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Milé čtenářky a milí čtenáři! 
 
 

astal březen, měsíc, kdy 
se konečně dočkáme 
jara. Já už ho vyhlížím 

od prosince. Utěšuji se tím, že 
leden přečkám, únor je krátký 
a v březnu to konečně 
vypukne. JARO. Moje 
nejmilejší roční období. Možná 
moji lásku k jaru posílila slova 
mé babičky. Vždycky, když 
jsem dostala nějaké nové šaty, 
boty či punčocháče, chtěla 
jsem si je samozřejmě hned 
obléknout a někam v nich 
vyrazit. A babička říkala: Ještě 
si to neber, nech si to na jaro. 
Takže ve mně vyrostlo přesvědčení, že to JARO je něco zvláštního, 
speciálního, kouzelného. Postupně se ale v dospělosti snažím tohoto 
přístupu zbavit. Stále více si totiž uvědomuji, že nechávat něco na 
někdy příště se nevyplácí, ono totiž žádné příště být nemusí. Takže 
babičku už neposlouchám, nové šaty si oblékám hned, boty 
jakbysmet. A myslím u toho na jedno moudro. Dnešek je jediný 
den, který máš. Včerejšek je pryč a zítřek ještě není. 

 
Krásný březen všem.    

 
Za redakci Senior Revue  

 

 
 
 

N 
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Zříceniny Zásadky stráží soutok Mohelky s Jizerou 

 
Nejstarší částí zdiva na Zásadce jsou zbytky původního hrádku 
 

říceniny zámku Zásadka shlíží do kraje Pojizeří v malebné 
poloze nad soutokem Mohelky a Jizery. Renesanční zámek 
byl vystavěn v místech, kde stával nevelký hrad. Jeho původní 

zdivo lze objevit na severní straně areálu, neboť část tohoto zdiva 
byla využita při pozdějších přestavbách. Předchůdcem hradu byla 
gotická tvrz, jejíž podobu neznáme. Její součástí byla 
pravděpodobně čtverhranná věž u jihozápadního nároží, která se 
dochovala jen v podobě terénního reliktu. 
Zakladatel hradu není znám a mnoho nevíme ani o jeho nejstarší 
historii. Snad patřil Vartenberkům nebo původně menší vladyckou 
tvrz nechal postavit některý z rytířů ze Zásadky. Předpokládá se, že 

Z

POHLEDY DO HISTORIE
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stavebníkem mohl být buď Ješek Ocas, nebo jeho bratr. Není to však 
stoprocentně doloženo.  

 
Zdivo bývalého renesančního paláce prostupují mohutná okna 
 
Prvně se hrádek v historických zápisech objevuje v souvislosti 
s jistým Matějem Pomazánkou ze Zlivi, který uvádí, že Zásadku 
koupil a žádá ji zapsat do zemských desek. Do roku 1452 vládl 
na Zásadce rod Čouchů, kteří ji ve druhé polovině 15. století rozšířili. 
V historických pramenech se pak uvádí jako hrad Nová Zásadka. Již 
v roce 1490 ji však získává Markvart Frycek z Daliměřic. Od něj 
hrádek získal majitel mnoha panství Václav Hrzán z Harasova, 
za jehož vlastnictví pravděpodobně zpustla, neboť jeho syn ji roku 
1520 zdědil jako zchátralou. 
Zásadka od té doby nebyla trvale udržována, protože její majitelé se 
často střídali. K přestavbě na renesanční zámek došlo až v době 
Vančurů z Řehnic. V letech 1560 až 1579 zde Zikmund Vančura 
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nechal na zbytcích hrádku vybudovat zámek, který měl několik traktů 
a věž. Přízemí bylo osazeno velkými okny, v patře byla okna menší. 
Z této podoby zbyly dodnes pouze rozvaliny severozápadní stěny. 
Nedlouho po přestavbě se Zásadka dostala do majetku Hedviky 
z Házmburka, po její smrti v roce 1592 pak zámek zdědila její dcera 
Kateřina Žerotínská. Ta však po druhé svatbě Zásadku společně 
s mnoha okolními statky prodala Václavu Budovcovi z Budova, který 
sídlil na zámku v Mnichově Hradišti a Zásadku používal pouze jako 
své letní sídlo.  

 
Zámek Zásadka po požáru na konci 18. století 
 
Václav Budovec byl za svou účast ve stavovském povstání odsouzen 
a 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze popraven. 
Všechen jeho majetek, tedy i Zásadku, získal konfiskací mocný 
vévoda Albrecht z Valdštejna. Ten ji sice připojil ke svému 
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frýdlantskému knížectví, avšak již roku 1627 zámek prodal vysokým 
císařským úředníkům. Zámek tak přestal být sídlem vrchnosti a často 
měnil majitele. Do konce 17. století se jich tu vystřídalo celkem pět. 
To samozřejmě přineslo zanedbání údržby a další chátrání objektu. 
Časté prodeje ustaly až roku 1695, kdy se Zásadka díky hraběti 
Arnoštu Josefovi dostala zpět do rukou Valdštejnů a byla připojena 
k hradišťskému a zvířetickému panství. Nebyla však již trvale 
obývána, dílo zkázy navíc dokonal požár na konci 18. století. 
Další desetiletí proměnily zámek definitivně ve zříceninu. Za nejstarší 
část dnešní zříceniny se považuje částečně zasypaný dvoutraktový 
palác se suterény na severní straně. Celou severozápadní 
a jihozápadní stranu areálu později zaujímal výstavný renesanční 
palác, který přiléhal ke starší obvodové hradbě. Dnes zde najdeme 
jen holé zdi s otvory po oknech, jimiž se otevírá krásný výhled 
do míst, kde se říčka Mohelka vlévá do Jizery. Vidět můžeme 
i památkově chráněný románský tribunový kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Mohelnici nad Jizerou. Za ním a za jeho historií se vypravíme 
příště. 

 
Výhled od zříceniny směrem k Mohelnici nad Jizerou 
 

Bohumil Horáček 
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Významná výročí 
 

ejdříve začneme celostátními výročími, spíše národními. 
 7. března 1850 se v Hodoníně narodil Tomáš Masaryk, 
později prezident Osvoboditel a ještě předtím Tomáš Garrigue 

Masaryk, vynikající filozof a politik, zakladatel politického základu 
„čechoslovakismu.“ Myšlenky, které jsme všichni hodně obětovali. 
Alespoň můžeme být hrdi na to, že z našich myšlenek, pomoci a naší 
práce vyrostla Slovenská republika. Nakonec to ani nezní ironicky, 
že? Je to prostý fakt. (Ovšem nevím, zda to také tak chápou 
Slováci.) Ale my na to buďme hrdí. Pomáhat slabším je nejen 
správné, slušné, ale také ušlechtilé. 
 
28. března 1592 se 
narodil Jan Amos 
Komenský. Příznak 
„Učitel národů“ nemůže 
být trefnější. Bylo by 
nošením dříví do lesa 
vypočítávat seznam 
jeho děl, popis 
dramatických zvratů 
jeho života. Jen si 
připomeňme, že byl 
první, který se 
do hloubky zabýval 
pedagogikou a obecně 
filozofií výchovy, 
a z jeho myšlenek 
vycházejí prakticky 
všechny moderní 

N 
 ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ VLASTI 
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pedagogické proudy. Byl to jeden z géniů našeho národa. Jeden 
z českých velikánů. V letošním roce, 15. 11. 2020, uplyne 350 let 
od jeho úmrtí. Buďme hrdi, že J.A.K. patří k našemu národu a jeho 
odkaz světu. 
 
Nyní se věnujme osobnostem Boleslavska. 
Na prvním místě jmenujme PhDr. Karla Herčíka, který se narodil 
9. 3. 1936, výborný historik a první polistopadový starosta našeho 
města. Obdivovaný a uctívaný.  Autor mnoha publikací a článků, 
které přibližují historii čtenářům jedinečnou formou a jazykem. 
Jmenujme také mnohé profesory gymnázia z doby, kdy bylo 
uznávanou líhní elity mozků z mladoboleslavského regionu. První 
březňák - Petr Čech, nejzarytější profesor, co se týká místa 
působení. Do Mladé Boleslavi nastoupil a učil na gymnáziu celou 
svou profesní kariéru. Hana Kropáčková, matematička, fyzička, 
Alena Polanková, bioložka a Eva Pešková, aprobace matematika, 
fyzika, která si od svých milovaných studentů vysloužila varování  
v posluchárně fyziky: „Pozor, zlý PEŠ!“ Březňáků je jistě více, prosím 
čtenáře o shovívavost, nemohla jsem odolat, některým je totiž právě 
80 let. 

 
            Eva Pešková 

 
Dodatek k minulé rubrice Významná výročí 
 

 posledním čísle Senior Revue bylo připomenuto datum 
30. října 1959, kdy vzniklo divadlo Semafor. Doplňuji možnost 
využití Slovníku českých spisovatelů, vydaného roku 1965.  

Jiří Suchý, zakladatel divadla Semafor, se narodil 1.10.1931 v Plzni, 
od roku 1936 žije v Praze. V letech 1947 – 1958 pracoval jako grafik 
v Propagační tvorbě. Roku 1956 začal působit v pražské Redutě 
s amatérským souborem Acordklub jako kontrabasista, zpěvák 
a textař. Roku 1958 založil s Ivanem Vyskočilem Divadlo 

V 
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Na zábradlí, roku 1959 divadlo Semafor, kde spolupracoval 
především s hudebním skladatelem Jiřím Šlitrem.  
Jeho texty, básně a povídky vyšly v různých sbornících (Hovory 
s veverkou, Almanach Klubu čtenářů, Taneční hudba a džez, Jiří 
Suchý Semafor, v časopisech Kultura, Divadelní noviny, Mladý svět, 
Tvorba). Uvádím pouze starší sborníky, aby bylo možno je vypůjčit 
v knihovně.  Pro náročnější zájemce doporučuji knihu Jiřího Suchého 
a Lukáše Berného Semafor – šedesát let v jednom představení.  
Nejvýznamnější částí tvorby Suchého jsou písňové texty. Navázal 
jimi osobitě na tradici Voskovce a Wericha. Suchého texty souvisí 
s metodou a prostředky poetistického básnictví. Zaujímají kladný 
vztah ke světu, spojují humor s poezií, vyjadřují se s hravou 
obrazností, volnými asociacemi, silně exponovanou fantazií. 
Prolínáním různých stylových rovin, zejména knižního stylu 
s hovorovou češtinou a velkoměstským slangem vytváří Suchý vtipné 
slovní hříčky, které slouží k účelům parodizačním. Písně tvoří také 
podstatnou část Suchého her, především pásem o Zuzaně, kde mají 
hlavní funkci a jsou jen volně spojovány textem. Stejně tak jsou písně 
dominantní i v hudebních komediích („Člověk z půdy,“ „Taková ztráta 
krve“). Nejzdařilejšího spojení písní s mluveným slovem dosáhl 
Suchý v moderním kabaretu Jonáš a tingl-tangl. 

Eva Zahrádková  
 

 
 
 
 

Autor: Ben 
Skála – Vlastní 
dílo, CC BY-SA 

3.0, 
https://common
s.wikimedia.org
/w/index.php?c
urid=17165614 
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Léčivé účinky zeleniny a ovoce (4. díl) 
 
ZÁZVOR  
Účinky: Je klasickým léčebným prostředkem při rýmě, chřipce a kašli. 
Osvěžující čaj připravený z čerstvého kořene pomáhá vylučovat 
hleny a posiluje žaludek. Horký zázvorový čaj pomáhá při zimnici, 
obklady přinášejí úlevu při zánětu nosních dutin, při zánětu průdušek 
a při jiných plicních těžkostech.  
Množství: Vatový tampón namočený v zázvorovém odvaru přináší 
úlevu při bolestech ucha. Přiložený na pokožku zvyšuje prokrvení, 
a tak zmírňuje bolesti způsobené chřipkou.  
 
CELER  
Účinky: Je to nejen známá zelenina, ale i důležitá léčivá rostlina. 
Používají se všechny části včetně semen. Nať je bohatá na vitamíny 
a minerály. Je vhodná jako potravinový doplněk pro nemocné 
cukrovkou. Éterické oleje a sedanolid mají povzbuzující účinek 
na zažívací orgány. Betakaroten neutralizuje volné radikály. Kalium 
reguluje krevní tlak a krevní oběh. Zbavuje pocitu stresu. Díky 
bohatému obsahu draslíku uklidňuje nervy a zlepšuje subjektivní 
stav. Naťový je lepší než kořenový. Je vynikající složkou redukční 
diety.  
Množství: 150 g pokrývá 1/4 denní potřeby kalia. Nejlepší je ho jíst 
syrový, např. strouhaný v salátech. Celerové listy se dají dobře sušit 
a dlouho si uchovávají svou vůni.  
 
BRAMBORY  
Účinky: Jsou bohatým zdrojem vitamínu C a B a obohacují tělo 
draslíkem, magnéziem, fosforem a železem. Vyrovnají se dietním 
potravinám i počtem kalorií. Nejvíc se v lidové medicíně využívá 
šťáva ze syrových brambor tradičně na trávicí těžkosti, gastritidy, 

O ZDRAVÍ
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poruchy jater a žlučové kameny. Syrová bramborová šťáva utišuje 
záněty a podporuje hojení kožních infekcí a poranění. Plátky syrové 
brambory jsou vynikajícím obkladem na opary a omrzliny, a když ho 
dáme na spánky, pomůže na bolesti hlavy a migrénu.  
Množství: 100 g brambor = 70 kalorií. Pokud se brambory vaří 
(v páře nejlépe) nebo pečou ve slupce, zachovávají si mnoho ze své 
výživové hodnoty a jsou i lehce stravitelné.  
 
ŘEŘICHA  
Účinky: Je bohatá na železo, vitamín C a měď. Pomáhá 
při chudokrevnosti, odstraňuje pocit únavy. Výborně pročišťuje krev 
a zbavuje tělo toxinů. Stimuluje činnost jater, pankreasu a žlučníku. 
Žvýkání syrové řeřichy posiluje dásně a pomáhá zamezovat jejich 
krvácení. Při vnějším použití vhodně působí na nečistou pleť 
a hnisavé vřídky.  
Množství: Podle lidových léčitelů by však denní dávka řeřichy 
pro dospělou osobu neměla překročit jednu polévkovou lžíci.  
 
ANANAS  
Účinky: Má vysoký obsah enzymů, hlavně bromelinu. Tyto enzymy 
pomáhají při uzdravování, zmírňují rozličné záněty a zlepšují trávení. 
Urychlují spalování tuků a zabraňují tvorbě tukového tkaniva. 
Odvodňuje 
organismus 
a zmírňuje 
otoky. 
Pomáhá 
při střevních 
poruchách 
a průjmu. 
Odstraňuje 
stařecké 
skvrny. 
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Zvyšuje hladinu bílkovin v celém organizmu. Mimo vitamínu B12 a E 
poskytuje i ostatní vitamíny, minerální a stopové látky. 
Množství: V čase diety konzumovat půl ananasu denně, jeden plátek 
před každým jídlem. Častá konzumace čerstvého ananasu má 
blahodárné účinky. Čerstvě vytlačená šťáva se používá 
při horečkách a při mořské nemoci. V zemích karibské oblasti, odkud 
pochází, ho považují za afrodiziakum. 
 
BANÁN  
Účinky: Díky obsahu tryptofanu je vynikajícím antidepresivem, které 
má pozitivní vliv na náladu. Ideální pro lidi, kteří potřebují vytrvalost, 
sílu a soustředění. Mají vysoký obsah magnézia (36mg/100g) a 
draslíku (382mg/100g). Jeden-dva banány zlepší náladu a pomáhají 
usnout. Jezte libovolné množství. 
 
TŘEŠNĚ  
Účinky: Obsahují vitamín C a draslík. Ten pomáhá udržovat zdravou 
pokožku a pravidelný rytmus srdce. Působí preventivně proti dně, 
odvádějí z těla toxické látky a čistí ledviny. Mají močopudné účinky 
a pomáhají pročistit organismus. Nachází se v nich kyselina 
křemičitá, která blahodárně působí na zpevnění vaziv. Mimo toho 
obsahují i fosfor, který uklidňuje nervovou soustavu. Třešňové listy 
se přidávají i do čajových směsí pro jejich močopudné účinky. Koupel 
v odvaru zmírňuje bolesti kloubů při revmatizmu.  
Množství: Jezte libovolné množství. Třešně se stopkou vydrží déle.   
 
RYBÍZ  
Účinky: Obsažené flavonidy působí proti arterioskleróze, nachlazení 
a při problémech se střevy. Napomáhají sekreci různých šťáv. Jsou 
bohaté na betakaroten, biotin, vitamín C a E. Zabraňují infekci 
močových cest. Přinášejí úlevu při zánětech. Výborný zdroj draslíku.  
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Množství: Jezte libovolné množství, především syrového rybízu. 
Džusy z černého rybízu často obsahují jen málo ovoce. Proto si 
řádně přečtěte obal.  
 
GRAPEFRUIT  
Účinky: Obsahuje vitamín C. Růžový je na něj bohatší než bílý. 
Mimoto obsahuje betakaroten, jenž se v organizmu mění na vitamín 
A, který napomáhá zachovat si mládí a chrání nás před infekcemi.  
Množství: Růžový grapefruit denně pokryje denní dávku vitamínu C.  
 
HROZNY  
Účinky: Všechny sorty hroznů patří k nejzdravějším druhům ovoce 
vůbec. Hrozny obsahují kyselinu listovou, barviva, minerální látky 
a stopové prvky. Z minerálních látek má nejvíce draslíku, který 
pomáhá organizmu nejen při odstraňování odpadních látek, řízení 
srdečního rytmu, ale pomáhá i jasnému myšlení. Vlákniny, které jsou 
ve slupkách hroznů, podporují činnost střev. Zároveň obsahuje 
vitamín C, E a vitamíny skupiny B. Regeneruje vrchní část pokožky, 
zmírňuje stavy při žlučových a ledvinových kamenech. Dodává 
množství antioxidantů. Šťáva se používá při léčbě chorob, které 
vznikají hromaděním toxinů v těle. Působí močopudně a žlučopudně, 
mírně prohání. Protože mají hrozny močopudný účinek, pomáhají 
z těla vyplavovat škodlivé látky. Snižují kyselost žaludečních šťáv. 
Výhodou hlavně pro podzimní dny, kdy mnozí z nás pociťují nostalgii 
za létem a těžko se vyrovnávají se změnami počasí, je, že hrozny 
zmírňují únavu a deprese.  
Množství: Hrozny můžeme v syrovém stavu použít při výrobě salátů, 
na zpestření studených mís či jednohubek, hlavně sýrových. 
Kombinace rokfóru a bobule hroznů je opravdu vynikající. Základním 
pravidlem je mít kvalitní hrozny, čerstvé, ve střední velikosti, 
s pevnou slupkou a se šťavnatou a masitou dužinou. Z kvalitního 
základu je potom i kvalitní produkt.  

Dr. Vojtěch Vojtíšek, Masarykova univerzita, Brno 
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Jednoduchá cibule - recept od stoleté stařenky 
  

o hrnku na kafe dám půlku nebo jednu celou menší, ale 
rovněž na půlky rozkrojenou cibuli a zaliji ji čistou vařící 
vodou. Až voda trochu vychladne, po čtvrthodině cibuli z toho 

"přelivu" vyndám a popíjím vlažný výluh po douškách, bez obav třeba 
i 2-3 hodiny.   
  
Má totiž celkem příjemnou chuť a prakticky žádný zápach. Úžasně 
rychle "vyspraví" už chycené nosní sliznice i průdušky, zmírní rýmu, 
zlepší dýchání. Urychlí i vyléčení případného zánětu hlasivek. Ale 
pozor, žádný med, žádný cukr,  žádné další ohřívání či 
vaření. Pít vždy jen a jen vlažné a čerstvé, tedy právě mírně 
ochlazený přeliv a nic dalšího do něho už nepřidávejte.  Až po letech 
jsem se se zadostiučiněním dočetl, že vědci zkoumající silice cibule 
zjistili, že po jejím rozkrojení nalezli jejich změřitelné stopy  
i za 10 cm cihlovou zdí.  Mluví to jasně o její blahodárné a výjimečné 
agresivitě, ale asi i o celkové síle a účinnosti pronikat úplně vším. 
Hlavně však zkuste i vy bez obav recept naší staré bylinářky z Vidče. 
Je jí už přes 100 let. Mně je 72 let a tento jednoduchý, navíc velmi 
levný, kdykoliv a komukoliv dostupný recept u mě už přes 60 let 
pokaždé bezvadně, 
rychle a přitom 
bezpečně 
zafunguje.  
Vzhledem k ročnímu 
období, které je, se 
tato rada může 
hodit.  
 
 
 
 

 

D 



1515 
 

 
 
 
Pan Grygar – to je, prosím, pojem  
 
Ohlédnutí za jeho přednáškou 11. února 2020 v aule Pekařova 
gymnázia 
 

ůvodně se měla akce uskutečnit v přednáškové síni školy 
Pastelka. Přihlášených zájemců bylo však tolik, že by se 
do zmíněné místnosti nevešli. Je pochopitelné, že nejvíc 

návštěvníků bylo z Mladé Boleslavi. (Vesměs ti, co pro hvězdárnu 
něco udělali nebo na hvězdárnu alespoň někdy zavítali.)   
Dík Ing. Janu Myškovi, který má pravidelné styky s nejbližšími 
hvězdárnami a hvězdáři, přijeli astronomové z Turnova, Liberce, 
Jičína nebo z Benátek nad Jizerou.  
Úvodní slovo měl současný vedoucí hvězdárny Dr. Pavel Brom. 
Promítl i krátký šot o novém přístrojovém „přírůstku“ do naší 
hvězdárny, Wilsonově mlžné komoře, kterou představili nejmladší 
členové astronomického kroužku. 
Přednáška Dr. Grygara měla tentokrát název Mnohopásmová 
astronomie. (Současná astronomie zkoumá všechna známá vlnová 
spektra. Infračervené, viditelné, ultrafialové přes rentgenové až 
po gama-záření.)  
Pan doktor seznámil velice poutavou formou za pomoci perfektních 
obrazů, grafů apod. návštěvníky s vývojem a historií astronomických 
výzkumů od starodávných civilizací až po ty současné. 
Zaměřil se na všechny diváky – jak na ty mladé, tak ostatní, až 
po nás staré. (Ti starci, mezi které se počítám i já, však měli oproti 
mladým tu výhodu, že mohli pozorovat hvězdnou oblohu v době, kdy 
se nesvítilo, a okna byla zakryta zatemněními. Dnešní světelný smog 
někdy stačí noční oblohu zcela zakrýt.) 
Nebylo bez zajímavosti, že na poli astronomie patří naše země mezi 
ty přední. Na Evropské jižní observatoři v Andách v Chile máme 

P 

CO SE DĚJE KOLEM NÁS 
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vyhrazených plných 180 dní v roce. Rovněž velkou měrou se 
podílíme i na výrobě optických přístrojů, jako jsou optické hranoly či 
varná skla do astronomických přístrojů. 
Na našem území působili za Rudolfa II. Tycho Brahe – poslední 
astronom bez dalekohledu, Johanes Kepler (s dalekohledem). Oba 
do Prahy pozval náš astronom Tadeáš Hájek z Hájku.   
Samozřejmě, že největší důraz byl položen na dvacáté století. V jeho 
druhé polovině se udílela v každém desetiletí nejméně jedna 
„nobelovka“ za astronomický objev. Osobně, pokud mohu napsat, 
jsem rád, že se za mého života rozhodlo „tajemství neutrina“ a byly 
potvrzeny gravitační vlny, které předpověděl sám veliký Einstein již 
v roce 1916. Rovněž jsem hrdý na naše dva slavné astronomy:  
Zdeňka Kopala a Miroslava Plavce. Oba emigrovali. První před 
fašisty, druhý před jejich protějškem. První se zasloužil o zdárný 
a úspěšný projekt APOLLO, druhý o teorii dvojhvězd 
(pro podrobnosti doporučuji navštívit naši hvězdárnu). 
Důvěrně na závěr. Pana Jiřího Grygara zná naše rodina velice 
dlouho. Měli jsme velkou čest (manželka a já), že nás pozval na svou 
sedmdesátku do Zrcadlového sálu Klementina, i o deset let později, 
kam byla sezvána mnohem větší společnost (divadlo Járy 
Cimrmana). Pan doktor má obrovský smysl pro humor, astronomii 
přiblížil velkému množství obyvatel České i Československé 
republiky. Vzpomeňme na jeho televizní seriál „Z mosta do prosta,“ 
vysílaný z Bratislavy, kam jezdil z Prahy na kole. (V tehdejším Česku 
nesměl vystupovat.) 
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Každoročně Grygar vydává v rámci Astropisu přehled o úspěších 
astronomů celého světa. Jeho znalost jazyků je pozoruhodná. 
Namátkou, co o něm vím: angličtina, franština, němčina, ruština. 
(Uvedl jsem podle abecedy, aby se někdo neurazil).  
V loňském roce, když jsem slavil osmdesátku, Astropis mi napsal 
gratulaci, coby pracovníkovi ČASu. Později, když jsem dostal 
od města ocenění,  
Astropis napsal o mně 
celý článek. 
Před Vánocemi jsem byl 
pozván do Prahy 
do Planetária, kde na mě 
čekal jak Dr. Pavel 
Suchan, místoředitel 
ČASu a Dr. Jiří Grygar, 
aby mi pogratulovali. 
Přiznali se, že mému 
ocenění přidali svůj hlas.   
Poslední poznámka 
na závěr. Pan doktor 
Grygar veřejně odmítl 
milionovou odměnu 
na protest, že se velice 
„zeštíhlila“ podpora 
Akademii věd ČR. Kdo 
z nás, „Boleslaváků,“ by 
tohle dokázal? Díky 
pane doktore, díky! 

                         
 

 Autor fotky: Akademie věd České republiky / Czech Academy of Science – Vlastní dílo, CC BY-
SA 3.0 cz,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72901865 
 

Josef Zahrádka 
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Co se dělo, děje či bude dít? 
 
Omluva 
V minulém čísle Senior revue jsme uveřejnili článek paní A.Šímové, 
do kterého se nám vloudila chyba. V závěru mělo být uvedeno, že 
umístění pomníku slavného básníka Svatopluka Čecha vycházelo 
z návrhu arch. B. Mauermanna. Autorce se velice omlouváme 
a doufáme, že na časopis nezanevře.                                                                   
 
Dotazník 
Výherkyně akce „dotazník“ jsou paní Dana Peroutková a Jaroslava 
Vernerová. Jejich odměny byly dle dohody k vyzvednutí na recepci 
Služby a školení MB. Doufáme, že si obě již pochutnaly. 
 
Výsledky dotazníkového šetření 
 
Z dotazníku vyplývá, co postrádáte: 
 
I. Pohybové aktivity pravidelné 
Ad1) Pohybové aktivity 
turistické akce: jednodenní turistické výlety po okolí, výlety po Česku, 
krátké turistické procházky s Rádiem Signál, jóga, cvičení na židlích, 
tanec jako cvičení 
 
II 
Ad  II) cvičení v bazénu 1x týdně   
                                                                                                                               
III.Společenské akce 
Tanec s hudbou, kino, divadlo 
 
IV. Vzdělávací akce 
Přednášky o zdraví, známé osobnosti, besedy 
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V. Soutěže 
Jednoznačně  ANO 
 
Pro lepší orientaci se podívejte do SR1/20, na co jsme se ptali, 
spíše, co jsme se chtěli dozvědět. 

Eva Pešková 
 
 
 

 

Trocha poezie nikoho nezabije.... 
 

8. březen 
 

Blíží se 8. březen,                                                           
krásný svátek všech žen. 

Svátek byl tak trochu pohaněný, 
i když důvod k tomu není. 

 
Ještě nedávno se slavil hodně, 

v každé domácnosti, 
v každém domě. 

 
Ženy v práci dostávaly 

bonbóny a kytičku, 
někdy také od kolegů 

i sváteční hubičku. 
 

Doma pak navíc od svých dětí 
namalované srdíčko 

a k tomu i krásné přáníčko. 
 
 

PRO ZAMYŠLENÍ ČI POBAVENÍ 
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A co muži v práci? 
Ti to také slavili, 

a po pracovní době si ještě 
v klidu, v hospůdce popili. 

 
A tak ne nadarmo si leckterá žena 

večer pak doma posteskla: 
žádná kytka, žádný dárek doma nebyl, 

to ten svátek 
můj manžílek pěkně odbyl! 

 
Anna Šímová 
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Pro zamyšlení nebo zasmání 
 
Pan František Němeček vybral pro Vás z myšlenek Karla Čapka 
 
Člověk vždy draze platí to, co má rád. 
 
Ohrozí-li někdo to, co jsi uctíval a hodnotil, braň to stejně vášnivě, 
jako jsi to miloval. 
 
Malý národ se uhájí zdravým rozumem a mravní silou. 
 
Něco o smíchu 
 
Smích je vždycky dnešní.          L.Smoljak, Z.Svěrák 
 
Zcela ztracený ze všech dní je ten, 
v němž se člověk nezasmál.        S.R.Chamfort 
 
Smích je nejkratší vzdálenost mezi dvěma lidmi.      V.Borge 
 
Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, 
nevyjde ze smíchu celý život.                                Lidové rčení 
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Několik vtipů 
 
Stěžuje si neurolog gynekologovi:  
„Kolego, u nás v práci je to někdy opravdu na nervy. A jak je to u  
vás?“ 
 
Pacient se ptá s obavou chirurga: 
„Pane doktore, opravdu mám tak nemocné srdce?“ 
„Ano, bohužel, ale do konce života vám vydrží!“ 
 
Dva před aktem lásky: 
„Čemu se směješ, kočičko?“  
„Teď jsem si právě uvědomila, že ty jsi malíř pokojů a já štětka!“ 
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Něco ze stolní poezie, aforizmů, vět bez uzdy a samomluv 
z Léčivých blbinek VáclavaVojáčka 
  
Motto: 
Život náš je krátký 
jak do kurníku žebříček 
stejně tak je vratký 
pos..ný a bez příček. 
 
Chleba:hrozil mi nožem, ale já se nelek, na to jsem tvrdej. 
Brambora:Když já nevím, ve mně klíčí nedůvěra. 
 

Moravský Budulínek 
Budulínku, dej mi hrášku 

povozím tě na ocásku 
liška prosí, packy spíná 
Budulín však dal jí vína. 
Holdovali tomu truňku 
od večera do úplňku 
a že měli více sklínek 
lišku vozil Budulínek 

 
Smolíčkův komplex 

Za hory za doly, 
kde jsou mé parohy 
volal malý Smolíček, 

než mu dal život políček 
 

Oženil se, stavěl vilku 
z vilky zazní každou chvilku 

za doly za hory 
zase mám parohy 
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Klementinka 
 
02.03. (PO) Žena v české poezii – 15:00 – 16:00 hodin 
Odpoledne s poezií při příležitosti blížícího se dne oslav 
Mezinárodního dne žen. Recitují Anna Šímová a František Němeček. 
Do naplnění kapacity. 
 
10.03. (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. 
 
17.03. (ÚT) Bábovkování – 10:00 – 12:00 hodin 
Pro milovníky sladkého – kdo vyhraje cenu za nejchutnější bábovku? 
Přijďte se pochlubit vlastní tvorbou nebo dát ochutnat. Svou účast 
prosím hlaste na 703 434 262 nebo info@klementinka.cz. 
Vstupenkou na akci je upečená bábovka! Recept vítězné bábovky 
naleznete v dalším vydání čísla časopisu Senior revue. Fantazii se 
meze nekladou :). 
 
12.03. (ČT) Dementia I.O.V. – 17:00 – 19:00 hodin 
Setkávání skupin pečujících o seniory s demencí či Alzheimerem v 
domácnostech, každý druhý čtvrtek v měsíci. Zdarma. Bc. Hana 
Bělohlávková – tel: 731 022 091. 
 
24.03. (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. 
 

KALENDÁRIUM AKCÍ
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25.03. (ST) Křeslo pro hosta – 15:30 – 16:30 hodin 
Pravidelné setkávání s osobností Mladé Boleslavi. Host: Mgr. Janeta 
Benešová, ředitelka mladoboleslavského divadla. Vede redaktorka 
časopisu Senior Revue Eva Jarošová. Vstupné se neplatí. 
Do naplnění kapacity. Rozhovor již v dalším vydání čísla časopisu 
Senior Revue. 
 
Služby a Školení MB,   
program volnočasových aktivit pro seniory - VČS  
 
4. březen Poděbrady – sklárny CRYSTAL Bohemia 

 
 
Komentovaná prohlídka – příprava, výroba a broušení skla.  Možnost 
zakoupit výrobky (30% sleva). Sklárny BOHEMIA se sídlem v 
Poděbradech jsou nositelem bohaté tradice českého broušeného 
křišťálu. Tato tradice se zrodila na počátku 18. století a v průběhu 
doby ovlivnila veškeré světové sklářství. Můžeme s hrdostí prohlásit, 
že český broušený křišťál patří k tomu nejlepšímu, co v daném oboru 
vzniklo. Poděbradské sklárny jsou největším výrobcem olovnatého 
křišťálu v České republice. Zároveň patří k předním světovým 
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výrobcům olovnatého křišťálu vůbec. 90% výroby skláren směřuje na 
zahraniční trhy. 
 
Dále v březnu: 
Stará Boleslav – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie –  
Palladium země české – zhlédnutí ojedinělé památky duchovního 
významu, komentovaná prohlídka. 
Více informací SŠMB – recepce  
 
Chytrý telefon a moderní technologie pro seniory 
Pro velký zájem připravujeme pokračování semináře na téma: 
aplikace, se kterými může být Váš den jednodušší. 
Více informací SŠMB – recepce  
 
CANYONING 
Spojení speleologie, horolezectví a jízdy na divoké vodě 
Více informací SŠMB – recepce  
 
25. březen Český román – Divadlo Na Vinohradech „Každý kdo 
prospívá své zemi, připravuje si tím vlastní tragédii“ – Karel Čapek 
Více informací SŠMB – recepce 
 
Více informací: 
Recepce Služby a školení MB, z. ú,. /SŠMB/, tř. V. Klementa 601, 
293 01 MB 
sládkova@sskolemb.cz, bubnova@sskolemb.cz, 326 334 548, 326 
321 835     
 
Sekce seniorů-školství 
  
2.3.2020 od 11.30 do 12.30 v restauraci DK Mladá Boleslav      
vybírání záloh na zájezdy 
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12.3.2020 od 13. hodin přednáška s promítáním : Kuba I.díl, Služby 
a školení MB, vstup 30 Kč, Jeřábek, Kašparová 
 
Klub přátel skautingu(KPS) 
  
24.3.2020 Výprava KPS, informace u V.Bečvárovského (VABE) 
na telefonu 603 921 590, a to co nejdříve.Víte, že KPS vydal moc 
krásný nástěnný  kalendář  z fotografií ze svých výprav? 
 

 
 

Senior Revue, ročník 12./číslo 3./březen 2020. Vydává společnost 
FOR SENIOR MB, středisko volnočasových aktivit pro seniory, 

Služby a školení MB nákladem 500 kusů. Adresa redakce: Václava 
Klementa 601, Mladá Boleslav 293 01. 

E-mail: epeskova@seznam.cz 
Redakce: Bc. Eva Jarošová, PhDr. Eva Pešková 

Redakce nezodpovídá za stylistickou a gramatickou  
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