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Milé čtenářky a milí čtenáři! 
 
 

áme tu nový rok 
s dvacítkou na konci. 
Počátky roku jsou 

spojené s novými začátky a 
předsevzetími. I naše redakce 
by byla ráda u nových začátků, 
a to aktivit pro vás. Abychom 
se trefili do vašeho vkusu, 
připravili jsme pro vás dotazník, 
ve kterém se můžete vyjádřit 
k tomu, jaké aktivity pro seniory 
byste v Mladé Boleslavi uvítali. 
Dotazník najdete na konci 
časopisu za kalendáriem akcí. 
Pokud nechcete stránku 
vytrhnout, můžete odpovědi 
napsat na čistý papír a do redakce nám doručit. Nezapomeňte 
připojit kontaktní údaje na vás, abychom vás mohli kontaktovat pro 
případnou výhru. Těšíme se na vaše tipy! 

Krásný leden všem.    
 

Za redakci Senior Revue  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

M 
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Tajemný Strašnovský les 

 
Rozlehlá plocha hradiště Valy u Pískové Lhoty je dnes zemědělsky využívána 

 

en několik kilometrů jižně od Mladé Boleslavi se za Pískovou 

Lhotou zvedá nevelké návrší. Okolní terén převyšuje o 40 až 

50 metrů a na západním okraji spadá prudkou terasou do údolí 

řeky Jizery. Jeho nejvyšší bod, kóta Sladkovský, dosahuje 

nadmořské výšky 263 metrů. Téměř celé návrší je porostlé 

smíšeným lesem, který se jmenuje Strašnovský, podle nedaleké 

obce, ležící při jeho východním okraji. 

Strašnovský les je zvláštní místo. Už odedávna jej protínala zemská 

a později císařská silnice spojující Mladou Boleslav a Prahu. Vedla 

západní částí lesa a dala se na libovolném místě pohodlně přejít. To 

přestalo platit v sedmdesátých letech 20. století, kdy byla souběžně 

s původní silnicí postavena dálnice D 10, která jej neprodyšně  

 

J 

POHLEDY DO HISTORIE 
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Při pohledu z ostrožny hradiště Nad Vlčím dolem se nechce věřit, že jsme 

kousek od Mladé Boleslavi 

přetnula vedví. Od té doby zde lesní cesty zdánlivě vedou odnikud  

nikam, dálnice se dá bezpečně překonat pouze na jediném místě 

a před hlukem silničního provozu není v celém lese úniku. Možná 

proto sem téměř nikdo nechodí. Je to škoda, protože Strašnovský les 

má co nabídnout. Nejenom přírodu a zajímavé výhledy do údolí 

Jizery, ale také tajemná pravěká hradiště a středověkou tvrz. Pojďme 

se na ně podívat! 

Začneme v části Strašnovského lesa, která je dnes ohraničena na 

západě údolím řeky Jizery, na východě pak dálničním tělesem. 

V lese vpravo od dálnice i původní staré silnice zde můžeme narazit 

na dvě výšinná hradiště z doby bronzové, která byla pravděpodobně 

osídlena i později v raném středověku.  

První z nich se rozprostírá jen několik stovek metrů jižně od Pískové 

Lhoty. Na čtyřúhelníkové ostrožně s místním názvem Stráně, nebo 

Valy nebo najdeme zbytky opevnění, jehož součástí nepochybně 

byly i obytné objekty. V terénu zůstaly dobře patrné pozůstatky 
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Tvrziště Strašnov s dobře znatelnými příkopy i plošinou, kde stávaly dřevěné 

stavby 

 

obloukovitého valu, který byl doplněn kamennou a dřevěnou 

konstrukcí, jež byla patrně poničena požárem. Svědčí o tom nálezy 

spáleného dřeva, pískovce a popela. Zbytky opevnění byly 

v minulosti lidově nazývány Žižkovy valy. Husitské opevnění není 

dosud prokazatelně doloženo, stejně jako využití v novověku, 

například švédskými vojsky během třicetileté války. Historikové 

existenci mohutného hradiště o rozloze 22 hektarů situují do doby 

lidu lužické kultury kolem roku 1000 před naším letopočtem 

s možným pozdějším využitím Slovany v 8. století našeho letopočtu. 

Za druhým, mnohem menším hradištěm se musíme vypravit hlouběji 

do lesa na samotný okraj údolí Jizery. Jeho prudké stráně se 

zařízlým Vlčím dolem poskytly výbornou obrannou polohu pro zřízení 

opevněného osídlení, takže stačilo opevnit pouze přístupnou 

severovýchodní stranu. Ostrožna trojúhelníkového tvaru byla 

chráněna dvěma valy, které doplňovaly příkopy. Průběh opevnění je 

dodnes v terénu patrný. Delší a vyšší vnější val přepažuje ostrožnu   
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Zákres strašnovského tvrziště podle Jiřího Waldhausera 

 

v délce 200 metrů a je na severovýchodní straně ukončen 

bastionovitým útvarem. Vnějšímu valu je na přístupové straně 

předsazen příkop, další příkop byl vyhlouben na vnitřní straně 

vnitřního valu. Hradiště na Vlčím dolem bylo objeveno v roce 

1955 a ještě téhož roku bylo zkoumáno doktorem Janem Ratajem 

z Archeologického ústavu Československé akademie věd. Ten jeho 

stáří zasadil do 8. – 6. století před naším letopočtem. Ostrožna 

nebyla od té doby archeologicky odborně zkoumána, a tak si na nové 

objevy musíme ještě počkat. 

Abychom se z doby bronzové přesunuli do raného středověku, 

musíme se zároveň fyzicky přesunout z katastru Pískové Lhoty 

do katastru obce Strašnov na opačnou, východní stranu 

Strašnovského lesa. Pod jeho vzrostlými stromy je západně od 

dnešní obce ukryto tvrziště Strašnov, na němž stávala opevněná 

dřevěná vodní tvrz, zvaná též Ryskvice. Její vystouplá obdélníková  
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Není to přesná rekonstrukce, ale takto nějak mohla tvrz Strašnov vypadat. 

 

až oválná plošina má rozměry 21x12 metrů a je i dnes obklopena 

zřetelně viditelným příkopem, v době existence tvrze naplněného 

vodou, jež sem byla důmyslným systémem přiváděna z nedalekého 

a dodnes existujícího lesního rybníku Jordán, který byl součástí 

fortifikačního systému tvrze. 

Existence strašnovské tvrze je poprvé doložena v roce 1297, kdy se 

uvádí jako sídlo Ctibora, Odolena a Soběslava ze Strašnova, tedy tří 

bratrů, kteří jako nižší šlechtici vládli okolí. Osádka tvrze s velkou 

pravděpodobností chránila obchodní cestu z Prahy k severu českého 

království. Na opevněné plošině nepochybně stávala obytně obranná 

stavba věžovitého tvaru, doplněná jednou hospodářskou budovou 

a možná i menší věží, která chránila vstup. Přesné polohy, ani počet 

staveb nejsou dnes patrny. Opevněna byla nejen plošina, palisádová 

hradba určitě doplňovala i vnější stranu vodního příkopu. 
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Lesní rybník Jordán ve středověku napájel obranné příkopy 

 

Ve 14. století bylo panství rozděleno mezi okolní zemany a v roce 

1446 je Strašnov doložen jako ves patřící k Hrádku v Zámostí (Starý 

Stránov), přičemž jej roku 1450 majitel celého mladoboleslavského 

panství Jindřich z Michalovic zastavil Vaňkovi Dluhošovi a jeho 

manželce Alžbětě. Téměř v každé literatuře se dočteme, že součástí 

dohody byla povinnost poskytnutí jednoho střelce se samostřílem, 

kterého měl Vaněk Dluhoš poslat Jindřichovi z Michalovic v případě 

ohrožení boleslavského hradu.  

Svého stálého majitele neměl Strašnov ani později. Zboží bylo 

v 16. století rozděleno a část Strašnova patřila ke Krnsku a Stránovu, 

další pak ke Struhám, a dokonce i k Mladé Boleslavi a Kosmonosům. 

V obci samotné moc historických pamětihodností nenajdeme. 

Na severním a jižním okraji jsou dvě boží muka v podobě 

kamenného podstavce a kovového křížku, na návsi možná zaujme 

pár někdejších zemědělských usedlostí nebo nedaleká budova 
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bývalé  obecní školy. Obdivovat se můžeme také hezkým výhledům 

na Dobrovicko. 

Vraťme se ale ještě na chvilku na strašnovské tvrziště, jehož příkopy 

kdysi naplněné vodou jsou dnes trochu zavodněny pouze 

po vydatných deštích nebo během jarního tání sněhu. Proč jej lidé 

v okolí nazývali Ryskvice? Souvisí to s legendou o švédském  

generálovi Riskwitzovi, který měl zemřít v nedalekém vojenském 

ležení snad někde u Pískové Lhoty. Tělo generála mělo být 

pohřbeno na vrcholu bývalého 

tvrziště. Spisovatel, archeolog 

a školní inspektor Karel Sellner 

o této legendě v roce 1926 

v publikaci Dějiny obcí okresu 

mladoboleslavského 

a benáteckého napsal: 

Pohřeb byl prý na nepřístupném 

strašnovském tvrzišti, kde nad 

hrobem postaven byl kamenný 

pomník. O náhrobním kameni 

se praví, že byl z tvrziště v zimě 

odvezen a dnes je kdesi ve vsi 

Strašnově postaven jako sloup 

v plotě. Říká se tam 

„U Grobštejnu". 

Doposud se však nikomu 

na místě tvrziště žádné lidské 

ostatky nalézt nepodařilo,               

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnJeden z kovových křížků v obci Strašnov 
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stejně jako kamenný sloup, ukrytý kdesi mezi strašnovskými ploty. 

Také oficiálně dostupné seznamy švédských důstojníků ze třicetileté 

války žádné jméno Riskwitz neobsahují.  

A tak dávná legenda o tajemném švédském generálovi zůstává 

nadále legendou, a to je dobře. I když třeba jednou – kdo ví… 

 

Bohumil Horáček 

 
 
 

„Jednání o odsunu nebyla jednoduchá“ 
 

o třetího dílu pořadu Křeslo pro hosta, který se opět uskutečnil 
v Klementince, usedl Karel Herčík, mladoboleslavský historik. 
 

 

Vloni jsme oslavili výročí 30 let od Sametové revoluce. Vy jste 
se stal prvním polistopadovým starostou. Jak na tuto dobu 
vzpomínáte? 

D 

ROZHOVOR SENIOR REVUE 
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V Občanském fóru mě vybrali začátkem ledna 1990 na kandidáta 
předsedy Okresního národního výboru.  Měnila se státní správa, 
dosavadní předseda rezignoval a vybírali se lidé, kteří byli způsobilí 
po odborné i morální stránce nahradit garnituru komunistického 
režimu. Koncem roku 1990 se pak volilo nové zastupitelstvo do 
místního národního výboru. Usoudil jsem, že mi je bližší práce 
ve městě než jako státní úředník, tak jsem kandidoval do 
komunálních voleb. Byl jsem zvolen do čtyřicetičlenného městského 
zastupitelstva. To mě pak zvolilo starostou města, a tím jsem byl čtyři 
roky. V Občanském fóru byla zajímavá struktura lidí. Velkou část 
tvořili takzvaní osmašedesátníci. To byli často lidé, kteří byli v 
komunistické straně do roku 1968, ale po okupaci vyjádřili odmítavé 
stanovisko vůči agresi, následně je čekalo vyloučení ze strany, 
z práce a často omezení pro jejich děti v možnostech studia. To jsem 
zažil sám. Další částí byli lidé režimem perzekvovaní, takzvaný Klub 
241. To byl paragraf, podle kterého komunisté zavírali odpůrce 
režimu. Členy Občanského fóra se pak stali i zástupci socialistické 
a lidové strany. 

Tato doba je také spojena s odsunem sovětských vojsk. Jak to 
probíhalo v našem regionu? 

Jednání nebyla jednoduchá. V Boleslavi byla čtyřtisícová vojenská 
posádka. Kousek byly Milovice, kde bylo asi třicet tisíc vojáků. Tehdy 
jsme si říkali,že kdyby nebyl v čele Sovětského svazu Gorbačov, ale 
nějaký státník břežněvského typu, z vojenského hlediska by pro ně 
nebyl problém Sametovou revoluci utopit v krvi nebo nějakým 
způsobem eliminovat. Jednání vedl absolvent boleslavského 
gymnázia Michael Kocáb, některých v Milovicích jsem se účastnil. 
Zpočátku vystupovali suverénně, mysleli, že je budeme poslouchat. 
Měli jsme obavy, aby nedošlo k incidentům, mladí lidé byli nabití, 
Rusové ale byli ozbrojení. Tak jsme domlouvali, aby nevycházeli 
z kasáren, abychom se vyhnuli případným provokacím. Žádné 
informace o tom, že by se střílelo, odsud nemáme. Postupně ale 
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vadli, necítili podporu, stahovali se do ústraní. Jako starosta jsem 
měl pověření se rozloučit se sovětskou posádkou. Nechtěli jsme se 
loučit na nádraží v Mladé Boleslavi, rozhodli jsme se pro nádraží 
Bezděz, které je o samotě. Pamatuji si, že tehdejší velitel posádky 
brečel. Jeli někam na mongolské hranice, neměli tam ani ubytovny, 
ani stany. Kde končily koleje, tam je vyložili. Zejména pro ruské 
důstojníky bylo Československo Florida. Pak jsme kasárna otevřeli, 
aby lidé viděli, v jakém jsou stavu. Nebyla tam jediná zásuvka, 
světlo. Všechno potřebovali.  

Pojďme do hlubší historie, která mladoboleslavská čtvrť je 
podle vás nejzajímavější a proč? 

Je to samozřejmě Staré Město. Třeba Nové Město bylo až do roku 
1528 předměstí, kdo tam bydlel, neměl městská práva. Totéž platilo 
o Podolci, Ptáku a boleslavském židovském městě, které bylo na 
teritoriu části Starého Města. To byl hrad, náměstí, radnice. 1334 se 
město přesunulo z Podolce, podhradí, na tu dnešní úroveň 
Staroměstského náměstí. Bylo to z bezpečnostních důvodů, dole 
hrozily záplavy. 

V knize Čtení i Mladé Boleslavi věnujete kapitolu i 
mladoboleslavským hospodám. Která z těch, které ještě existují, 
má nejdelší tradici? 

Nejznámější byly zájezdní hospody na začátku města. My jsme měli 
zájezdní hospodu Kocandu. Dodnes se vedou spory, odkud je tento 
název. Také byla zájezdní hospoda Hejtmánka. Ta je pojmenována 
podle nájemců. Na Starém Městě byla nejznámější hospoda dnešní 
Jihočeská hoštěnice. Jeden z nájemců ji pojmenoval Hotel 
U Vysokých, též podle jména nájemců. Byly tu i hospody s horší 
pověstí, třeba známý nevěstinec U Lišků. To bylo v Jaselské ulici, 
když se jde od průmyslové školy dolů směrem ke kolejím. Měli tam 
přístup jen důstojníci.                                                      Eva Jarošová 
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Mladoboleslavskem se vydal odvážně i nevážně 

yšla nová kniha o regionu Mladoboleslavsko. Přibližuje některá 
místa, o kterých není z historie mnoho známo. Knihu doplňují 
i fotografie míst.  

 

                                                                 Foto 2x: Zdeněk Kolín 

Bílá místa v historii Mladoboleslavska a barevné fotografie málo 
známých míst přináší nová kniha, která vyšla na konci loňského roku. 
Pro jejího autora to byl první spisovatelský počin. „Více než nějaká 
historická fakta mě překvapil jejich nedostatek. Abych to více upřesnil 
– fakt, jak málo regionální literatury na Mladoboleslavsku vychází. 
Chybí autoři, chybí publikace,“ říká Bohumil Horáček.  

Kniha se jmenuje Mladoboleslavskem odvážně i nevážně. Co 
odvážného a nevážného jste při sbírání informací do knihy 
zažil? 

V 
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Kniha je souborným vydáním článků, které vycházely 
v mladoboleslavském periodiku Senior Revue v letech 2017 až 2019. 
Název spíše vystihuje můj přístup k samotnému psaní o historii. 
Nejsem vystudovaný historik, a tudíž přijmout nabídku, zda bych 
nechtěl v psaní o historii Mladé Boleslavi a okolí nahradit historika 
Karla Herčíka, vyžadovalo notný kus odvahy. Proto tedy odvážně. 
A nevážně proto, že mé články nejsou odbornými historickými 
studiemi, ale kladou si za cíl populární formou vtáhnout čtenáře 
do minulosti našeho kraje. 

Která málo známá místa si zaslouží pozornost? 

Jsou to všechna místa, o nichž si myslíme, že je důvěrně známe, ale 
ve skutečnosti tomu tak není. Stačí odkrýt o dvě tři vrstvy běžného 
poznání více a objeví se nám úplně nové světy. Najednou zjistíte, že 
v sousedním domě žil zajímavý člověk, nebo že z místa, kde denně 
venčíte psa, si Mácha kreslil mladoboleslavský hrad. 

Kdy jste se začal historii věnovat a proč? 

Historie mě v podstatě bavila od dětství – taková ta klukovská 
klasika, pravěk, středověk, rytíři. Ten pravý zájem přišel až s tím, jak 
jsem poznával své okolí a s mým zájmem o turistiku, kterou jsem 
objevil někdy v na střední škole. To bylo ještě za minulého režimu, 
a protože tehdy nešlo moc cestovat do dálky, musel se člověk 
ponořit do hloubky. Devadesátá léta pak přinesla spoustu nových 
možností a také spoustu nových informací, které jsem doslova hltal 
a těžím z toho v podstatě dodnes. 

Jaká historická fakta, která byla součástí shánění podkladů 
pro knihu, vás překvapila? 

Více než nějaká historická fakta mě překvapil jejich nedostatek. 
Abych to více upřesnil – fakt, jak málo regionální literatury 
na Mladoboleslavsku vychází. Chybí autoři, chybí publikace. Přitom 
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se ukazuje, jak velký zájem o regionální literaturu mezi veřejností je. 
Publikuji částečně i na Liberecku a tam je situace úplně jiná. Knihy 
tam vycházejí o všem možném, co si lze v regionu představit a píší 
jej většinou „poučení laici“, jako jsem já. U nás v Mladé Boleslavi 
vycházejí buď nějaké oficiální výpravné publikace, nebo odborné 
historické sborníky jako je Boleslavica. Ta je samozřejmě skvělá, ale 
ne každý si v ní počte, neboť to jsou odborné texty se všemi atributy, 
které k tomu patří. Uvítal bych, aby se do psaní o Mladoboleslavsku 
pustilo více autorů, klidně i amatérů a nebáli se popisovat již známá 
fakta svýma očima. I to někdy stačí k tomu, abychom se dozvěděli 
nové a zajímavé věci o tom, co už známe. 

Které místo na Mladoboleslavsku je vaše nejoblíbenější a proč? 

Mám takové místo, je úzce spjaté s mým dětstvím a nebudu jej 
prozrazovat. Někdy přílišná publicita škodí. 

Můžete alespoň prozradit nějaké oblíbené místo, které 
popisujete v knize? 

Mezi moje oblíbená místa patří skála nad řekou Jizerou u příměstské 
části Čejetice, ze které je vidět panorama Mladé Boleslavi a 
mladoboleslavský hrad. Ze stejného místa si na svých toulkách 
Mladou Boleslav nakreslil básník Karel Hynek Mácha. 

 Jak vlastně nápad napsat knihu vznikl?  

Nápad vydat texty souborně dostala paní Eva Pešková 
ze Společnosti Mikuláše Klaudiána a mně se nepodařilo ji od toho 
odradit. Každopádně takto pod mým jménem je to první publikace, 
doposud jsem publikoval pouze články a studie v různých publikacích 
a periodikách. Jsem rád, že se vydání Společnost Mikuláše 
Klaudiána ujala a že výtěžek z prodeje publikace bude věnován 
na výstavbu pomníku této významné historické osobnosti Mladé 
Boleslavi. 
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Můžete připomenout, čím byl Mikuláš Klaudián významný a jaký 
je jeho vztah k městu? 

Mikuláš Klaudián byl český učenec, lékař, kartograf a tiskař, autor 
první tištěné mapy Čech. Klaudián byl člen jednoty bratrské, který 
působil v 15. století v Mladé Boleslavi. Dnes se  po něm jmenuje 
jedna z ulic ve městě a také mladoboleslavská nemocnice. 

Co bylo při psaní nejtěžší? 

Nejtěžší byla revize textů – bylo nutné je znovu projít a pro účely 
publikace je nějak logicky pospojovat a propojit. Tehdy jsem se jen 
těžko bránil pokušení do textů více zasáhnout, neboť mi najednou 
přišly nedokonalé. Ale lidé okolo mě tvrdili, že je to jen můj dojem. 

Vešlo se do knihy všechno, co jste zjistil, nebo ještě máte 
nějaké objevy v šuplíku?  

Vešlo se tam zatím všechno, protože jsme vydali všechny texty. Mé 
články v Senior Revue vycházejí dál a možná, že se za dva za tři 
roky také dočkáme jejich souborného vydání. 

Psaní se věnujete ve svém volném čase, stíháte ještě jiné 
koníčky? 

Můj volný čas se s časem pracovním 
slévá v jednu konzistentní veličinu, 
takže ani nevnímám, kdy pracuju a 
kdy mám volno. Samozřejmě, že na 
další věci čas zbývá, ale je ho čím dál 
méně. Moje žena o mně tvrdí, že 
jsem širokospektrý člověk, tak 
doufám, že tomu tak bude i nadále. 

Eva Jarošová, 5plus2 
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Opět Hvězda betlémská? 
 

ichael R. Molnar je americký astronom, učitel, programátor, 
historik a houslař. Vystudoval astronomii na University of 
Wisconsin, graduoval v roce 1971. Je pionýrem výzkumu na 

poli magnetických hvězd. Mezinárodní pozornost získal jeho výzkum 
astronomických symbolů na antických řeckých a římských mincích. 
Toto studium zúročil v nadšeně přijaté knize Betlémská hvězda. 
Odkaz mudrců. (1991, česky 2006). Věnuje se rovněž přednáškové 
a popularizační činnosti. Rovněž vyrábí housle, které vysoce oceňují 
jak hudebníci, tak sběratelé. (Wikipedie). 
Přečetl jsem spoustu knih a publikací o „hvězdě,“ která přivedla tři 
„krále“ do Betléma. Pochopitelně se začíná u bible (Matoušovo 
evangelium), pak u Keplera, který za betlémské „světlo“ pokládá 
konjunkci (přiblížení) Jupitera se Saturnem na obloze. 
V roce -7 (7 př. Kr.) např. byla konjunkce těchto planet dokonce 
trojitá. Většina astronomů skutečně trojí setkání těchto planet v roce 
7 př. Kr. v souhvězdí Býka v jediném roce přijala jako 
nejpravděpodobnější za tzv. Betlémskou hvězdu. Až do roku 1991! 
V tomto roce (1991) vyšla poprvé Molnarova kniha. Nikdo „rozumný“ 
nebral za přijatelné, že za betlémskou hvězdou se skrývá kometa, či 
výbuch supernovy, nebo něco podobného. (Komet se lidé od 
nepaměti báli, Halleyova kometa navštívila oblohu už v roce -12, 
supernova, ani nova se v tuto dobu nekonaly). 
Molnarovi přišla do ruky mince z období asi 40 – 60 našeho 
letopočtu. Na ní je zobrazen beran, jak se otáčí za hvězdou. Molnar, 
astronom duší i tělem, se přinutil myslet jako staří astrologové a 
sepsal vše, co nastudoval. Tři „krále,“ (mágy), nahradil třemi 
astrology vysokého postavení (přijal je přece král). Předpoklad: 
Vraždění neviňátek proběhlo asi dva roky po narození Ježíška 

M 

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ VLASTI 
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a muselo probíhat ještě za života Herodese. Beran byl tehdy 
znamením Judeje, Hvězdou tedy musí být Jupiter. (Hurá!) KDY? 
To vám lehce dnes ukáže grafický počítačový program, (který 
nevlastním, ani Molnarovu knihu), ale umíme to spočítat, vychází to 
stejně. Nejzajímavější je ale fakt, že Jupitera, když procházel tenkrát 
souhvězdím Berana, provázela všechna známá tělesa a třešnička na 
dortu je: 17. dubna roku -6 Jupitera zakrýval Měsíc. Ježíš se mohl 
narodit v tento den. Doporučuji, abyste si tuto knihu vypůjčili 
v boleslavské knihovně a pozorně přečetli a pozorně promysleli… 
Jeden stručný citát nakonec: „Tato kniha se svým ohromujícím a 
novým pohledem a přístupem konečně poskytuje přesvědčivou 
odpověď na otázku, která všechny křesťany po celé věky fascinuje.“   
(Bradley E. Schaefer, Yaleská univerzita)  
Tento obrázek zobrazuje polohu planet, Slunce a Měsíce ke dni 
17. dubna v roce -6, kdy nastal zákryt Jupitera Měsícem v souhvězdí 
Berana (Skopce). Poloha nebeských těles na obrázku: Zleva Merkur, 
Mars, Slunce, Měsíc a před ním Jupiter (ve skutečnosti má být 
Jupiter za Měsícem, Saturn a poslední vpravo Venuše. 

 
 
 
 
Šťastný Nový rok!  
(Šťavenor!)          
   
                 

 
 
 
 
 
 

Josef Zahrádka 
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Co nás čeká v oblasti oslav výročí? 
 

ýznamné 
výročí 
oslavíme 

snad všichni, kdo 
uznává odkaz Jana 
Amose 
Komenského. Jak 
všichni víme, 
narodil se 
28.3.1592 a zemřel 
15.11.1670. Takže 
v letošním roce si 
připomeneme 
350. výročí jeho 
úmrtí. V roce 2022 
v březnu budeme 
vzpomínat 
430. výročí jeho 
narození. 
V tomto časovém rozmezí se odehraje mnoho akcí, které v celé naší 
zemi oslaví zmíněná výročí a připomenou jeho mimořádné dílo nejen 
v oblasti vzdělávání. 
 

                  Eva Pešková  
 

 
 
Léčivé účinky zeleniny (2. díl) 
ZELÍ   
Účinky: Rostlinné látky a vitamín C předcházejí rakovině. Balastní 
látky regulují zažívání a povzbuzují líná střeva. Kysané zelí pomáhá 

V 

O ZDRAVÍ 
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při pocitu plnosti, pálení žáhy a krkání. Šťáva z čerstvého zelí léčí 
žaludeční vředy, dvanácterník a choroby tlustého střeva. Šťáva ze 
zelných listů zmírňuje záněty, působí dezinfekčně a odvádí škodlivé 
látky přes kůži. Acetylchlorin, který obsahuje, působí při depresích. 
Obsahuje antioxidanty a jiné látky zlepšující odolnost proti chorobám.  
Množství:  1/4 hlávky pokryje 1/5 denní potřeby vitamínu C. Vnější 
listy a košťál je třeba pro zvýšený obsah nitrátů a olova odstranit. 
Obklady z čerstvých listů zmírňují bolesti svalů, hlavy, močového 
mechýře a léčí kožní choroby. Při žaludečních potížích je třeba 
nejméně měsíc pít 5-6 skleniček šťávy denně, asi hodinu před jídlem.  
 
KUKUŘICE  
Účinky: Vysoký obsah manganu působí proti stresu, svalovým 
křečím a srdeční arytmii. Železo pomáhá proti chudokrevnosti.  
Množství : Je bohatým zdrojem energie - je v ní mnoho uhlohydrátů 
a bílkovin. 100g pokryje téměř polovinu denní potřeby železa.  
 
MRKEV  
Účinky : snižuje cholesterol, předchází zácpě, pomáhá při kožních 
chorobách, nedokrvení a oslabení organizmu. Chrání zrak. Snižuje 
riziko rakoviny plic. Jednoduchý způsob, jak snížit hladinu 
cholestero
lu v krvi. 
Je 
vynikající 
regenerač
ní 
potravinou
, když se 
člověk cítí 
vyčerpaný
nebo se 
zotavuje. 
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Mrkev je bohatá na vitamíny A, B a C, betakaroten, železo, vápník, 
draslík a sodík.  
Množství: Každý den jezte 2 mrkve nebo vypijte pohár čerstvé šťávy. 
Půst s mrkvovou šťávou v průběhu 1 anebo 2 dní je velkou 
detoxikační terapií pro játra. Víc vitamínu A - karotenu se uvolňuje 
ze zpracované mrkve než při jezení v syrovém stavu. Při strouhání to 
je 36%, při rychlé tepelné úpravě až 60%, při jezení celé syrové 
mrkve jen 5%. Do čerstvé mrkvové šťávy vmíchejte i lžičku 
panenského olivového oleje, díky němu se karoten v těle lépe 
využije.  
 
PAPRIKA  
Účinky: Vitamín C neutralizuje volné radikály a posiluje 
obranyschopnost organizmu. Přírodní látka kapsaicin povzbuzuje 
činnost zažívacího traktu. Betakaroten posiluje buňky, brzdí proces 
stárnutí a chrání před škodlivým vlivem slunce na pokožku.  
Množství : Pro vysoký obsah vitamínu C se doporučuje jíst ji 
preventivně při nachlazení. Jedna středně velká paprika pokryje 
dvoj až trojnásobek denní potřeby dospělého člověka. Vitamín C se 
z papriky nevytrácí ani zahříváním, ani pečením. Červená paprika 
obsahuje 9x více betakarotenu a 2x více vitamínu C než paprika 
zelená.  
 
PETRŽEL  
Účinky: Petržel je bohatá na vitamín C, provitamín A, železo, vápník, 
draslík, fosfor, hořčík, síru a křemík. Vysoký obsah železa zabraňuje 
chudokrevnosti. Vitamín C posiluje imunitní systém a povzbuzuje 
chuť k jídlu. Povzbuzuje činnost jater a pomáhá při dně. Je užitečným 
zdrojem vápníku. Pomáhá organizmu zbavit sa nadměrné tekutiny. 
Neutralizuje škodliviny z cigaretového dýmu.  
Množství : 100g obsahuje 170mg vitamínu C. Doporučuje se 
používat jako koření. Na zregenerování pokožky postačí sedm dní 
natírání čerstvou šťávou. Odvar ze semen uvoľňuje hladké svalstvo 
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v celém těle a zmírňuje bolesti hlavy, migrény a podrážděný žlučník. 
Žvýkání čerstvé petrželové natě odstraňuje v dechu zápach po cibuli 
a česneku. 
 
PÓR 

 
 
Účinky : Působí proti nadýmání a pocitu plnosti, žlučovým kamenům 
a nechutenství. Obsahuje množství vitamínu E, karotenů, železa 
a syrový obsahuje kyselinu listovou, vitamín C a B1. Tak jako cibule 
a česnek, i pór je mimořádně antiseptický a pomáhá chránit srdce 
a artérie před arteriosklerózou a vysokému krevnímu tlaku.  
Množství : Pórový odvar se lehce připravuje a je vynikající na 
nahrazení úbytku minerálů po dobu nevolnosti a při průjmu. 
Jednoduše povařte 8-10 pórů ve 2-3litrech vody asi 1-2hodiny. 
Pórový sirup je účinný prostředek na plicní infekce. Uvařte několik 
pórů ve vodě, a když změknou, extrahujte šťávu protlačením přes 
gázu. Přidejte med a pravidelně užívejte.  
 

Dr. Vojtěch Vojtíšek, Masarykova univerzita, Brno 
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Kulturní události, které ještě můžete navštívit 
 

 našem městě probíhá každoročně dostatečné množství 
kulturních událostí. V tomto článku chci pochválit volbu 
kulturních akcí během adventu a jejich pokračování. Jako 

v minulých letech, tak i 10. 12. přijela na pozvání firmy ŠKO - 
ENERGO známá skupina. 
Letos to byla skupina Hradišťan. Nejen, že předvedla svou 
profesionální úroveň, ale neváhala přiblížit posluchačům kromě 
vánočních motivů i staroslověnské, gotické a barokní kořeny českých 
hudebních skladeb. Jejich vedoucí, Jiří Pavlica, hovořil o dalších 
koncertech, které skupinu čekají v Praze a v celé republice. 
Mladoboleslavské divadlo vhodně nachystalo jako svou poslední 
premiéru roku 2019 hru amerického scénáristy, režiséra, esejisty, 
hudebníka a filmového a divadelního herce, Woodyho Allena: „Zahraj 
to znovu, Same!“ Jeho celoživotní snahou bylo pobavit diváka 
i za cenu udělat si legraci sám ze sebe. 
Hrdina boleslavské inscenace, Ivo Theimer, se pokusil předvést 
svým výkonem stejné vlastnosti, jaké přisoudil neurotickému 
a stydlivému Allanu Felixovi jeho tvůrce Woody Allen. 
Hra byla přijata opakovaným potleskem a přála bych jí stejný úspěch 
i v následujících reprízách. 
Ve výstavní síni divadla byla v tentýž den zahájena výstava Hany 
Antošové „Keramické bytosti a fotomontáže.“ 
Jiný žánr, cyklus jazzové hudby, se rozhodlo lidem nabídnout 
Letecké muzeum Metoděje Vlacha. Kromě stálé výstavy historických 
letadel, případně jejich replik, vyrábějí vystavovatelé podle 
dochovaných plánů i nová letadla. 
Ráda bych připomenula, že dne 14. prosince proběhla v pražském 
Divadle ABC premiéra hry Smrt obchodního cestujícího amerického 

V 

CO SE DĚJE KOLEM NÁS 
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dramatika Arthura Millera v režii Michala Dočekala, uměleckého 
ředitele Městských divadel pražských. 
Osud Willyho Lomana, stárnoucího a celý život neúspěšného 
obchodního cestujícího, odporuje názoru amerických snílků, že 
v jejich státním uspořádání se každý člověk může uplatnit svými 
poctivě nabytými schopnostmi. Hlavní hrdina hry si uvědomuje svou 
ekonomickou neúspěšnost a volí sebevraždu předstíranou 
autonehodou, aby zbytek rodiny získal kapitál z finanční pojistky. 
Millerovy hry byly ovlivněny Henrikem Ibsenem. 
Arthur Miller (1915 – 2005) pocházel z rodiny vystěhovalce 
z Rakouska. Dětství prožil v židovské enklávě v Brooklynu. Od studií 

na Michiganské univerzitě se věnoval 
literární činnosti jako autor divadelních a 
rozhlasových her, filmový scénárista a 
publicista. Pro své zranění se 
nezúčastnil 2. světové války, ale v roce 
1945 spolupracoval jako scénárista na 
dokumentárním filmu Příběhy 
amerického vojáka. Veřejně vystupoval 
na protitotalitních akcích představitelů 
světové kultury. Od roku 1965 byl 
předsedou mezinárodního PEN-klubu. 
Ve svých dílech dramatických i knižně 

vydaných řešil problémy rodiny a morálky, vyjadřoval svůj kritický 
postoj k uspořádání společnosti.  Na scéně divadla ABC mohou 
diváci znovu vidět našeho herce Miroslava Donutila v roli Willyho 
Lomana společně se synem, Martinem Donutilem. Oba herci spolu 
hráli již ve Sluhovi dvou pánů v pražském Národním divadle a 
v Amadeovi v brněnském divadle Husa na provázku. V novém roce 
bychom si všichni měli slíbit, že si uděláme více času na kulturní 
události nejen v Mladé Boleslavi, ale i v Praze a okolí. 

 
Eva Zahrádková 
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 Co se dělo, děje nebo bude dít? 
 

ladoboleslavskem odvážně i nevážně je název knihy, která 
byla v prosinci pokřtěna v krásném prostoru Staré radnice. 
Knihu napsal Bohumil Horáček a vydala Společnost Mikuláše 

Klaudiána. Přítomni byli náměstkyně primátora Miroslava 
Kašpárková, vedoucí odboru školství a kultury, samozřejmě autor 
a všichni, kteří přispěli ke vzniku nové 
Publikace - grafik Ing. Horák s chotí, jazyková korektorka 
I. Jabůrková a zástupci vydavatele. Kniha má 84 stran, je krásně 
graficky upravená, obsahuje velmi zajímavé barevné fotografie, ale 
hlavně přináší nové a velmi zajímavé poznatky z historie našeho 
kraje. Je napsána svižně, s vtipem, občas i s nadsázkou. Ke koupi je 
v IC v Železné ulici za 200 Kč. Zakoupením knihy přispějete k 
realizaci pomníku Mikuláši Klaudiánovi. 
 

oslední adventní nedělní odpoledne bylo věnováno již tradičně 
Slavnostnímu vánočnímu koncertu v kostele Sv. Bonaventury 
ve Vzdělávacím centru Na Karmeli. Účinkoval 

 Mladoboleslavský komorní orchestr za řízení Jiřího Havlíka. 
Sóla na trubku mohli účastníci slyšet v podání pana Martina Pinkase. 
Tentokrát sál obsáhl 200 posluchačů, kterým připravili pořadatelé 
pěkný zážitek. K tomu přidali na přivítanou každému rolničku a 
Staročeské koledy pro Boleslaváky, aby si na závěr mohli společně 
zazpívat tu nejznámější koledu. Že nevíte, která to je? Přijďte tedy 
za rok na tradiční koncert v úchvatném prostředí a v úžasné 
společnosti lidí dobré vůle. Ona dobrá vůle je znát především na 
účasti sponzorů, díky nimž je možné v daném prostředí prostředí 
připravit zmíněný krásný zážitek. Jsou to stálice v partnerství 
v oblasti kultury. Především Škoda Auto, a.s., Ing.B.Sedláková, 
Ing.Čupík s manželkou, ZPŠ, ale také důležití mediální partneři 
Signál Rádio, Boleslavan, 1.boleslavská a další. Díky nim i všem 
účastníkům se přibližuje i realizace pomníku Mikuláši Klaudiánovi. 

M 

P 
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Ve vestibulu Nové radnice v našem městě lze vidět 3D model 
pomníku Mikuláši Klaudiánovi. Jde o malou výstavu, jíž k dokončení 
ještě chybí několik věcí. Nicméně model je tam. Na propagačním 
spotu se pracuje, vizualizace se připravuje, takže koncem ledna by 
mohlo být občanům zřejmé, k čemu projekt, který je nazván Cesta 
k pomníku Mikuláši Klaudiánovi, směřuje. Sledujte média, pozveme 
Vás všechny!  A těšíme se na odezvu.  

Eva Pešková 
 

 
„Řeč je sama duše a kultura národa“ 
 

e své Chvále řeči české Karel Čapek napsal: „Řeč je sama 
duše a kultura národa. Tam, kde skřípe a vrže řeč, skřípe a 
haraší něco v hlubokém bytí lidu.....  .“ Bez rozpaků je možné 

vyjádřit tyto myšlenky i dnes. Setkáváme se totiž ve stále větší míře 
s připomínkami ke snížené kvalitě mluvených projevů v rozhlase 
i televizi. Souvisí to nepochybně s nežádoucí změnou vztahu k 
jazyku a řečové kultuře obecně. Velice znepokojivé však je, že se to 
týká především veřejnoprávních médií. Mám tím na mysli nejen 
profesionály, kteří v médiích pracují, ale také ty, kteří v nich vystupují, 
zvláště pak lidi vzdělané včetně politiků. 
Zásadní připomínky je možné mít k ČT1 a ČT24, a to v oblasti 
zpravodajství. Podle mého názoru nepředstavuje běžnou 
komunikační situaci, ale přináší veřejné oficiální sdělení. Tomu by 
měla být odpovídat také forma. Povšimněme si dvou problémů: 
1.Každá výpověď je celkem nejen myšlenkovým a mluvnickým 
projevem, ale také zvukovým. Neustále se setkáváme se spěchem, 
a příliš rychlým tempem řeči, což se promítá do kvality artikulace. 
Často pouhé shluky hlásek (drmolení), a to vede k nesrozumitelnosti. 
Mizí frázování, dochází  k ignorování tvarů jmenného středního rodu, 
nejsou rozlišována zájmena  „jaký“ a „který“, nesprávně jsou 

V 

PRO ZAMYŠLENÍ ČI POBAVENÍ 
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vyslovovány iniciálové zkratky, často překvapuje i nepřirozená 
intonace. 
2. Pro některé mluvčí je příznačné, že používají v prvním pádě 
množného čísla u podstatných jmen zakončených na -ista, -asta,-ita 
koncovku i . Slyšíme tedy tvary:policisti, kriminalisti, v jiné kategorii 
slov se objevuje tvar lidi. Současné kodifikační příručky pokládají 
v uvedených případech za základní koncovku -é. I když jsou chápány 
obě dvě jako rovnocenné hovorově spisovné, pak ovšem nejsou 
rovnocenné stylově. Měly by tedy zaznívat tvary lidé, policisté a tak 
dále. 
Nejednotné vyjadřování totiž vede k rozvracení jazykového 
povědomí široké veřejnosti, zvláště pak dětí - žáků a studentů. 
K celé problematice lze přistupovat ve třech rovinách: 
a) odborné, profesionální, kdy se očekává od hlasatelů a moderátorů 
odpovídající úroveň jazykových znalostí, 
b) estetické, kdy se předpokládá slyšet zvuk řeči 
c) etické, kdy jde o vyjádření úcty k veřejnoprávní instituci a její 
tradici, úcty k jazyku a publiku. 
Pokládám za nezbytné usilovat o to, aby se z naší krásné češtiny, 
která je v obecném smyslu zachvácena rysy primitivismu, prázdnoty 
a vulgarity, stala, obrazně řečeno, relativně čistá řeka, nikoliv něco 
jiného. 
 

 Václav Hátle 
Poznámka:  
Neodpustím si poznámku. Jsem pravidelnou posluchačkou Signál 
Rádia. Chápu nutnost vědět, co se ve městě děje. Co se týká 
řečnické úrovně moderátorů, docela to jde, ale …! Co takhle 
uvědomit si, že v českém jazyce klademe přízvuk na předložku?  
A některé tvary sloves 
jsou také „zajímavé“.  Ale docela nedávno jsme slyšela tvar 
podstatného jména „ ...musíte počítat se sněžnými jazykami“.  Tak to 
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mě „teda dostalo“! Tento tvar má  v mém  žebříčku  moderátorských  
jazykových novotvarů  jedničku s hvězdičkou!!! 

  
Eva Pešková 

Ještě k zamyšlení 
 

ačínáme nový rok, a to je příležitost k zamyšlení nad životními 
hodnotami, které jsou důležitými prioritami. Mnoho lidí, 
zejména politiků, často poukazuje na naši získanou svobodu. 

Jak to vlastně je s definicí svobody. Jak to viděli někteří „velcí“ lidé? 
  
O svobodě 
Václav Havel: Svoboda a odpovědnost jsou dvě strany téže mince. 
Abraham Lincoln: Svoboda bez poslušnosti je zmatek a poslušnost 
bez svobody je otroctví. 
 
O spravedlnosti 
Blaise Pascal:  Spravedlnost a moc musí být jedno, aby 
spravedlnost se stala mocí a moc spravedlností. 
Alberto Moravia: Spravedlnost musí být v klidu, jinak se váhy 
rozkolísají a pak nelze spravedlivě soudit. 
Aristoteles: Člověk je spravedlivý, když spravedlivě jedná. 
 
A jeden hezký citát Jana Wericha o lidech a jejich bytí. 
  

Když už člověk jednou je, 
tak má koukat, aby byl. 

A když kouká, aby byl, a je, 
tak má být to, co je, 

a nemá být to, co není, 
jak tomu v mnoha případech je. 

 
 

Z 
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Trocha poezie nikoho nezabije 
 

Paměť maroda možná národa 
 

Tenkrát volali jste 
„Máme prázdné ruce!“ 

V Praze rodila se                                                                                                                            
sametová revoluce. 

 
Den na místo zbraní 

volali jsme na Letenské pláni: 
„Dubček na Hrad“- vzpomínáte? 
Historie časem také někdy mate. 

Přesto ten hlas zněl v jednom tónu, 
bylo nás tenkrát na čtvrt milionu. 
„Dubček na Hrad“ já náhle ztich 

má mysl otočila stránky knihy knih. 
Krista vítali, kladli ratolesti 

za několik dnů mu dali 
kříž potupy nésti. 

Postavili Sašu v čelo parlamentu 
potom dali hlas svůj 

pro tučnou rentu. 
. 

Ještě neudělali za korunu práce 
politika stala se dobrá žití štace. 

„Ó lide můj velké Tobě díky“ 
Tvým hlasem vstoupili jsme do politiky 

minulost se zhroutila 
jak domeček z karet. 

Však přítomnost se dívá 
spíše na lazaret. 

Demokracie sténá, 
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to cítíme všici. 
Jak jí jenom pomoci 

stačí pamětníci? 
 

17.11.2019 František Němeček 
 

M.K. 
Ten Mikuláš Klaudián 

byl chytrý a moudrý pán! 
Ctili ho prý všichni chlapi, 
protože jim kreslil mapy. 

 
Dívky, panny, paní - 

pospíchaly na kázání 
ve všední den, v neděli, 

v kostele na Karmeli. 
 

Jak čas letí, po staletí 
jeho jméno dosud slaví 
lidé v Mladé Boleslavi. 

 
A co více? 

Nazývá se jeho jménem 
ulice i nemocnice. 

 
Dagmar Budová 

 
Co to je? 

 
Bezpilotní dróny, 

milá paní. 
Donesou Vám bez pošťáka psaní 

i dva rohlíky na snídani! 
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Prchám, jak slyším 

digitalizace. 
Tak co by? 

Jsem analfabet této doby. 
 

Ne, v tomto světě techniky 
už pro mě není místo 
a tak si tiše umírám 

zatím nanečisto. 
 

Dagmar Budová 
 

 

 

 

 
Na začátku nové mozkocvičny je třeba se omluvit. V minulé se totiž 
stala chyba v zadání, což uniklo jinak pozorným korektorům. 
Děkujeme čtenářce za upozornění a všem se omlouváme. 
Na recepci SŠMB bude připravena za pozornost malá také pozornost 
(sladká). 
 
Nové úkoly 
1. V jednom státě byla namísto klasických  1-,2-,5-,10 korunových 
mincí vydána sada 1-,2-,8-, a 10-korun. Kolik mincí z nové sady 
potřebujete nejméně k zaplacení částky 25 korun?         
2. Místo otazníků doplňte na každý řádek stejná tři písmena, aby 
vznikla podstatná jména v prvním pádu jednotného čísla. 
                      
                     ?-?-? K 
                     ?-?-? MEN 
             ?-?-? VĚK 
                     ?-?-? LINKA                           

MOZKOCVIČNA 
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3.  Letadlo vzlétlo z určitého místa a letělo 100 km přesně na jih. 
Poté letělo 100 km na západ a nato opět 100 km na sever. Přitom se 
vrátilo přesně na místo, z nějž vzlétlo. Kde je zmíněné místo startu? 
 
Vaše řešení nás zajímá, pošlete výsledky emailem na adresu 
epeskova@seznam.cz. Termín odevzdání je  15.1.2020. Rozhoduje 
odesílací čas. První tři správná řešení odměníme. 
 
 
 
 

Výlety na rok 2020 – Služby a školení MB, z. ú.,  
Magistrát města Mladá Boleslav 

 
14. 4. Kraj Vysočina – Třebíč, zámek Jaroměřice nad Rokytou, 
Přílažany 
22. 4. Za sochařským uměním do Hořic, zámek Hrádek u 
Nechanic  
23. 4. 2020 Za sv. Ludmilou do Tetína, kostel sv. Kateřiny a sv. 
J. Nepomuckého 
08. 5. - 17. 5. Maďarsko – HARKÁNY / hotel Atrium 
Zahraniční 8 denní pobytový zájezd – Lázeňský komplex – termální 
léčivé vody 
12. 5. Kraj Vysočina - hrad Bystřice nad Pernštejnem, Šiklův 
mlýn  
20. 5. Za loutkami, koňmi a Ďáblovou biblí. Chrudim muzeum, 
zámek Slatiňany 
28. 5.  Nové Hrady u Litomyšle - zámek, hrad, muzeum 
04. 6. Hrad Bezděz, projížďka lodí po Máchově jezeře, Doksy 
02. 6. - 9. 6. Itálie – KALÁBRIE /městečko DIAMANTE 
Zahraniční 8 denní pobytový zájezd - letecky 
  

KALENDÁRIUM AKCÍ 

mailto:epeskova@seznam.cz
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09. 6. Kraj Vysočina – Jihlava historické podzemí, ZOO, Želiv, 
Humpolec 
17. 6. Za Lokšanskou knihovnou, zámek Březnice, zámek 
Ernestinum Příbram  
02. 9. – 03. 9. Čechy pod Kosířem muzeum, zámek Plumlov, 
zámek a zahrady Kroměříž. Dvoudenní výlet 
Začátek září /termín bude upřesněn – dle jednání s vedením letiště/ 
Letiště V. Havla, Praha - Letohrádek hvězda, Břevnovský klášter 
08. 9.  Kraj Vysočina - Pelhřimov muzeum kuriozit, zámek 
Žírovnice  
16. 9. Výlet za miniaturami hradů a zámků – zámek Vysoká 
Lhota, pivovar Velké Popovice, zámek Berchtold  
24. 9. Zámek Dobříš a zámecké zahrady /francouzský park, anglický 
park/ 
01. 10.  Kokořínsko - Turistika – hrad Vojtěchov, Romanov 
PŘIPRAVUJEME: 

Adventní výlet - Wambierzyce – Polsko, poutní bazilika 
Termín a podrobnější informace včetně programové nabídky budou 
dodány v říjnu 2020 
Svatomartinská husa – Smržovka 
Termín a podrobnější informace včetně programové nabídky budou 
dodány v říjnu 2020 
Přihlášky: recepce Služby a školení MB, z. ú., tř. V. Klementa 601, 
Mladá Boleslav. Výlety pro vás připravuje tým SŠMB ve složení: 
Helena Bubnová, koordinátorka výletů, bubnova@sskolemb.cz , 
326 334 548, Ing. Eva Krejbichová a Ing. Eva Vašková 
Mgr. Naďa Kostruhová a Mgr. Jana Vyšohlídová, Lenka Elisová  

 
Sekce seniorů- školství Mladá Boleslav 
V lednu se sejdou aktivisté v pondělí 20.1.2020 v restauraci DK.    
Zájemci přinesou přihlášku na zájezdy i na pěší výlety. Ti, k nimž se 
program nedostal, přijdou se podívat, případně přihlásit. Budete 
očekáváni od 11.30. Zálohy se budou platit až březnu. 

mailto:bubnova@sskolemb.cz
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Dotazník pro seniory 
Milí přátelé, 
rádi bychom pro Vás připravili nové aktivity, které by vám vyhovovaly 
a které by byly přínosem také pro vaši celkovou kondici, a to jak 
fyzickou, tak psychickou. Vyjádřete se, prosím, k jednotlivým 
oddílům: 

I. Pohybové aktivity pravidelné 
Jaké turistické akce by Vám vyhovovaly? 
 
 1. 
 2. 
 3. 
 
Jaké akce ve cvičení (druhy, frekvence) byste navrhovali? 
  
         1. 
 2. 
 3. 
 

II. Přivítali byste cvičení v bazénu a s jakou frekvencí?   
 
 

III. Jaké pravidelné společenské akce byste měli rádi? 
(Tanec, divadlo, kino?) 
 
 
 

IV. Jaké vzdělávací akce byste chtěli realizovat? 
Přednášky známých osobností, odborné přednášky k Vámi zvoleným 
tématům? 
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V. Líbily by se Vám soutěže – např. turnaj v sudoku , 
křížovkářské soutěže apod.? 

 
 
 

VI. Jiné náměty 
 
  
 
 
 
 
 
Prosíme, přečtěte si pozorně návod k vyplnění. Jde o ceny! 
V prvních dvou otázkách odpovězte vedle číslic. Nemáte-li odpověď, 
pak proškrtněte vodorovnou čárou. V dalších otázkách napište či 
popište (velmi stručně ) své nápady, návrhy a očíslujte je. Vyplněný 
dotazník na závěr opatřete kontaktem - jménem, číslem telefonu či 
mobilu nebo e-mailovou adresou tak, aby bylo možné zjistit datum 
Vaší došlé odpovědi. Do soutěže o ceny budou zařazeny všechny 
dotazníky, které byly vyplněné ve všech bodech aspoň jednou 
odpovědí a dojdou do 15.2.2020. O výsledcích a cenách budete 
informováni v březnovém čísle Senior Revue. 
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