1.
Vítězství a postup už byl pro domácí blízko, jenže cestu mezi nejlepší
čtyři celky si Benátky ještě zkomplikovaly. Nejprve vrchlabský Vyskočil
nahazoval puk před branku Barka a Loskot chytrou tečí snížil na 4:2. Pět
minut před sirénou pak Kristek střelou z prostoru mezi kruhy vydoloval
pro hosty naději - 4:3. To vrchlabský tým povzbudilo, hosté si vypracovaly
i další šance a usadili se v benáteckém obranném pásmu. Díky obětavosti
bránících hráčů a především tradičně skvělému Barkovi v brance už soupeř
na vyrovnání nedosáhl. Naopak v power-play Zajíček trefou do prázdné
branky deﬁnitivně rozhodl - 5:3.
„Pokud bych měl přidal nějaké celkové hodnocení, všichni jsme moc
šťastní, že se nám to povedlo. Věděli jsme, že Vrchlabí je silný soupeř. To
se potvrdilo. Myslím si však, že jsme postoupili zaslouženě. Podřídili jsme
tomu mnohem více. Byli jsme obětavější, bojovnější, makali jsme a dotáhli
ten rozhodující zápas do vítězného konce. Teď jen čekáme na soupeře,“
pravilo skočení pátečního duelu benátecký asistent Aleš Vladyka.¨
Branky: 13. Nedbal (Kaňkovský, Jakeš), 17. Zeman (Jakeš), 35. Kubišta (Zajíček), 43. Weiss (L. Krupka), 60. Zajíček - 29. Šesták (Kříž),
47. Loskot (Vyskočil, Němec), 55. Kristek (Loskot). Rozhodčí: Chlaň,
Vyloučení: 3:3, navíc domácí Zajíček 10 minut, Využití: 0:0, Oslabení: 0:0,
Diváků: 800. HC Benátky: Barek - Čech, Nedbal, Pešek, Hart, Klaban,
Zeman - Nekvasil, L. Krupka, Oberreiter - Zajíček, T. Kadeřábek, Kubišta
- Kocman, Kaňkovský, Jakeš - Rybín, Skořepa, Weiss. Trenéři: Ladislav
Kolda a Aleš Vladyka.

HC Benátky nad Jizerou se střetl s HC Havlíčkův Brod v druhém zápase
série play-off 3. března (1 : 2).
Foto František Stýblo

8. března 2006
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„BOJUJE SE O KAŽDÝ KOUSEK LEDU,“ ŘÍKÁ OBRÁNCE DAVID HART

Vrchlabí má skvělou diváckou kulisu
K tradičním mužům v benátecké
sestavě patří třiatřicetiletý obránce
David Hart. Ten je odchovancem
mladoboleslavského hokeje, kde
prošel všemi mládežnickými týmy
od žáků až po juniory. Pouze na
vojně měnil dres, to hájil barvy
tehdejší Dukly Mělník. Po vojně
se vrátil do města automobilů,
odkud následně odešel do týmu
HC Benátky. Právě v našem klubu
pak pamatuje nejslavnější období
historie. Na mysli máme sezonu,
ve které Benátky postoupily do
baráže o I. ligu a tam jen krůček
chyběl k postupu do druhé nejvyšší
soutěže. Jistě si řada z vás, benáteckých příznivců, vzpomene z té
doby třeba na památný zápas s HC
Olomouc, kdy zde Hanáci prohráli,
přestože se posílili Jiřím Dopitou.
Ale zpátky do současnosti.
Davide, v rozhovoru s vámi

se musím nejprve vrátit ještě
o rok zpátky. Sedmý únorový den
roku 2005 vám totiž zkomplikoval
i přípravu na sezonu, která nyní
vrcholí. Co se tehdy přihodilo?
Skončil jsem v péči lékařů a od
hokeje si musel odpočinout. Po jednom ze zápasů mě vyřadila poraněná
ruka. Diagnóza vůbec nebyla příznivá.
Jedna kost byla zlomená, druhá pro
změnu vykloubená. Do letní přípravy
na suchu už jsem se ale zapojil.
Sezona 2005/2006 míří do ﬁniše. Co jste však od ní očekával na
samém začátku?
Abych pravdu řekl, tak přesně
to, co se nakonec stalo. Počítal
jsem, že bychom se po skončení
základní a nadstavbové části skupiny Střed mohli pohybovat kolem
třetího a čtvrtého místa.
Mimochodem, v čem je podle vás
největší síla benáteckého týmu?

Největší síla? Ta je asi v tom, že
si na domácím ledě hodně věříme
a tím pádem i často vyhráváme.
Škoda jen, že divácká kulisa při
domácích zápasech není taková,
jakou bychom si představovali.
Není prostě ideální. Když někdo už
fandí, tak je to většinou v době, kdy
se vede. To nás mrzí. V tomto směru
zaslouží uznání fanoušci z Vrchlabí,
jak svůj celek povzbuzují. Věřím ale
teď, že se situace změní a fanoušci
nás poženou svými hlasivkami za
postupem do dalších bojů.
Tak věřme, že právě v souvislosti s play-off se benátečtí hokejisté
dočkají toho správného povzbuzování a že fanoušky svým výkonem
také pořádně nabudí. Třeba jako
výkonem ve Vrchlabí na začátku
série druhého kola. Pojďme ale
zpátky k mužstvu samotnému. Kde
byste naopak viděl jeho slabiny?

Slabinu vidím v zápasech na
ledě soupeřů. Tam často chyběla
sebedůvěra a bojovnost. Každý
čeká, co udělá ten druhý a to je
špatné.
Překvapil vás příjemně některý
z týmů druholigové soutěže?
Opět musím zmínit našeho
současného soupeře ve druhém
kole play-off. Očekával jsem, že
by se Vrchlabí mohlo pohybovat
kolem pátého místa. Nakonec ale
šli do play-off vrchlabští hokejisté
z druhé pozice skupiny Střed.
V úvodním kole play-off si Benátky poradily s Kláštercem. Jak
těžké ty tři zápasy byly?
Upřímně řečeno, Klášterec mě
velmi zklamal. V podstatě byl pro nás
vážným soupeřem jen v prvním utkání. V dalších dvou zápasech už jsme
byli jasně lepší a zaslouženě zvítězili. Texty na str. 25-29 Pavel Petr

O udržení v extralize rozhodne baráž
Dukla Liberec - VK Karbo Benátky 3:0
(23, 19, 17)
Benátečtí volejbalisté ve 21. kole v citelně oslabené sestavě nestačili druhému celku extraligy a podlehli Dukle v liberecké hale ve třech setech 0:3.
Benátecký trenér Lubomír Vašina postrádal v sobotním mistrovském
utkání dva hráče základní sestavy. Nejlepšího muže letošní statistiky
univerzála Dlouhého a novou posilu slovenského hráče Valašteka. Oba
skolila viróza. Přesto v úvodním dějství byli hosté více než vyrovnaným
soupeřem favorizované Dukly a o vítězi se rozhodlo až v samotné koncovce
setu. Karbo nastoupilo poprvé v extralize s mladíčkem Pavlem Burdou na
liberu (výborně přijímal a připsal si i několik skvělých zákroků v poli),
na smeči se Zitou a Ticháčkem, na bloku se představila dvojice Žmuda
a Starý a na univerzálu suploval Vladimír Němeček. Dukla v úvodu setu
hrála velmi unaveně a často kazila na útoku. Před prvním technickým
oddechovým časem vedli hosté 8:7, ale po minutové přestávce se dostal
na podání liberecký Ticháček a dvěma esy poslal Duklu do tříbodového
vedení (11:8). Benátky dokázaly postupně čtyřmi bloky (Starý 2×, Zita
a Němeček) bodové manko zlikvidovat a až do stavu 23:23 se na liberecké
palubovce bojovalo o každý bod. První setbol získali domácí. I když míč
libereckého smečaře dopadl těsně do autu, neušla pozornosti rozhodčího
nepatrná teč benáteckého hráče a Dukla vedla 24:23. Hned první setbol
dokázali domácí po pěkné a dlouhé výměně proměnit.
Druhý a třetí set prakticky rozhodl liberecký mladíček Vencovský. Při
jeho podání vždy získala Dukla rozhodující bodový náskok. Hlavně ve
třetím setu. Dukla vedla 14:13 a po podání Vencovského, který zvýšil na
22:13, bylo utkání rozhodnuto.

VK Karbo Benátky - VSC Fatra Zlín 3:0
(25, 21, 27), 89 minut, 310 diváků
Velice zodpovědný výkon domácího kolektivu, který i bez dvou
klíčových hráčů (Valaštek a Dlouhý) zahrál bezchybně a potřetí v azylu
v Mladé Boleslavi za sebou zvítězil bez ztráty setu, jsme mohli sledovat
ve 22. kole v zápase se Zlínem. Jednotlivé sety byly velice vyrovnané až
do samotných koncovek. Domácí je ale před výborným publikem zvládli
na výbornou a zaslouženě zvítězili 3:0.
Trenér Lubomír Vašina připravil své svěřence do sobotního utkání velmi
pečlivě po psychologické i technické stránce. Celý páteční trénink věnoval na
zacelení dvou zraněných opor. Na post univerzála Dlouhého (po nemoci ho

zlobí rameno) připravoval Ticháčka a na smeč za slovenskou posilu Valašteka
(svalový zánět) vrátil smečaře Vladimíra Němečka. Že to byl velmi dobrý tah,
ukázalo samotné sobotní utkání. Základní sestava benáteckých volejbalistů
(nahrávač Štika, blok Žmuda, Staněk, smeč Zita, Němeček Vl., univerzál
Ticháček a libero Václav Němeček) předvedla v sobotu v mladoboleslavské
hale excelentní výkon a donutila Zlín k nevynuceným chybám. Zejména na
podání, které bylo v minulých zápasech benáteckou slabinou, měli domácí
navrch. Soupeř byl od úvodního dějství pod neustálým tlakem a velmi těžko
se prosazoval přes benáteckou obranu. Domácí sice při prvním technickém
oddechovém čase prohrávali o dva body (6:8), ale po smeči a bloku Zitově
a esu Štikově šli do nepatrného vedení, které si zodpovědně hlídali až do
stavu 19:17. Zlín dokázal blokem vyrovnat na 19:19 a až do stavu 21:21 se
bojovalo o každý míč. Po krásném Němečkově smeči, bloku dvojice Žmuda,
Němeček a útoku zlínského Vukanoviče do autu získaly Benátky první setbol
za stavu 24:21. Hosté dokázali nepříznivý bodový stav kvalitní obranou
vyrovnat, ale na tvrdou smeč z hlavního kůlu Němečkova již obranu nenašli
a Benátky získaly další setbol (25:24). Zkažené podání benáteckého hráče
výhodu setbolu rychle ukončí, ale zlínský hráč napodobuje a je tu další setbol.
Ten využívá umístěnou smečí nejvyšší benátecký hráč Pavel Starý, který na
jeden post vystřídal nahrávače Štiku a domácí získávají první set.
I druhý set byl velice vyrovnaný až do stavu 19:20 z pohledu domácích.
Po oddechovém čase, který si vyžádal trenér Benátek Vašina, získávají
Benátky bod a při podání Ticháčkově přichází rozhodující zlom druhé sady.
Velmi tvrdé podání hosté těžko zpracovávají, nedůrazně útočí, a když se
v benáteckém poli blýsknou několika obětavými zákroky bratři Němečkové
a na síti se daří Zitovi, je tu během několika výměn první setbol druhé sady
(24:20). Hosté jej odvracejí, ale na dobře sehraný signál středem sítě (Štika
- Staněk) Zlín již obranu nenachází a domácí se ujímají vedení 2:0.
Pro diváky nejkrásnější a nejdramatičtější i pro samotné hráče byl třetí
set. Nekonečně dlouhé výměny a nepatrné střídání ve vedení maximálně
o dva body domácích a hostů až do samotné koncovky setu musely zaplněnou boleslavskou halu nadchnout. První setbol získali hosté za stavu
23:24, ale po Zitově smeči a dobře postavené obraně na síti stejného hráče
získávají domácí první mečbol. Hosté dokázali odvrátit celkem tři mečboly.
Až při čtvrtém proráží po krásné výměně nekompromisní smeč Vladimíra
Němečka zlínský dvojblok, ukončuje nekonečně dlouhý set (29:27) a zároveň i utkání, po kterém zůstali diváci stát a odměnili benátecký kolektiv
za předvedený výkon bouřlivým potleskem.
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Zpravodaj Benátecka

VK Karbo Benátky - SKV Ústí nad Labem1:3

Volleyball.cz Kladno - VK Karbo Benátky 3:0

(-17, 20, -20, -23), 96 minut, 450 diváků
Benátečtí volejbalisté nezvládli ve 24. kole velmi důležitý mistrovský
zápas s Ústím nad Labem, který řešil teoretickou šanci přímého zachování
extraligové příslušnosti pro příští ročník. Prohra 1:3 znamená, že VK Karbo
Benátky bude po skončení soutěže bojovat v baráži s vítězem 1. ligy.
Trenér Lubomír Vašina se vrátil k vítězné sestavě z utkání se Zlínem
(nahrávač Štika, blok Žmuda, Staněk, smeč Zita, Němeček Vl., univerzál Ticháček a libero Václav Němeček) a věřil, že hráči naváží na skvělé výkony
z posledních třech utkání v mladoboleslavské hale, když zvítězili s Brnem,
Příbramí a Zlínem bez ztráty setu 3:0. Bohužel historie se neopakovala.
Hned první bod získalo Ústí velmi snadno. Z nouzové nahrávky padá
dlouhá zálivka mezi tři benátecké hráče a sráží sebejistotu Benátek. Ústí
chvilkové nesoustředěnosti dokonale využívá a získává čtyřbodový náskok
(1:5), který si bezpečně hlídá až do závěru setu. Ani střídání v domácím
celku nedokáže zastavit bojovně naladěné hosty, kterým se velmi daří na
útoku a v poli, když dokáží vrátit do hry několik velmi těžkých míčů.
Až ve druhém dějství získávají domácí hráči nepatrný náskok po
bloku Starého. A když stejný hráč zaznamená čisté eso, vedou Benátky
rozdílem čtyř bodů (15:11). Hostům se podařilo snížit nepříznivý vývoj
druhého setu na rozdíl jediného bodu (17:16), ale po zkaženém podání,
blocích Dlouhého, Staňka a dobře zakončeném signálu středem (Němeček
- Štika - Staněk) získávají domácí rozhodující náskok druhého setu (21:16)
a v klidu vyrovnávají utkání na 1:1.
Ve třetí sadě byl výsledek na ukazateli skóre dlouho vyrovnaný až do
stavu 15:15. Bohužel zkažené podání benáteckého hráče dalo hostům signál
k rozhodujícímu nástupu. Po technickém oddechovém čase zvýšilo Ústí na
rozdíl čtyř bodů a domácí již nedokázali s chutí hrající hosty ničím zastavit.
Nejdramatičtější a nejkrásnější byl pro zaplněnou mladoboleslavskou halu
čtvrtý set. Až do samotné koncovky se obě družstva přetahovala o nepatrné vedení a k vidění bylo i několik pěkných volejbalových akcí z obou
stran. V koncovce měli více štěstí hosté a odsoudili benátecké volejbalisty
s deﬁnitivní platností do baráže.
„Myslím si, že úplně tak hrozný zápas to zase nebyl,“ hodnotil zápas benátecký trenér Lubomír Vašina. „Na nás byla vidět taková ta nervozita, protože
jsme konečně začali o něco hrát. Bohužel někteří hráči byli přemotivováni,
ale na špatnou stranu. Nervozita padla na celé hřiště a myslím si, že jsme měli
v tomto směru zůstat sví a hrát to, co umíme a na co jsme zvyklí.“

(17, 17, 15), 67 minut, 80 diváků
Kladno navázalo ve 25. kole na mistrovskou formu z loňského roku
a v soutěži hraje velice dobře. Na palubovce v hale na Sletišti to odnesl
nováček extraligy VK Karbo Benátky, když velmi hladce podlehl 3:0.
Proti kompletnímu Kladnu neměl ve čtvrtečním utkání VK Karbo Benátky sebemenší naději na úspěch. Trenér Benátek Lubomír Vašina stále
postrádá opory týmu - Slováka Valašteka, Dlouhého, Matušku a Václava
Němečka (libero), který se po rozcvičení necítil nejlépe a raději zůstal na
lavičce náhradníků. Improvizovaná sestava Benátek odolávala tlaku domácích pouze do stavu 3:3 v prvním setu. Po zkaženém podání benáteckého
hráče a nevydařeném útoku hostí do dobře připravené obrany Kladna se
začínají domácí nadechovat k rozhodujícímu újezdu. Při druhém technickém oddechovém čase již domácí vedou rozdílem šesti bodů (16:10)
a velmi snadno získávají první hru zápasu, když setbol proměňuje nejlepší
hráč Kladna Rybníček nekompromisní smečí.
V druhém setu začínají podávat Benátky. Zkušený nahrávač Štika čistým
bodem z podání získává pro hosty první bod druhé sady. Domácí bleskově
reagují. Útokem z kůlu srovnávají a po bloku a dvou čistých esech začínají
Benátkám opět bodově ujíždět (4:1). Ani výměna nahrávače Sýkory nepřináší kýžený obrat a i ve druhém setu získávají hosté pouhých 17 bodů.
Černou tečkou pro Benátky byl úvod třetího setu. Rozhodčí bez předchozího napomenutí uděluje trestný bod se žlutou kartou benáteckému Zitovi
za tričko nezastrčené do trenek. Samotnému hráči se verdikt sudího nelíbí.
V zápalu křivdy gestikuluje vztyčeným prstem a pravá ruka rozhodčího
Grabovského vylučuje Zitu červenou kartou. Vzápětí vylétá z lavičky hostí
cedulka s číslem pro střídání. Bohužel po odrazu od palubovky nabírá kurz
na druhého rozhodčího Kováře a je tu druhá červená karta, daleko přísnější.
Autor hodu Vašek Němeček dostává automaticky stop na dvě utkání. Po
dvou červených kartách a dohadech konečně začíná třetí set, který již s volejbalem nemá nic společného. Pro benátecké hráče se čtvrteční zápas stal
černou můrou. Po výborných výkonech, které předváděli benátečtí hráči
(amatéři) během celé soutěže, se nikomu nedařilo na příjmu (11 es) a na
útoku (soupeř 14 bloků). Naopak Kladno předvedlo velmi kvalitní hru na
všech postech, podpořenou pestrou a přesnou nahrávkou a útokem.
„Hráli jsme velice špatně a nebyli jsme schopni soupeři ani na chvilku
zkomplikovat život,“ dodává k tomu trenér hostí Lubomír Vašina.

VK Karbo Benátky - Volejbal Brno 0:3
(-18, -22, -16) 70 minut, 250 diváků
Volejbalisté Benátek ani v posledním extraligovém utkání na domácí
palubovce nedokázali navázat na kvalitní výkony z předešlých kol. Před
týdnem je Ústí odsoudilo do baráže a Benátky již extraligu dohrávají bez
motivace. Naopak hosté z Brna bojují o lepší umístění v play-off a každý
získaný míč má pro ně cenu zlata.
Brno se v Mladé Boleslavi představilo v daleko lepším světle než ve
druhém kole základní části. Ke kvalitnímu výkonu přispěl i reprezentant
Hrazdíra (vrátil se po zranění) a nestárnoucí Hroch. Konečně i domácí
trenér Vašina mohl do sestavy naplno zařadit kapitána Marka Dlouhého
(15 bodů na útoku), který absencí v pěti zápasech ztratil vedoucí pozici ve
statistice nejlépe bodovaného muže kooperativaextraligy.
Samotné utkání vyšlo daleko lépe hostům. V prvním setu Brno pokrylo benátecké smečaře a díky bezchybné hře na útoku získalo úvodní sadu. Ve druhém
dějství se domácí hráči zlepšili a diváci mohli zatleskat několika vydařeným
akcím. Jenom škoda, že nepatrné vedení v polovině setu (14:12) domácí hráči
špatným příjmem podání ztratili a pustili Brno do vedení. Poslední jiskřička naděje na získání druhé sady ale zhasla za stavu 22:23, když benátecký hráč zkazil
podání a Brno hned první setbol využilo a ujalo se vedení 2:0 na sety. Třetí set
byl prakticky rozhodnut hned v úvodu. Při podání brněnského Hrocha získali
hosté čtyřbodový náskok (7:3), který postupně zvyšovali až na rozdíl devíti bodů
(22:13) a velmi snadno zvítězil v utkání bez ztráty setu a s dostatečným rozdílem
míčů pro další vývoj v extralize mužů.
Zdeněk Šolc

VK KARBO BENÁTKY
bude o své udržení mezi volejbalovou elitou
hrát v baráži 14. dubna s vítězem 1. ligy.
Ze zápasu VK Karbo Benátky - Brno (0 : 3) odehraného v Mladé Boleslavi
25. února
Foto František Stýblo

O hale, kde bude baráž odehrána vás budeme včas informovat.

8. března 2006

Školička bruslení se
povedla a bude i za rok

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ KOPANÉ

Jaká byla příprava
oddílu v únoru

V minulém čísle Zpravodaje Benátecka zaznělo nekolik vět o školičce bruslení pro děti předškolního věku. Na konci února tato akce
skončila a my jsme se dnes zeptali hlavní trenérky Jany Pucandlové,
jak školičku bruslení hodnotí.
Jano, jaký byl zájem o školičku
bruslení?
O tuto akci je každoročně mezi
rodiči obrovský zájem a ani letošní
rok nebyl výjimkou. Všechny benátecké mateřské školy jsou naplněny
maximálním počtem dětí, takže se
skutečně musel dodržet stanovený
věkový limit účasti, tedy 4 - 6 let.
Ale i tak se domnívám, že se podařilo naprostou většinu zájemců
uspokojit. Účast na jednotlivých
vyučovacích lekcích byla samozřejmě pohyblivá, ale v průměru
školičku bruslení absolvovalo asi
45 dětí.
Opravdu se děti, které se poprvé
v životě postaví na led, naučí za
jeden měsíc bruslit?
Rodiče mnohdy nedůvěřují
a mají obavy, zvláště není-li jejich
malá ratolest zrovna sportovní a pohybový talent. Ale po absolvování
prvních dvou až tří lekcí jsou mile
překvapeni a sami vidí, jak dítě od
prvních váhavých krůčků na ledě
dělá za pomoci židličky postupně
úžasné pokroky a na konci kurzu
už děti nejenom, že samy s jistotou
bruslí, ale zvládají i slalom, jednoduché překážky, přeskok hokejky
a různé skupinové hry a soutěže.
A na tom je vlastně školička bruslení založena. Zábavnou formou
a hrou získávat nové pohybové
dovednosti a mít radost z pohybu.
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Jak hodnotíš spolupráci s rodiči?
No ta byla vynikající! Zasluhuje
jen a jen samé superlativy! Všichni
rodiče, ač za mantinelem, byli s dětmi
v neustálém kontaktu. Mávali jim,
fandili, tleskali, povzbuzovali, zpívali a zapojovali se aktivně do všech
dětských her. Jsem moc ráda, že jim
mohu touto cestou poděkovat, byli
ohromní. Několik posledních lekcí
byli také s těmi malými na ledě, takže
měli možnost podívat se na celý ten
dětský „mumraj“ i z té druhé strany.
Zkrátka tak, jak to po celou dobu
výuky vnímaly a viděly jejich děti.
Plánuješ školičku bruslení
i pro další školní rok?
Snad to nebude znít příliš neskromně, ale dovolím si říci, že
školička bruslení je jedna z nejzdařilejších akcí, které jsou pro děti
předškolního věku organizovány.
Rozhodně plánuji, pokud mi zdraví
a elán vydrží, stát opět v popředí této
akce i v příštím školním roce. A na
závěr mám pro rodiče ještě jednu
pozitivní zprávu. Pro příští rok se
podařilo na tento kurz získat ﬁnanční
podporu od Středočeského kraje
a hokejového klubu HC Benátky,
takže to pro ně bude i po této stránce
zajímavé a ještě více přijatelné.
Takže Jano, ať ti to zdraví a elán
vydrží, a díky za rozhovor.
Ptala se Hana Sloupová

Trénink přípravky na únorovém soustředění v Šumperku nad Desnou
Foto Miroslav Bohdan
V únoru pokračovali fotbalisté ve všech věkových kategoriích s přípravou na jarní část soutěžního ročníku 2005/06.
Přípravka trénuje dvakrát týdně a v závěru měsíce odjela na soustředění
do Šumperka nad Desnou, kde využívala i umělé hřiště, což bylo určitě
příjemné zpestření. Žáci se scházejí také dvakrát, někdy i třikrát týdně, a už
několikráte využili možnost zatrénovat si v boleslavské kryté hale.
Dorost se zúčastnil několika halových turnajů a někdy využívá také
benáteckou halu u internátu. Pokud to letošní klimatické podmínky dovolí,
nabírají všechna mužstva fyzickou sílu a při běhání se seznamují se zimními
krásami okolo našeho letního stadionu.
„A“ mužstvo se schází čtyřikrát týdně. V pondělí a v úterý polykají
hráči kilometry v prostředí areálu. Když bylo počasí opravdu mrazivé,
využili azylu v zimní hokejové hale. Ve čtvrtek jezdí pravidelně na umělou
trávu do Mladé Boleslavi a o víkendu se hraje přátelský zápas. Zatím byla
všechna utkání odehrána na mladoboleslavské umělé trávě, protože letošní
zima jinou možnost nepřipouštěla. V polovině února odjelo „A“ mužstvo
na soustředění do Vysokého nad Jizerou. Ve čtvrtek 16. února zahájilo soustředění v Jablonci nad Nisou zápasem s Pěnčínem, účastníkem oblastního
přeboru. V pátek a v sobotu trenér Doležal naordinoval třífázové tréninky
a hráči dostali opravdu zabrat. V neděli se pak po lehkém dopoledním
běhu vrátili domů a v pondělí již začal další tréninkový cyklus v domácích
podmínkách.
Miroslav Bohdan, sekretář oddílu

Rozpis přípravných zápasů - zima 2006
Datum
29. 1.
4. 2.
11. 2.
16. 2.

Soupeř
Benátky - SKALSKO
Benátky - PEČKY
Benátky - MILOVICE
PĚNČÍN - Benátky

Místo
Výsledek Branky
UT Ml. Boleslav 3:0 Kučera 2, Duchoslav
UT Ml. Boleslav 4:2 Došlý 2, Novotný, Bohdan
UT Ml. Boleslav 1:1 Spousta
UT Jablonec
2:6 Duchoslav 2, Bohdan 2, Došlý,

25. 2. Benátky - SEMICE

UT Ml. Boleslav

2. 3.
4. 3.
11. 3.
18. 3.

UT Písek
UT Písek
UT Ml. Boleslav
Benátky n. Jiz.

PÍSEK - Benátky
PROTIVÍN - Benátky
Benátky - LIBÁŇ
Benátky - BAKOV

5:1

Kučera
Duchoslav 2, Bohdan, Kalíšek,
Kunštek

Poznámka: ÚT - umělá tráva
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