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Milé čtenářky a milí čtenáři!

etkáváme se letos už 
podruhé a z tohoto čísla 
mám obzvlášť velkou 

radost. Sešlo se nám hodně 
příspěvků od našich 
přispěvovatelů. I díky tomu má 
únorové číslo více stran, než je 
obvyklé. Doufám, že vás jejich 
čtení bude bavit stejně jako mě. 
Každý příspěvek od vás 
uvítáme. Právě díky tomu 
můžeme přinášet časopis, který 
nabízí témata z pohledu 
seniorů. A pohled to může být 
na cokoliv: na aktuální události 
v regionu, na kulturní akci, 
které jste se zúčastnili. Mohou to být i vaše vzpomínky na doby 
dávno minulé. Pokud máte téma, ale nejste si jistí, že ho zvládnete 
pro časopis zpracovat, neváhejte nás kontaktovat, rádi pomůžeme. 
Psát můžete na mail evak1706@gmail.com.

Krásný únor všem. 

Za redakci Senior Revue 

S
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Románský kostel svatého Mikuláše ve Vinci

Jizerské údolí s Vincem na romantizující litografii z 1. poloviny 19. století

a území Mladé Boleslavi a v blízkém okolí najdeme snad 
všechny architektonické styly. Od lomeného gotického 
oblouku, přes baculaté baroko a barevnou secesi, až 

po plechový brutalismus industriálně-korporátního slohu počátku 
21. století. Jediný stavební styl, kterého si v Mladé Boleslavi nelze 
řádně užít, je ten nejstarší – románský. 
Existuje pár fragmentů, které jsou známé pouze znalcům, 
za ucelenou románskou architekturou však musíme vyrazit za město. 
Vždyť údolí řeky Jizery zdobí na Mladoboleslavsku hned dvě 
románské sakrální stavby. Na severu je to kostel Panny Marie 
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v Mohelnici nad Jizerou, na jihu pak kostel svatého Mikuláše 
ve Vinci. Na jih je příjemnější cesta, vzhůru tedy do Vince!
Zastavme se ještě na chvíli u definice románské architektury. 
Do jakého období máme románský sloh zařadit a odkdy vůbec 
můžeme v Čechách hovořit o architektuře? Pro odpovědi na tyto 
otázky se musíme vrátit o více než dva tisíce let zpátky. Římská říše 
na vrcholu svého rozvoje a její stavitelé i umělci produkují díla, která 
nás ohromují dodnes. To však platí pouze po linii řeky Dunaje, 
na které se na pevninské Evropě nachází severní hranice římského 
impéria. 
Zatímco římská města překypují blahobytem a kamennou krásou, 
na sever od Dunaje se staví ze dřeva – účelně a stroze. To platí i pro 
území dnešní České republiky. I když keltská oppida, germánská 
sídliště i pozdější slovanská hradiště vykazují městské znaky, jako 
například sídlo vladaře, tržiště, dílny a oddělenou obytnou zástavbu, 
o ucelené architektuře lze hovořit jen stěží. Ta se mimo římskou říši 
šíří až po jejím pádu v souvislosti se stěhováním národů a přesunu 
moci a bohatství do nových center. V souvislosti s šířením 
křesťanství pronikal do západní části Evropy také nový stavební sloh,
který odkazoval k stavebnímu slohu antického Říma, jímž byl 
inspirován a sdílel s ním některé stavební prvky. Především proto se 
mu začalo říkat románský.
Prvními architektonickými díly na našem území tak jsou zděné 
kostely Velkomoravské říše, ze kterých byly na několika místech jižní 
Moravy objeveny základy. To jsou však ještě stavby předrománské. 
Jejich styl se postupně z Moravy začal šířit i do Čech v době právě 
vznikajícího jednotného českého státu, který se výstavbou 
románských staveb trvale zařadil do kulturní oblasti západní Evropy.
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Noví věřící potřebovali prostory, kde by se mohli shromažďovat 
k liturgickým obřadům a kázáním. Podstatnou část stavební činnosti 
románského období tak tvoří kostely. Stavěly se také paláce, hrady, 
kláštery, špitály a obytné domy – do současnosti se z nich, na rozdíl 
od kostelů, většinou nic nezachovalo. Románské kostely pak 
stavitelé tvořili ve třech variantách: buď jako okrouhlou rotundu, nebo 
jako tribunový kostel čtyřhranného půdorysu. Tam, kde bylo hodně 
peněz i věřících, vznikaly trojlodní baziliky s dvojvěžím v průčelí.
Kostel svatého Mikuláše ve Vinci patří k prostředním ze tří 
jmenovaných staveb. Je tedy tribunový, nebo chceme-li emporový. 
To znamená, že část jeho interiéru tvoří tribuna, ze které bohoslužbu 
sledovali příslušníci vyšších vrstev. Vinecký kostelík je však výjimkou 
– zatímco nejčastější typ románského tribunového kostela má 
obdélníkový půdorys na jedné straně s půlkruhovou apsidou 
a na straně druhé s hranolovou věží, kostel ve Vinci má půdorys 
pravidelného čtverce a apsidu polygonální, tedy lomenou ve více 
úhlech. Zde konkrétně ve čtyřech. Typologie stavby je v rámci střední 
Evropy natolik unikátní, že takto byla kodifikována celá skupina 
kostelů tzv. vineckého typu.
Kostel ve Vinci byl postaven někdy před rokem 1240, kdy o něm 
nacházíme první zmínku. Již od počátku byl patrně zasvěcen 
svatému Mikuláši, což byl na začátku středověku oblíbený světec. 
Někteří badatelé stavbu kostela situují do roku 1165, což je letopočet
vyrytý na jednom ze sloupů uvnitř kostela. Říká se také, že byl 
založen jako dík za šťastný návrat z druhé křížové výpravy – ale to je 
pouze nijak nepodložený dohad. Přesný rok výstavby ani jméno 
stavitele tedy neznáme. Každopádně je to nejstarší fungující sakrální 
stavba v nejbližším okolí Mladé Boleslavi, která navíc nebyla výrazně 
narušena některým z pozdějších stavebních slohů.
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To však neplatí o střeše. Její vrchol se tyčí 65 metrů nad hladinou 
řeky Jizery, která pod kostelem protéká. Střecha není původní, její 
stanový tvar v podobě komolého jehlanu i volba šindele jako střešní 
krytiny pochází z období puristické přestavby kostela v roce 1886. 
Tehdy se sice dbalo na čistotu stylu, ale některé prvky si romantici 
19. století museli domýšlet. 
Do interiéru vcházíme ze severní strany krásným a pro románský 
sloh typickým ústupkovým portálem. Ústupkové řešení mělo 
na sakrálních stavbách symbolizovat nebeskou bránu a vstup 
na nebesa, takže když pozvedneme hlavu, spatříme v tympanonu 
nade dveřmi ještě reliéf Krista s klanějícími se postavami. Scéna je 
vyvedena s milou strnulostí raného středověku. Kristus je vyobrazen 
na kříži s rozpaženýma rukama. Je oděn v jednoduché tunice a je 
bez vousů a trnové koruny. 
Dvě klečící postavy patrně 
znázorňují donátory kostela. 
Vnější část portálu tvoří dva 
volně stojící sloupky, jež 
jsou obohaceny kanelurami, 
směrem vzhůru šroubovitě 
se stáčejícími. Sloupy 
zakončuje prstenec, na 
němž sedí hlavice v podobě 
čtveřice orlů, svými hlavami 
podpírajícími římsu.

Současný pohled na kostel 
ze severní strany
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Prostor uvnitř kostela není nijak velký – polovinu lodi tvoří tribuna, 
na kterou se vstupuje úzkým schodištěm vpravo od oltáře. Tribuna je 
oddělena plnou stěnou, která je otevřena středovým obloukem 
a sdruženými okénky po stranách. Jednoduchý oltář dává vyniknout 
světlu, pronikajícímu dovnitř skrze úzká románská okénka v apsidě. 
Škoda jen, že puristé v 19. století na strop apsidy vymalovali 
nástěnnou malbu s motivem sedícího Krista, která se do jinak téměř 
čistého románského prostoru příliš nehodí. Povšimnout si můžeme 
i varhan. Ty pocházejí z roku 1901 a do kostela je věnovali manželé 
Markovi, majitelé vineckého velkostatku.
Vystoupáme-li schodištěm na tribunu, můžeme obdivovat rozetové 
okénko s velmi pěkným ostěním a vloženým čtyřlístkem, jímž je 
na tribunu přiváděno světlo. Vyjdeme-li až do krovu, zjistíme, že je to 
v podstatě dřevěná zvonice, usazená na románské zdivo kostela. Je 
tu zavěšen 53 centimetrů vysoký zvon o průměru 76 centimetrů, 
na jehož lemu můžeme číst nápis: LETAh PANIE MCCCCCXXXXXII 
TENTO ZWON GEST SLIT – KE CZTY A K CHWALE PANV BVOhO 
WSSEMOVAZYMV SKRZE PETRA. Nápis ukotvuje slití zvonu 
do roku 1552 a odkazuje na zvonařského mistra Petra z Mladé 
Boleslavi. Zajímavé 
je, že zvonař zapsal 
letopočet složitější 
formou, jednodušší 
by bylo napsat
MDLII.
                                                     
Interiér kostela –
pohled z lodi do apsidy
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Patrně mu šlo o dosažení symetrie celého nápisu po obvodu zvonu. 
Pod střechou byl dříve zavěšen ještě jeden menší zvon. Dokládá jej 
František Bareš v roce 1905 ve svém Soupisu památek historických 
a uměleckých v politickém okresu Mladoboleslavském. Zvon patrně 
pohltila některá ze světových válek 20. století.
Kostel obklopuje malý hřbitov, který vinečtí občané nazývají starým. 
Ten nový se totiž nachází několik stovek metrů za vsí, vlevo od 
silnice směrem na sousední Rokytovec. Na hřbitůvku okolo kostela 
najdeme ukázku náhrobní architektury od poloviny 19. století až 
po současnost. Patrně nejzajímavější hrob najdeme 
v severovýchodním rohu hřbitova. Je zde pohřben major 
Československé armády Josef Fryml – legionář a účastník odboje 
za 2. světové války. Ihned po okupaci se aktivně zapojil do odbojové 
organizace Obrana národa, kde vykonával funkci zástupce velitele.  
Po prozrazení byl 7. února 1940 zatčen a internován v 
mladoboleslavských kasárnách na Jičínské třídě. Zde byl podroben 
nelidským výslechům a 22. června 1940 zavražděn. Po válce byl 
in memoriam povýšen na podplukovníka a dnes je po něm 
pojmenována jedna z mladoboleslavských ulic. Právě od Frymlova 
hrobu se otevírá jeden z nejhezčích a nejčastěji zobrazovaných 
pohledů na kostel svatého Mikuláše a také do širokého údolí řeky 
Jizery. 
Vinecký kostel byl několikrát opravován. Naposledy v roce 2009, kdy 
byla provedena rekonstrukce střešní krytiny. Docenili jej 
i barrandovští filmaři a v roce 1965 si zahrál ve filmu Horký vzduch
se Zdeňkem Štěpánkem a Jaroslavem Marvanem v hlavních rolích. 
Řídící učitel ve výslužbě František Misík o kostelíku ještě dávno 
předtím napsal:
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Velmi pěkně se vyjímá v zrcadlové hladině Jizery odlesk kostelíka; 
stojí zde jako dávnověký pamětník a strážce v našem Pojizeří. 
Na celém povodí Jizery, daleko, široko, nevyrovná se nic kráse této 
starobylé památky, ba málo se mu vyrovná v celé naší vlasti.
Můžeme být právem hrdi, že v kraji našem chováme takový krásný, 
vzácný klenot. Všechno sebelepší líčení, popisy, jsou jen slabým 
stínem skutečné krásy; kostelík, aby zaujal naši duši, musí se viděti; 
proto přijďte, přesvědčte se, budete potěšeni a uspokojeni!
Nelze, než dát panu řídícímu učiteli za pravdu. Do Vince vede 
z Mladé Boleslavi červeně značená turistická cesta, přímo ke kostelu 
pak značená odbočka. Míjí i bývalý hostinec V ráji, kde se dalo 
ubytovat i posedět v šenku, či v zahradě pod mohutnými stromy. 
Nejeden poutník tak jistě učinil. Dnes už si to můžeme bohužel 
pouze představovat. Kostel svatého Mikuláše však dál zůstává 
němým strážcem Pojizeří a jednou z nejhezčích románských staveb 
u nás.

     

Bývalý 
hostinec 
V Ráji
                                                                                                

   Bohumil Horáček
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Významná výročí

měsíci únoru si 
připomeňme výročí 
narození velké 

osobnosti české literatury, 
Svatopluka Čecha.
Básník se narodil 
21. 2. 1846 v Ostředku 
u Benešova. Zámek 
V Ostředku u Benešova 
z 18. století není přístupný 
veřejnosti, ale dnes slouží 
jako sanatorium pro osoby 
s Alzheimerovou chorobou. 
Ale v zámku je upravená 
světnička, kde se Svatopluk Čech narodil a kam se podívat můžete. 
Mimochodem, v Ostředku se narodila také Gusta Fučíková, 
spisovatelka a manželka Julia Fučíka.                                                                   
Svatopluk Čech byl nejstarší z 16 dětí. Jeho otec byl panský 
hospodářský správce na zmíněném zámku, ale také význačný český 
vlastenec. V době konání Kroměřížského sněmu působil v Kroměříži 
jako novinář. Byl velkým ctitelem básníka Jana Kollára. Povolání 
a vlastenectví otce bylo důvodem častého stěhování v době 
básníkova mládí. Dětství prožil převážně v Ostředku, ale také 
ve Střížkově, Postupicích a v Lítni. V Praze vystudoval mladý 
Svatopluk piaristické gymnázium a později i práva. Svou tvorbou 
přispíval do Almanachu Ruch a časopisu Květy. Z kraje používal 
pseudonymů Jan Jasanský, Nevolný, Volný. Od roku 1871 byl 

V

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ VLASTI
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redaktorem Světozoru a v letech 1873-1876 působil jako redaktor 
v Lumíru a krátce i v Národních listech.
Od roku 1873 byl členem advokátní kanceláře ve Slaném, ale ještě 
téhož roku praxe zanechal. V roce 1890 byl zvolen řádným členem 
České akademie věd a umění a svého členství se vzdal až za 5 let. 
Hodně cestoval, navštívil Kavkaz, Dánsko, Polsko, Itálii, Francii 
i Chorvatsko, kde působil jeho otec. Rád se však vracel do rodného 
kraje.
Od roku 1895 žil se svou sestrou, která mu vedla domácnost, 
v Obříství u Neratovic. Nikdy se neoženil. V roce 1903 se 
přestěhovali do Prahy, do Tróje. Zemřel 23. 2.1908 a byl s velkou 
slávou pochován na Vyšehradě. Jeho hrobka je ozdobena sochou 
v životní velikosti. Jejím autorem je Jakub Obrovský.
Svatopluk Čech byl velmi plodný autor. Psal především sociální 
a politickou poezii, satiru, humoristické povídky, cestopisy a fejetony.
V Mladé Boleslavi působil prof. F. Strejček, který byl velkým 
obdivovatelem díla Svatopluka Čecha a měl zásluhu na zřízení 
pomníku milovaného básníka. Zřizovatelem pomníku se stal Klub 
přátel umění. Umístěný je mezi oběma dnešními gymnázii 
v Palackého ulici.
Autorem pomníku je brněnský sochař Mach a jeho dílu našel 
architekt H. Mauermann

Anna Šímová
(z dostupných zdrojů)

Jedno výročí, které jsme neoslavili 
                                                                                                                                                 
Dne 30. října 1959 vzniklo divadlo SEMAFOR. Semafor zahájil 
Šlitrovou a Suchého hudební komedií Člověk z půdy, v níž Suchý 
také hrál (Malého lorda). Z prvního nastudování (210 představení) 
rychle zpopulárněly písničky Pramínek vlasů, Včera neděle byla, Dítě 
školou povinné, Léta dozrávání. Písnička  Včera neděle byla  
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dosáhla absolutní prodejního rekordu za období 1949 -1965, celkem  
to bylo 341 338 kusů.

Odkaz Karla Čapka dnešní generaci

dykoli procházíme tiskem nebo memoárovou literaturou, 
setkáváme se v těchto dnech neustále s osobností 
spisovatele, zahradníka, divadelníka, fotografa a cestovatele 

Karla Čapka. Zavřeli jsme jeho knihy, odložili noviny s články o něm 
a přemýšlíme o tom, o čem bychom s ním debatovali, kdybychom jej 
tady měli mezi sebou živého. Například bychom zrovna s údivem
sledovali britský brexit.
Kdybychom si našli v nejnovějším vydání Čapkových Anglických listů 
z roku 2018 kapitolu Řeč do britského rozhlasu, která hovoří o třech 
věcech, bijících cizince do očí, byli bychom okouzleni Čapkovou 
jasnozřivostí. „Řekne-li mi někdo, že Anglie není tak barevná jako 
Orient, poradíme mu, aby se podíval na půdu Anglie. Vzpomínám si 

K
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na bílou křídu Doveru a červené skály 
devonské, na růžovou žulu z Inverness, 
zelený kámen Jezerního kraje a modrou 
břidlici Severního Walesu, nebo na 
černé, hnědé, brunátné i suříkově 
červené cihly, ze kterých jsou stavěny 
staré domky anglického venkova. 
Druhý velký dojem, se kterým se potká 
poutník v Anglii, je anglický trávník, 
neboť nejenom je zelený a hustý jako 
žádný jiný na světě, ale smí se po něm
chodit. (…) Snad proto také měla Anglie 
v dějinách tak málo revolucí, že Britové 

mohli svůj instinkt svobody neustále ukájet kráčením po lukách. 
Za třetí – Chce-li kontinentální člověk někoho nebo něco zvlášť 
něžně oslovit, užije deminutiva a označuje milované věci jako malé, 
ale Angličan je nazývá „dear old.“ 
Když jsem poprvé viděl anglické právníky v parukách (bylo to 
v Edinburgu), pochopil jsem jedno z tajemství anglického 
tradicionalismu, totiž smyslu pro humor. Je větší šprým, nosí-li někdo 
paruku z osmnáctého století, než nosí-li obyčejnou a nehistorickou 
pleš.
Pokračuji-li ve zvláštnostech Anglie, osměluji se říci, že žádná 
exotická etnografie neoplývá úkazy pozoruhodnějšími než normální 
anglický život. Válečné tance centrálního Bornea nejsou o nic
zajímavější než anglické sporty. Indičtí fakíři nejsou fantastičtější 
nežli řečníci z Hyde Park Corner.
Rodinný život Abrahámův nemohl být patriarchálnější než anglický 
víkend. Tajné spolky afrických domorodců nejsou rituálnější než 
anglické kluby.  Jsou cestovatelé, kteří považují Anglii za kus Evropy 
a jiní, kteří ji pokládají za ostrov. Patrně jenom z úsporných důvodů 
(neboť vesmír, jak nás učí Einstein i Eddington, je konečný) nebyla 
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na bílou křídu Doveru a červené skály 
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Anglie stvořena jako samostatná planeta, ale mohla by jí být docela 
dobře!?“ Toto řekl Čapek do britského rozhlasu v roce 1934. 
V článku Pumy nad světem (1938) se vyjádřil rozhodněji: „Musí být 
stále opakováno, že zločin je zločin a že jest a vždycky bude souzen 
jako zločin. Lhostejné mlčení by bylo špatný čin, bylo by spoluvinou 
na jednání ničemném a nelidském.“
Gestapáci měli již dávno vyhlédnutého autora Krakatitu a Bílé 
nemoci. Od jistého uvěznění v koncentračním táboře ho zachránila 
jenom jeho smrt na Boží hod 25. 12. 1938. V minulých dnech 
uplynulo také 130 let od jeho narození. Protože čtu pravidelně noviny 
a časopisy, mohu zde prohlásit, že i dnes máme ve svém okolí 
čestné a statečné novináře. 

Eva Zahrádkova

Neutrinový skandál

ointa na začátku: Ještě před osmi lety se při pokusu změřit 
rychlost šíření neutrin zdálo, že se neutrina šíří nadsvětelnou 
rychlostí. To by pochopitelně zasadilo smrtelnou ránu teorii 

relativity. Rovněž se nedalo rozhodnout, zdali hmotnost tohoto 
„mrněte“ je nulová, či nenulová. Dnes umíme obě otázky uspokojivě 
rozhodnout. Neutrina jsou tři druhy a neutrina mají hmotnost! 
Rychlost nepřekračuje rychlost světla. Chyba byla v metodě 
nastavení. Jen doporučuji: navštivte naši hvězdárnu a tam vám vše 
podrobně vysvětlíme.
Jeden z těch, co se zasloužil o objev a vysvětlení původu energie 
hvězd (Hans Bethe), byl se svou přítelkyní večer na procházce 
krátce poté, co pochopil, že hvězdy září proto, že v nich probíhají 
jaderné reakce. Na zvolání své přítelkyně unesené nádherou 
hvězdného večera: „Pohleď, jak ty hvězdy krásně svítí!“, odpověděl: 
„Vidím to a v této chvíli jsem asi jediným člověkem, který také ví, 
proč svítí.“  Jen se na něj usmála. Vůbec ji nedojalo, že se osobně 
zná s mužem, který v tom čase jako jediný znal rozluštění hádanky 

P
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hvězdného světla… (Tuto příhodu jsem si vypůjčil od pana 
Feynmana.)

Jak tato historka souvisí s nadpisem? Ve Slunci neutrina vznikají 
jako nutný odpad při termonukleárních reakcích, při nichž se vodík 
postupně mění v helium. V jedné z pobočných větví složitého řetězce 
jaderných reakcí vznikají neutrina se zvlášť vysokou energií. Srazí-li 
se takové neutrino s jádrem stabilního izotopu chlóru 37 složeného 
ze 17 protonů a 20 neutronů, může se v něm jeden z neutronů 
změnit v proton a elektron. Proton v jádru zůstane, zatímco elektron 
je neprodleně opustí.
Po této reakci přestane být chlór chlórem a přemění se v radioaktivní 
izotop argonu 37 s 18 protony a 19 neutrony v jádru. Není 
problémem vzniklé jádro argonu vyhledat a izolovat. A právě 
na tomto principu je založena činnost první pasti na sluneční 
neutrina.
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V hlubokém zlatém dole v Homestake (Jižní Dakota, USA), 1500 m 
pod povrchem země je umístěna nádrž se 454 600 litry 
tetrachlóretylénu (C2Cl4). V této lázni číhá na sluneční neutrino 
167 tun atomů chlóru 37. Podle výpočtů vycházejících z nejlepších 
modelů vnitřní stavby Slunce by se v nádrži mělo zachytit asi pět 
slunečních neutrin týdně. Neutrinový experiment byl zahájen v roce 
1970. Očekávaný triumf se však nedostavil. Skutečný tok slunečních 
neutrin byl asi třikrát menší, než se předpokládalo!
Tady se pokusím zkrátit „vývoj výzkumu neutrin“ na pouhé dva 
odkazy. V roce 2002 obdrželi Nobelovu cenu za fyziku dva vědci: 
Raymond Davis (USA), Masatoši Košiba (Japonsko). 
„Za průkopnický příspěvek astrofyzice, zejména za detekci 
kosmických neutrin.“
V roce 2015 rovněž dva vědci (Arthur McDonald (USA), Takaako 
Kadžita (Japonsko) obdrželi Nobelovu cenu za důkaz, že neutrino 
má svou nenulovou hmotnost. Vyplývá to z oscilací neutrin 
vycházejících z hvězd.
Ve Slunci vznikají pouze neutrina elektronová. Ta se cestou mění 
na mix všech tří typů neutrin, proto dřívější experimenty zachycující 
pouze elektronová neutrina vykazovaly zdánlivý deficit ve sluneční 
produkci neutrin. Detektor SNO díky schopnosti registrovat všechny 
tři typy neutrin uvedl opět experimentální pozorování do souladu 
s teorií popisující procesy v jádru Slunce.

Josef Zahrádka

Pravidlo  3x30sekund

nes začneme hezkou vzpomínkou na film Vesničko má 
středisková. Vzpomínáte, když přišel pan doktor k Pánkovi 
na „jedno“ ze sedmého schodu? Zastavil se u staré babičky, D

O ZDRAVÍ
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poptal se po zdravotním stavu a připomínal zásady pro změny 
polohy těla.

Musíte v noci vstát?  Jít na WC nebo se napít? Pak se naučte 
zachovávat pravidlo 3x30 sekund.                                                                                                                             

1. Po probuzení zůstaňte 30 sekund v klidu ležet.
2. Potom se na 30 sekund na posteli posaďte.
3. Teprve potom pomalu dejte nohy na zem a 30 sekund seďte 

na kraji postele. Potom pomalu vstaňte a můžete jít.

Jde o to, aby prudké změny polohy hlavy nezpůsobily pád v důsledku 
změn tlaku krve nebo změny funkce srdce.

Rýmovník
Rýmovník je vlastně molice, druhově Plectrantus argentatus, roste 
někdy jako keř, patří mezi hluchavkovité. U nás se vyskytuje jako 
pokojová rostlina, má dužnaté jemně ozubené listy. Voní intenzivně 
podobně jako eukalyptus, obsahuje vonné silice, které příznivě 
působí na utlumení rýmy.
Užívat se dá přímo. Já jím léčím ranní rýmu, která je pro nás, jejichž 
věkové číslo je větší než 70, nepříjemný průvodce ránem. Vezmu 
větší lístek nebo dva, rozlámu lístky a čichám a čichám. Opravdu 
za několik minut je rýma pryč. Ovšem další ráno musím kůru 
opakovat, a proto pěstuji doma a pečuji o něj, péče je nenáročná. 
Málo zalévat, stanoviště v kuchyni na světlém okně. Mám jej jako 
skvělý dárek od dobré přítelkyně.
Dá se také uvařit čaj. Prý též sirup. Ovšem čichání je rychlejší 
a méně pracné.

Čaj z rýmovníku
Potřebujete 2-3 listy rýmovníku, 2-3 lžičky medu a 0,75 l vroucí vody, 
kterou na předchozí přísady nalijete a necháte asi 7-10 minut 
vylouhovat. Pijte přiměřeně teplé.
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Na jaře se dá koupit v Bratronicích v zahradnictví. Nota bene 
odpuzuje hmyz a opravdu příjemně voní na okně v kuchyni. Dá se 
užít jako koření například při přípravě mas. To však nemám 
vyzkoušené, pouze vyčtené z internetu.

P.S. V Bratronicích mívají také angínovník, ten již, naštěstí, 
nepotřebuji, takže jej nepěstuji.

P.P.S. Co kdybychom na jaře dojeli? Bylo by to zajímavé a užitečné, 
za pár korun. Mohli bychom do nůše báby kořenářky něco přidat.

Eva Pešková
Léčivé účinky zeleniny (3. díl)

RAJČATA 
Účinky: Povzbuzují apetit a zažívání a brzdí růst choroboplodných 
bakterií ve střevech. Kalium snižuje krevní tlak. Mimo srdečně-
cévních chorob pomáhá při léčení různých poruch trávení. Slouží 
jako odvodňovací prostředek. Rajčata obsahují antioxidanty, 
množství vitamínu E, vitamín C a betakaroten. 
Množství: Jezte libovolně. I rajčatový protlak je bohatý na karoteny 
a vitamín E. Jeden pohár protlaku chrání před rozličnými chorobami, 
hlavně před nachlazením. Preventivně pijte 1 pohár rajčatové šťávy  
3x denně po dobu 3-4 týdnů.

ŘEDKVIČKA 

Účinky: Pomáhá při 
prevenci rakovinových 
onemocnění. Éterické 
oleje podporují tvorbu 
žluči a urychlují 
zažívací proces. 
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Používá se při léčení onemocnění žlučníku, žaludku a průdušek. 
Obsahuje vitamíny C a B. 
Množství: Doporučuje se jíst syrová. Doporučená dávka je 1-2 kg 
ročně. 

SALÁT 
Účinky: Kyselina listová a vitamín B zlepšují činnost mozku, paměť, 
koncentraci a spánek. Je tradičním prostředkem na povzbuzení 
trávení a činnost jater. Má uklidňující účinky. 
Množství: Denně snězte 150 g s rajčaty a bylinkami. Když chceme 
získat co nejvíce živin, vybíráme salát, který má víc větších, zelených 
listů. Umyté, zabalené hlávky s roztrhanými listy rychle ztrácejí 
vitamín C a kyselinu listovou. Salát ráda konzumují i malá domácí 
zvířata.

CHŘEST 
Účinky: Výhonky jsou bohaté na vitamín C a mají mimořádně vysoký 
obsah vitamínu E, který zlepšuje zrakovou ostrost a potlačují projevy 
stárnutí pokožky, problémy se srdcem, zvyšují libido a účinně chrání 
buňky před útoky volných radikálů. Podzemní kořenová část vytahuje 
z půdy množství účinných látek, především provitamín A. Je bohatý 
na vitamíny skupiny B a obsahuje velké množství kyseliny listové. 
Mimo toho obsahuje hodně draslíku a zinku. Chřest patří k nejlepším 
omlazovacím prostředkům v přírodě. Posiluje imunitní systém 
a chrání před záněty. Aktivuje tvorbu hormonu štěstí a pomáhá při 
poruchách spánku. O chřestu se zároveň říká, že upravuje vysoký 
krevní tlak, podporuje činnost srdce a ledvin. Pomáhá při uvolňování 
nervového napětí. 
Množství: Chřest je jako stvořený pro různé diety, neboť obsahuje 
velmi málo kalorií (na 100 g jen 18kalorií). Je též bohatý na vlákniny, 
které mají blahodárný vliv na střeva. Když zkonzumujete 250 g, 
pokryjete celodenní potřebu vitamínu C. Chřestovou sezónu bychom 
měli využít na chřestovou kúru. Aktivizuje metabolizmus celého 
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organizmu. Už po týdnu (denně zkonzumovat 200g chřestu) se 
budeme cítit svěží a vitální. 
Jak správně vařit chřest: nejprve odřežeme dřevnatou spodní část 
a chřest oloupeme (postupujeme vždy od hlavičky dolů). Aby 
nezčernal, namočíme ho do studené vody. Před vařením ho 
svážeme po 6-10 kusech a postavíme do hrnce s osolenou vodou  
hlávkami nahoru. Stačí, když bude ve vodě jen do poloviny, křehké 
hlávky se uvaří v páře. Vaříme 10 - 15 minut. 

ŠPENÁT 
Účinky: Betakaroten a vitamín E zachytávají volné radikály. Kalium 
snižuje krevní tlak a magnézium působí proti svalovým křečím. Může 
ochránit před degenerací zraku. Je užitečným zdrojem železa. Mimo 
toho obsahuje vitamíny C, B1 a B2, jód, vápník a kyselinu 
šťavelovou, která váže vápník, takže při větší spotřebě je třeba dávat 
pozor, aby se organizmus neochudil o tento minerál. 
Množství: 200 g pokrývá polovinu denní potřeby kalia. Mražený 
špenát si uchovává více živin než zvadlý čerstvý. Konzervovaný 
špenát si udržuje podstatné množství živin mimo kyseliny listové. 
Lidé postižení dnou nebo ti, co mají ledvinové kameny, by se měli 
špenátu vyhýbat pro jeho vysoký obsah oxalátů. 
Jak správně vařit špenát: dobře umyté, očištěné lístky dáme 
do hrnce, který uzavřeme pokličkou, a na mírném ohni minutu - dvě 
spaříme. Není třeba ho podlévat vodou, stačí mu vlhkost, která se 
uvolní z lístků. Uvařené listy pokrájíme nahrubo. Dáme na pánev 
s tukem smaženou cibulkou, solí, pepřem a kmínem, dusíme pod 
pokličkou do vydušení větší části vody a dle potřeby přidáme česnek, 
nebo rozklepnuté vejce. Dochutíme muškátovým květem.

Dr. Vojtěch Vojtíšek, Masarykova univerzita, Brno
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Cesta k pomníku Mikuláše Klaudiána

ejvyšším cílem Společnosti Mikuláše Klaudiána je postavení 
Klaudiánova pomníku v Mladé Boleslavi. Ke splnění tohoto 
cíle ovšem povede ještě poměrně dlouhá cesta.  

Společnost Mikuláše Klaudiána (dále SMK) již zajistila řadu akcí, 
z jejich výtěžku se financoval návrh pomníku této významné 
osobnosti mladoboleslavské historie. Díky SMK tak vyšla dvě vydání 
knihy Klaudián, kniha Tajemství nejstarší mapy Čech, publikace 
Historické perličky z Mladoboleslavska, Další historické perličky 
z Mladoboleslavska, knížka poezie Doteky křídel, Staročeské 
vánoční koledy pro Boleslaváky a v prosinci byla pokřtěna i kniha 
Mladoboleslavskem odvážně i nevážně. Dále vydala řadu kalendářů, 
realizovala několik výstav a několik koncertů – například v cyklu Léto 
budiž pochváleno či slavnostní vánoční koncerty v kostele 
sv. Bonaventury apod. Díky tomu se podařilo financovat vznik 
3D modelu pomníku, který je vystaven díky pochopení vedení 
našeho města ve vestibulu nové radnice. Uvidíte zde nejen model,
který je vyroben v poměru 1:10, ale také se můžete na výstavních 
panelech seznámit s myšlenkami, které byly na počátku procesu 
vytvoření návrhu pomníku Mikuláši Klaudiánovi. Autorem výtvarného 
návrhu je Claudie Resner, architektem je Ing. arch. Tomáš Legner. 
Projekt Cesta k pomníku Mikuláši Klaudiánovi má kromě představení 
3D modelu další etapy. Bude nutná propagace pomníku 
prostřednictvím projekcí, přednášek a koncertů, v jejich rámci 
chceme poděkovat partnerům projektu. Zmíněný projekt byl přihlášen 
do výzvy NROS a Škoda Auto. Získal 100% podporu, takže SMK 
může pokračovat v přípravě realizace pomníku. Důležité je 
i vyhlášení další etapy veřejné sbírky, neboť pomník bude vyžadovat 
výdaje řádově miliony korun. Ty lze získat pouze díky finanční 

N
CO SE DĚJE KOLEM NÁS
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realizovala několik výstav a několik koncertů – například v cyklu Léto 
budiž pochváleno či slavnostní vánoční koncerty v kostele 
sv. Bonaventury apod. Díky tomu se podařilo financovat vznik 
3D modelu pomníku, který je vystaven díky pochopení vedení 
našeho města ve vestibulu nové radnice. Uvidíte zde nejen model,
který je vyroben v poměru 1:10, ale také se můžete na výstavních 
panelech seznámit s myšlenkami, které byly na počátku procesu 
vytvoření návrhu pomníku Mikuláši Klaudiánovi. Autorem výtvarného 
návrhu je Claudie Resner, architektem je Ing. arch. Tomáš Legner. 
Projekt Cesta k pomníku Mikuláši Klaudiánovi má kromě představení 
3D modelu další etapy. Bude nutná propagace pomníku 
prostřednictvím projekcí, přednášek a koncertů, v jejich rámci 
chceme poděkovat partnerům projektu. Zmíněný projekt byl přihlášen 
do výzvy NROS a Škoda Auto. Získal 100% podporu, takže SMK 
může pokračovat v přípravě realizace pomníku. Důležité je 
i vyhlášení další etapy veřejné sbírky, neboť pomník bude vyžadovat 
výdaje řádově miliony korun. Ty lze získat pouze díky finanční 
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podpoře firem a doufáme i v pochopení Boleslaváků, kteří nám až 
dosud vždy pomohli. Za to jim velmi děkujeme!

                     Za Společnost Mikuláše Klaudiána Eva Pešková

Klavír pro Mladou Boleslav

lednu 2018 byl založen s přímou podporou vedení Základní 
umělecké školy Mladá Boleslav Spolek přátel umění s cílem
navázat na Klub přátel umění, který rozvíjel svou činnost

v mladoboleslavském regionu již od roku 1918. Vytkl si mimo jiné tři 
základní úkoly:

1. přispívat k rozvoji kulturního života Mladé Boleslavi a okolí 
šířením estetických a uměleckých hodnot,

2. zapojovat žáky ZUŠ do konkrétních uměleckých projektů, 
převážně hudebních,

3. především pak obnovit tradici koncertů vážné hudby
v Městském divadle Mladá Boleslav a přispět tak k jejich důstojné 
atmosféře.

V
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Vzhledem k tomu, že většina komorních koncertů se neobejde 
bez klavíru a často přijíždějí umělci světového formátu, objevil se 
oprávněný požadavek kvalitního nástroje. Byl proto požádán 
vynikající klavírista Miroslav Sekera o revizi všech nástrojů, které 
jsou v Mladé Boleslavi pro koncertní činnost k dispozici, o posouzení 
z hlediska možnosti jejich využití pro výše uvedený účel. Závěr byl 
jednoznačný - je nezbytné opatřit nástroj nový. S pomocí Miroslava 
Sekery byl v Hradci Králové vybrán středně velký koncertní klavír 
Petrof Monsoon v ceně 1,87 milionu Kč. Tento nádherný nástroj byl 
Spolku přátel umění zapůjčen na dobu tří měsíců s tím, že v únoru 
bude zaplacen.
Na shromáždění celé částky se podílela a stále podílí celá řada
subjektů, jimž patří upřímné poděkování a hluboké uznání.
K zaplacení nového nástroje přispěl významně i cyklus benefičních 
koncertů pod názvem Klavír pro Mladou Boleslav. Na koncertech se 
představili interpreti Miroslav Sekera a Ivo Kahánek, na posledním 
vystoupí naděje českého klavírního interpretačního umění Matyáš 
Novák.
V neděli 1. prosince 2019 vystoupil v divadle Miroslav Sekera, jenž 
byl první, kdo začal objevovat zvukové možnosti a tajemství nového 
nástroje. Ve skladbách  L.Janáčka, F.Liszta, B.Smetany, F.Chopin 
a C.Debussyho okouzlil posluchače naprostou samozřejmou 
virtuozitou, především hlubokou niterností a oduševnělostí. Jeho 
program byl nadto zpestřen skvělým vystoupením nadaného 
mladého houslisty Jana Nováka. Ten zahrál za klavírního doprovodu 
druhé duo g moll Z domoviny B. Smetany.
V neděli 5. ledna vystoupil v divadle významný český klavírní virtuos 
Ivo Kahánek, považovaný za nejlepšího klavíristu dnešního Česka. 
Uvedl tři klavírní koncerty W. A. Mozarta s doprovodem skvělého 
smyčcového kvinteta Barocco sempregiovane.
V úchvatné zvukové symbióze a průzračnosti Mozartovy hudby zářil
zvláště křišťálový tón sólisty, a to i v těch nejjemnějších dynamických 
odstínech.
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V pondělí 3. února bude hrát v boleslavském divadle Matyáš Novák.
Jde o mladého umělce s velkou šíří zájmů. Jeho umění se rozvíjí 
především na skladbách Bachových, Mozartových a Lisztových.
Můžeme očekávat, že mladý klavírista předvede zvláště bravurní 
techniku. Jeho vystoupení bude však jistým způsobem symbolické. 
Odmalička hrál v rodině Petrofů. Sám vyjádřil i své vyznání: „Myslím 
si, že mé srdce bude vždycky patřit Petrofům, protože pocházíme 
ze stejného města, jsem hrdým členem Petrof Art Family, jsem 
jakousi tváří této firmy.“ Jako tvář této značky byl i na dvou 
koncertních turné v Číně.
Koncert Matyáše Nováka bude nejen poselstvím hudebním, ale též 
poselstvím samotného nástroje, které se objeví, kdykoliv na něj bude 
někdo hrát.

Václav Hátle   

Vzpomínka na výlet

Dne 4. 12. 2019 se uskutečnila adventní návštěva zámku Sychrov. 
Svátečně vyzdobený zámek Sychrov (každý pokoj měl nádherně 
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ozdobený vánoční strom, vždy krásně sladěný s interiérem), 
nabídnul varhanní koncert v zámecké kapli, prohlídku královského, 
ale i soukromého apartmá knížete a kněžny - okruh Novogotický 
klenout Rohanů a nakonec prohlídku výstavy Zlatý poklad.
Po prohlídce následovalo příjemné posezení v barokním salonku 
u kávičky se zákuskem a také oběd v zámecké restauraci. Advent 
na Sychrově se prostě vydařil.

Helena Bubnová

Pochod Do zimního lesa

V rámci seniorské turistiky pořádá Klementinka zimní pochod 
Do zimního lesa. Uskuteční se v pátek 21. 2. 2020. Sraz turistiky 
chtivých účastníků je v 7.40 hodin u horní stanice výtahu. S sebou 
svačinu a dobrou náladu. Délka pochodu je 8 kilometrů (pro méně 
udatné jedince). V případě jarního deště pochod odpadá. Informace 
v Klementince nebo na telefonu 603 816 748.

3D model pomníku

Společnost Mikuláše Klaudiána představí na konci února 3D model 
pomníku Mikuláši Klaudiánovi. Přesné datum bude v nové 
propagační vitríně na Mírovém náměstí a na plakátech.

Odpoledne s poezií v Klementince

Odpoledne 16. prosince probíhalo v komunitním centru Klementinka 
v literárním duchu a poezii, které se věnovali Anna Šímová a 
František Němeček. Recitátoři předvedli nejen díla renomovaných 
autorů, ale i vlastní tvorbu. K tomu jim jako hudební doprovod zahrál 
na flétnu vánoční koledy Jan Němeček, student mladoboleslavského 
gymnázia.
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Srdečně Vás zveme na další setkání při příležitosti oslav 
Mezinárodního dne žen, které proběhne 
2. března od 15 hodin ve společenské místnosti Komunitního 
centra Klementinka. 
Vstupné se neplatí. Do naplnění kapacity. 

Jak se dříve šetřilo

šichni kolem mě si pochvalují, jaký je výběr zboží kteréhokoliv 
druhu.
V televizi vídám reklamy   - máme výběr sedacích souprav,

chtějte víc. Já tedy nevím, kolik si kupujete za život sedacích 
souprav? Ale můžete si jich koupit, kolik chcete!
Chtějte víc! Všeho! Kladu si otázku ...NAČ?
Podívejme se na regály v obchodech. I v těch nejskromnějších 
řetězcích několik druhů jogurtů. Jíst se dají jen některé, mnohé jsou 
samý škrob a v regálech zůstávají i ty dobré.
Zajímá mě, k čemu to? Regály plné. Kladu si otázku, kam to
neprodané zboží přijde? Přitom se ale zboží stále zdražuje. Považuji 
to za nehorázné a také za velké plýtvání.
Vídáte také popelnice plné zbytků? Na druhé straně neustále 
dáváme příspěvky na hladovějící děti v zemích, o kterých sotva co 
víme.
Co se to s námi všemi stalo? Což potřebujeme tolik všeho? 
Nenasytnost, neúcta k potravinám, k vodě, ke vzduchu, který 
dýcháme, nehospodárnost, pohodlnost.
Tak si vzpomínám, kdy moje děti kupovaly mléko ve skleněných 
lahvích, kluci pili každý láhev denně. Mléko bylo kvalitní, staniolová 
víčka odlišovala tučnost a podobně. Je pravda, že láhve byly těžké, 
musely se mýt, ale kvalita mléka byla velmi dobrá. Bohužel, je to 
dávná minulost, dali jsme přednost plastu před sklem, pohodlnosti,

V
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kvantitě jsme dali přednost před kvalitou.  
Další příklad - dětské pleny. Bavlna byla nahrazena plastem a co 
s ním? O tom nikdo předem neuvažoval. Je to ovšem pohodlné. 
Zatímco my jsme pleny prali a tyto vydržely pro druhé dítě nebo se 
užily výborně na obklady pro nemocné děti, či na úklid. Nezávidím 
dnešním maminkám, z nichž mnohé pak mají čas vysedávat 
po kavárnách, přičemž dítě opuštěné v kočárku je na ulici nebo hůř 
v kavárně. 
Dnes ekologové hlásají principy udržitelnosti v mnoha oblastech. 
Nevidíte souvislosti? 
Vidím to tak, že je třeba především začít šetřit v domácnostech. 
Neplýtvat! 
Kupovala jsem vždy tolik, co jsem spotřebovala, bylo to dáno 
výchovou, ale diktovala to i ohleduplnost k okolí. 
Dnes jsme na tom tak, že planeta má problémy s nedostatkem vody 
(nejen). Hospodaření s vodou není však zřejmě na pořadu dne. 
V dětství jsme doma měli pumpu a moje povinnost byla se postarat, 
aby byla voda pro kuchyni i na mytí rukou a dalších částí těla. Dalo 
se to, ale vodou jsme šetřili. Měli jsme vodu špatnou. Pít se dala jen 
po převaření. 
Takže se uvařila melta, která stála v typické modré konvici 
na kamnech. Studené jste se krásně napili. Jinak se jezdilo 
do Dymokur 
pro 
minerálku  
k prameni. 
Zásoba, 
kterou jsem 
uvezla 
na kole, 
stačila tak 
na 3 - 4 dny, 
podle 
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období. Takže sice to bylo dobrodružství, ale také práce, a to práce 
časově náročná. Dojet na kole sedm kilometrů tam a sedm zpět...
Voda, kterou jsme se umyli, se nalila do staršího kýblu, a když byl 
plný, užil se k dalším účelům, například k umytí zápraží nebo 
podobně. Tradiční koupání v sobotu - to byla také groteska, ale 
groteska, kdy se všemožně vodou šetřilo a ještě jsme užili legrace.
Chleba! Když jsme nedojedli, dostala zbytky domácí zvířata nebo se 
usušil pro králíky či slípky. Nebo se usušený odnesl sousedům, kteří 
měli domácí zvířata.
Papír – zboží se prodávalo zabalené v papíru nebo v papírových 
sáčcích. Pošpiněný papír se dal do bedničky a užil se na zátop. Čistý
se urovnal a použil se později, totéž papírové sáčky. Pak tu byly také 
sběrné suroviny.
Totéž s textilem. Uklízelo se vypranými kusy textilu, který se už 
k ničemu nehodil.
Vařilo se tak, aby se zbylé jídlo dalo kombinovat ohřáté s něčím 
dalším.
Jedno z nejdůležitějších řemesel byl švec, který opravoval boty. Další 
pak švadlena či krejčí. Oblečení se opravovalo, dokonce se koncem 
40. let a v 50. letech nastolila móda, kdy se přešívaly šaty 
a kombinovaly se s jinými látkami (lemy, límečky,vsádky apod.).
Je pravda, že to bylo po válce, ale ani později se pěkné šaty, které 
vyšly z módy, nevyhodily. Buď se darovaly, nebo se přešily.
Dnes máme velký výběr velkého množství zboží. Chceme mít 
všechno a reklamy vedou lidi k přesvědčení, že všichni máme nárok 
na vše, i když to nepotřebujeme. Nemyslím si, že bychom se měli 
vracet přesně k praxi dřívějška. Ale. Měli bychom si při hospodaření 
s věcmi uvědomit, jak zatěžujeme společnost a přírodu.
My nepotřebujeme všeho víc a víc. Potřebujeme dostatek vody, čistý 
vzduch, normální počasí, ale hlavně zdravý rozum a zdravé vztahy. 
Jinak nemá lidstvo naději.

                                                                             Eva Pešková
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Podzemní chodba 

ejprve pověst: Mezi sýčinským kostelem sv. Václava 
a vinařickým zámkem (prý) byla podzemní chodba. Jednoho 
dne se majitel zámku rozhodl chodbu opravit. Povolal proto 

zedníky z celého okolí, aby chodbu opravili. (Pověst nevysvětluje ani 
majitele, ani o jakou opravu se jednalo.) Povolaní zedníci se pustili 
do práce, avšak nemohli přestat přemýšlet nad jedním lákadlem. 
Když procházeli chodbou na svá pracoviště, míjeli otevřenou truhlu 
plnou zlaťáků. Jenže nad víkem na zdi visel nápis ohnivým písmem: 

NEPOKRADEŠ!

Nápis zedníky varoval úspěšně. Až na jednoho. „To je asi pěkně 
stará truhla, i ty zlaťáky. Co bych nepokradl?“ Přistoupil k truhle 
a oběma rukama nabral plné hrsti zlata. Než stačil cokoliv dalšího 
udělat, ozvala se obrovská rána, zedník padl mrtev na zem a chodba 
se zavalila. Otřesené a omdlelé zedníky výbuch vymrštil ven 
z chodby na zem zámeckého dvora. 
Až sem pověst, kterou znal každý „Dobrovičák,“ mezi které jsem 
rovněž patřil. Ve třídě měšťanky jsem seděl v lavici s Václavem 
Koudelkou, který bydlel přímo na vinařickém zámku snad ve druhém
nebo třetím patře. Často jsem byl u něj na návštěvě, kdy mi třeba 
předváděl, jak sjíždí na kole po točitém schodišti až ven na zámecký 
dvůr. Tam jeho otec často štípal dříví. Jednou pan Koudelka narazil 
na velice obrovský pařez, který mu nešel rozetnout. Vzal železný 
klín, praštil pořádnou palicí a sotva stačil uskočit. Před ním se 
odkryla asi osm až deset metrů hluboká jáma, do které spadl špalek 
i s pařezem, který pan Koudelka právě rozetnul na dva kusy. Když se 
vzpamatoval, zapálil jednu smolnici a hodil ji do oné jámy.  Přivolaní 
sousedé místo zajistili, aby do jámy nikdo nespadl. Právě začala 
pokusně vysílat Československá televize, lidé míjeli onu díru…

N
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Druhá příhoda se stala asi v roce 1957 nebo 1958. Na dobrovické 
škole, kde učil i můj otec, působil kolega PD, aprobovaný historik. 
Ten měl ve třídě i několik žáčků ze Sýčiny. Vyprávěl jim o rodech 
Thurnů a Taxisů, kteří jednak vlastnili čtyři zámky v okolí (včetně 
vinařického) a jsou pochováni v hrobce, která se nalézá právě 
pod kostelem v Sýčině. 
(Bokem: Když jsem byl ministrantem, často jsem „sloužil“ mši svatou 
i v Sýčinském kostele. Právě, když se kostel opravoval, navštívil 
jsem s kamarády odkrytou hrobku. Časově to bylo ale nejméně sedm 
let předtím).
Kolega PD se patrně „sejciňákům“ o pověsti zmínil. Tentokrát pověst  
předvedla svou realitu. Ti žáčkové se dokázali dostat do oné 
zasypané chodby v Sýčině. Po ní navštívili i samotnou Thurn 
a Taxisovu hrobku. Zde se trochu obohatili a pak je na základě takto 
získaného bohatství chytli. 
PD postupoval přesně podle klasifikačního řádu a kluci obdrželi 
všichni trojku z mravů. Takže nesměli studovat. Vyučili se zedníky. 
PD byl chvíli popotahován, až se tenkrát soudruzi dohodli, že ho 
z kantořiny vyhodí. Bez vyučení se stal rovněž zedníkem a velmi si 
finančně polepšil. Prý se setkal i se svými žáčky coby jejich 
pomocník. Škoda, že už nežije. Byli jsme přátelé.
Poslední informace je ode mne. Se svými kamarády jsme docela 
přesně na Doubravě, jak se ono místo jmenuje, kudy vedla chodba, 
vytipovali. Nedá se ani po tak dlouhé době přehlédnout. Pozor! 
Chodba vůbec nevedla nejkratším směrem, řešila výškový rozdíl 
a zajisté, alespoň ze zachovalých částí odborník odhadne její stáří. 
Tato památka by si to jistě zasloužila. 

Josef Zahrádka
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Pár vtipů a citátů

Lékař, nimros se vrací z honu a manželka se ho 
ptá: „Tak co, byl jsi úspěšný?“ „Jak se to vezme. 
Střelil jsem dva zajíce, dva bažanty, ale přibyli mi tři 
pacienti.“

Svatého Petra vyruší z dřímoty klepání na nebeskou bránu. „Co je?“ 
zavolá. 
„Neříká se, co je, ale kdo je,“ ozve se. 
„Bože, zase učitelka,“ povzdechne si svatý klíčník.
Zopakujme si vtipy o policii.
Na policejní stanici vběhne rozrušený muž a křičí: „Prosím vás, 
udělejte něco! Před chvílí nám z cirkusu utekl slon!“
„Klid,“ nabádá ho policista. „Nejdřív se uklidněte a pak nám podrobně 
popište, jak vypadá!“

Zastaví policajt řidiče: „Haló, pane řidiči, nesvítí vám heligon!“ 
„Snad halogen, ne?“
„Jó, tak pán je ještě k tomu suterén!“

„Zabila jsem kohouta!“ hlásí paní na policejní stanici. 
„No, to snad není trestné!“ diví se policista. 
„A jak se vlastně jmenujete?“ 
„Cecilie Kohoutová“.

Radost, humor, smích - to jsou úžasné, snadno přístupné nástroje, 
které vnášejí do lidských vztahů pohodu.                           L.Buscaglia

Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a 
v co doufat. J.Adidison
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udělejte něco! Před chvílí nám z cirkusu utekl slon!“
„Klid,“ nabádá ho policista. „Nejdřív se uklidněte a pak nám podrobně 
popište, jak vypadá!“

Zastaví policajt řidiče: „Haló, pane řidiči, nesvítí vám heligon!“ 
„Snad halogen, ne?“
„Jó, tak pán je ještě k tomu suterén!“

„Zabila jsem kohouta!“ hlásí paní na policejní stanici. 
„No, to snad není trestné!“ diví se policista. 
„A jak se vlastně jmenujete?“ 
„Cecilie Kohoutová“.

Radost, humor, smích - to jsou úžasné, snadno přístupné nástroje, 
které vnášejí do lidských vztahů pohodu.                           L.Buscaglia

Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a 
v co doufat. J.Adidison
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Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím života.       
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmL.N.Tolstoj
Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek. E.M.Remarque

Radost, radost pohání kolečka na velkých hodinách světa.
                                                                                        F. von Schiller

Trocha poezie nikoho nezabije

Noční song

Venku burácí vichřice
Z knihy vypadla záložka

Kravata visí na klice
Na zemi leží ponožka

Tma vystoupila z márnice                 
Zdá se mi, že jsem rohožka

Ležím na prahu pivnice
A noc je nahá černoška
A sen je zvadlá kytice
Nezaplacená položka

Neodeslaná petice
Na stěně leze stonožka
Studí mě světlo měsíce
A pálí mě tvá pokožka

Ty hořící jsi hranice
Jsi udice

Jsi divoška

Jiří Suchý
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Mozkocvična

1) Na dvorku pobíhají 
zvířátka. Slepice 
a koťátka. Mají 
dohromady 10 hlav 
a 20 nohou. Kolik je 
kterých?

2) Určete trojciferné číslo, víte-li, že ciferný součet je 6. Přitom 
prostřední cifra je o 1 menší než první cifra a o 1 menší než 
poslední cifra.

3) Platí: A+G=8    B+F=8   C+E=8
         Napište přiřazení číslic a písmen, o které by mohlo jít?

Několik vědomostních otázek (testík)

1) Labyrint světa a ráj srdce, Brána jazyků otevřená, Svět 
v obrazech, Škola hrou nebo Velká didaktika jsou jen některá 
nejvýznamnějšího pedagoga, teologa, filozofa a kněze, 
posledního biskupa Jednoty bratrské. Víte, kdo byl tímto
velikým myslitelem 17. století?

2) Křišťál, ametyst, záhněda, růženín, a citrín jsou pouze 
různobarevné odrůdy jednoho z nejrozšířenějších nerostů 
vůbec. Víte, o který nerost jde?   

3) Součástí  klášterní architektury západního křesťanství bývá 
ústřední čtvercový dvůr, přiléhající obvykle k jižní straně 
kostela.Je lemován křížovou chodbou(ambitem) a uprostřed se 
nachází studna. Jak se tato část jmenuje?

MOZKOCVIČNA
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MOZKOCVIČNA
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Kdo odpoví 
bezchybně 
a první na 
adresu 
evak1706@gmail.com,
obdrží sladkou 
odměnu na 
recepci SŠMB
a jeho jméno 
bude zveřejněno
v dalším čísle 
Senior Revue.

Klementinka
03.02. (PO) klub Parkinson  – 14:00 – 15:00 hodin
Pravidelné setkávání členů klubu Parkinson. Více informací o přidání 
se do klubu na tel. čísle 777 566 383. Kontaktní osoba: Eva 
Fiedlerová, předsedkyně klubu Parkinson Mladá Boleslav.
Zdarma.
03. 02. (PO) VOLONTÉ CZECH, o.p.s. – 16:00 – 19:00 hodin
Dluhové, právní a především individuální poradenství ZDARMA. 
V případě zájmu si sjednejte schůzku na tel. čísle +420 223 550 060 
nebo na dluhovaporadenstvi@volonte.cz
04. 02. (ÚT) Hrajeme bridž – 16:00 – 19:00 hodin

KALENDÁRIUM AKCÍ



3535

Vhodné i pro úplné začátečníky bez jakýchkoliv znalostí o hře. Více 
informací na tel. čísle 607 049 061 – Pavel Horna, předseda klubu 
Jizera Bridge MB. Zdarma. NOVĚ i každý čtvrtek ve stejný čas!
11. 02. (ÚT) Čaje o čtvrté – 16:00 – 19:00 hodin
Společenský večer pro milovníky tance a hudby. Vstupné: 50,- Kč / 
osoba. Hudební skupina MBK. Místo konání: Plzeňský šenk
(kavárna Felicie), Dům kultury.
Kontakt: L. Mansfeldová, tel. – 703 434 262.
11. 02. (ÚT) Keramická dílna – 16:00 – 18:00 hodin
Keramická dílna nejen pro seniory – přijďte si vyzkoušet práci 
s hlínou a glazurami. Tvorba tematických dekorací. Akce je i pro děti 
nebo vnoučata. Dospělý + 1 – 250 Kč,  dospělý + 2 děti – 350 Kč, 
dospělý samostatně – 200 Kč, senioři - 150 Kč.
Glazování – termín: 25.02. v 16:00 h. Přihlášky k dispozici osobně 
v KC Klementinka nebo na www.klementinka.cz
Kontakt: info@klementinka.cz nebo 703 434 262.
12.02. (ST) Přednáška: Prokrastinace pro nás – seniory – 15:00 –
16:00 hodin
Smyslem přednášky je přístupnou formou posluchačům přiblížit na 
první pohled obtížnější problematiku prokrastinace – chorobného 
odkládání a mrhání časem. Znáte ten pocit, když se vám nechce 
začít pracovat na vybraném úkolu? Stává se vám, že odkládáte i 
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věci, které opravdu dělat chcete? Hlavní body přednášky: Jaké jsou 
historické souvislosti v boji s prokrastinací? Jak na obtížné 
rozhodování? Přednášejíci: Zdeněk Svoboda, Nadační fond Lepší 
senior. Přednáška je zdarma. Rezervace míst nutná! Kontakt: 703 
434 262, info@klementinka.cz
13.02. (ČT) Setkávání svépomocných skupin – DEMENTIA, I.O.V. 
z.ú., - 17:00 – 19:00 h
Setkání osob pečujících o člověka s Alzheimerovou nemocí nebo 
jiným typem demence. Sdílení pocitů a zkušeností. Zdarma. Kontakt: 
Bc. Hana Bělohlávková – tel. 731 022 091

25. 02. (ÚT) Čaje o čtvrté – MAŠKARNÍ  – 16:00 – 19:00 hodin
Společenský podvečer pro milovníky tance a hudby. Tentokrát 
v maskách a převlecích! 
Vstupné: 50,- Kč / osoba. Hudební skupina MBK. Místo konání: 
Plzeňský šenk (kavárna Felicie), Dům kultury. Kontakt: 
L. Mansfeldová, koordinátorka - tel. – 703 434 262.
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