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Milé čtenářky a milí čtenáři! 
 
 

okamžiku, kdy odesíláme do tiskárny dubnové číslo našeho 
časopisu, vládnou v naší 
zemi podivné časy. Co 

by nám ještě před měsícem 
přišlo nemožné, je každodenní 
realitou. Vycházet můžeme jen 
omezeně, kulturní život se 
zastavil, podniky přestaly 
vyrábět. Situaci prožívají 
mnohem hůře lidé osamělí, 
kteří nemají s kým probrat své 
obavy, ale třeba si ani 
nemohou obstarat základní 
potřeby. Vše špatné má ale 
vždy i světlé stránky. Naštěstí 
se zvedla vlna lidské solidarity, 
lidé se více zajímají nejen 
o své blízké, ale i o své sousedy a nabízejí svou pomoc například 
s nákupy či obstaráním léků. I v Mladé Boleslavi takové aktivity 
fungují, potřebné kontakty najdete na straně 16.  
 
 

Pevné zdraví všem.    
 

Za redakci Senior Revue  
 

 
 
 
 
 
 

V 
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Románský kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Mohelnici nad Jizerou 
 

 minulé Senior Revue jsme ze zřícenin zámku Zásadky shlíželi 
do údolí Jizery a kromě jejího soutoku s říčkou Mohelkou jsme 
zahlédli kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mohelnici 

nad Jizerou. Byl postaven v románském slohu a je jednou 
z nejcennějších památek ve středním Pojizeří. Pojďme se na něj 
podívat! 
První zprávy o kostele v Mohelnici nad Jizerou sahají do poslední 
čtvrtiny 12. století. Kostel byl zřejmě součástí zdejšího hradiště 
a jeho stavbu pravděpodobně zadal některý z místních vladyků. 
Svědčí o tom tribuna, která bývala zřizována právě pro potřeby 
šlechticů. Ti z ní sledovali 
náboženské obřady 
a zároveň byli odděleni 
od ostatních věřících. 
Tribunová dispozice 
románské stavby má 
v Mohelnici nad Jizerou 
téměř ukázkovou podobu. 
Kostel tvoří hranolová 
20 metrů vysoká věž 
na západní straně, 
pravoúhlá chrámová loď 
s tribunou a polokruhová 
apsida na východě. 
Teprve mnohem později, 
v roce 1876, byla 
k severní straně přistavěna zděná sakristie.      Románský kostel                        
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnNanebevzetí Panny Marie  

V 

POHLEDY DO HISTORIE
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Mohelnický kostel je vystavěn typickou románskou technikou  
z pravidelného řádkového zdiva, kdy každý kámen byl přesně 
kamenicky opracován – na některých kvádřících můžeme spatřit 
kamenické značky. Jako materiál byl použit pískovec 
z Hruboskalska. Současná podoba není původní, ale pochází 
z puristické úpravy v roce 1876. Ještě předtím byl kostel 
poznamenán barokem a našli bychom na něm třeba zvonovou 
věžičku sanktusník nebo typicky barokní cibulovitou báň v zakončení 
věže. Architektem úprav ve stylu purismu byl Josef Mocker – autor 
úpravy hradu Karlštejn nebo dostavby katedrály svatého Víta na 
Pražském hradě. Kostel v Mohelnici nad Jizerou díky němu získal 
zpět svůj ryze románský vzhled. 
Do interiéru se vchází od jihu, tedy z pravé strany chrámové lodi. 
Na její vnější stěně se nachází i portál. Tvoří jej dva pravoúhlé 
ústupky na každé straně. Nade dveřmi je jednoduchý tympanon 
s plastikou kříže. Pokud vstoupíme dovnitř, spatříme jednoduchý 
prostor zakrytý dřevěným kazetovým stropem s motivy hvězdné 
oblohy.  

 
 

Podoba kostela v první polovině 19. století 
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Dobře patrná je tribuna podepřená jedním románským sloupem. 
Naproti v apsidě dominuje dřevěný vyřezávaný oltář, který je dílem 
řezbářů Dominika a Petra Buškových – dvorních rohanských řezbářů 
ze zámku Sychrov. Ti vyřezávali i kostelní lavice. 
Apsidu zdobí fresky od Františka Sequense – nalevo od oltáře svatý 
Arnošt, napravo svatá Anna. Přímo v zaklenutí se nacházela ještě 
freska znázorňující zasvěcení kostela, zničila ji ale vlhkost a plíseň 
a byla v roce 1906 přemalována motivem nanebevzetí Panny Marie. 
Na věži kostela visely čtyři zvony. Zajímavý je jejich osud 
za 2. světové války. Podobně jako na mnoha jiných místech byly 
mohelnické zvony zrekvírovány ve prospěch zbrojního průmyslu.  
Naposledy se zvony z kostela rozezněly 14. dubna 1942 a den poté 
byly odvezeny do Mnichova Hradiště. Shodou šťastných náhod se je 
podařilo ukrýt a kromě jednoho se v červnu 1945 vrátily zpět do 
Mohelnice nad Jizerou. 
Na zvonech najdeme 
nápisy dokumentující 
dobu jejich vzniku, 
původ donátorů a jména 
zvonařů. 
Součástí kostelního 
areálu je i přilehlý 
hřbitov. Pokud na něj 
vyjdeme, spatříme na 
severní straně kostela 
těsně pod střechou 
vytesaný reliéf, který 
znázorňuje hlavu 
Turkyně. K jeho vzniku 
se váže legenda 
o osudech rytíře z hradu 
Zásadky:  
 
                                           Vyřezávaný oltář s freskami sv. Arnošta a sv. Anny 
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Z nedaleké tvrze Zásadky odjel rytíř na křížovou výpravu do Svaté 
země. Byl zajat a dostal se na dvůr tureckého velmože. Zde potkal 
krajana, který mu obstaral flétnu, na kterou hrál teskné melodie, 
v nichž vyjadřoval touhu po domově. Oblíbila si ho a následně se 
do něj zamilovala věznitelova jediná dcera, se kterou se mu podařilo 
utéci a dostat se až do Čech, do Mohelnice.  
Když pán zjistil, co se stalo, samozřejmě se je vydal pronásledovat, 
a dceru za to, že zradila rodinu a islám, proklel. Bloudil po zemích 
a hradech a dostal se až poblíž Mohelnice. Zde s družinou tábořil 
a po několik dní se mu zdál sen, že když dceři odpustí, ještě se s ní 
shledá. Ráno, když se zvedla mlha, osvítily paprsky slunce hradby 
tvrze, kterou obránci po zjištění stavu vydali bez boje.  
Turecký pán vjel dovnitř a zjistil, že našel dceru. V Čechách se mu 
zalíbilo a rozhodl se zde zůstat. Prodal tedy majetek, nechal opravit 
tvrz a za zbylé peníze prý nechal postavit onen kostel. 
 

 
 

Detail reliéfu „Mohelnické Turkyně“ na severní straně kostela 
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Tolik tedy legenda. Zda je pravdivá, či nikoliv – nevíme.  Každopádně 
„Mohelnická Turkyně“ je jednou ze zajímavostí i záhad románského 
kostela nanebevzetí Panny Marie. Nejen kvůli ní stojí za to se 
do Mohelnice nad Jizerou vypravit. 

Bohumil Horáček 
 
                                                                                                                               
 
Nový druh hmyzu na Mladoboleslavsku 
 

ové druhy hmyzu se v posledních letech objevily na 
Mladoboleslavsku. Jejich výskyt mapuje místní znalec, 
entomolog Miroslav Zúber. Značná část druhů se šíří 

do nových oblastí v souvislosti se zvyšujícím se oteplováním klimatu, 
další druhy patří mezi druhy invazní zavlečené do Evropy z jejich 
původní domoviny. Některé druhy se šíří přirozeným rozšiřováním 
do dalších příhodných lokalit.  

Vroubenka americká (Leptoglossus occidentalis) 

Vroubenka americká je severoamerická ploštice, která byla koncem 
minulého století zavlečena na evropský kontinent, kde byla poprvé 
zjištěna v roce 1999 v severní Itálii. Tento nález byl následován 
rychlým šířením druhu po Itálii a dalších evropských zemích. 
Na území ČR byla poprvé nalezena v říjnu 2006 v areálu Mendelovy 
zemědělské a lesnické univerzity v Brně. V roce 2007 již byla 
v arboretu MZLU v Brně nalezena celá reprodukce schopná 
populace. V témže a dalším roce následovaly nálezy i z jiných čtvrtí 
města Brna a z několika měst a obcí, od té doby se rozšířila prakticky 
na celé území ČR. Na Mladoboleslavsku jsem ji poprvé zaznamenal 
v roce 2011, dnes je i zde velmi hojná.  

Vroubenka má jednu generaci v roce. Přezimují imaga, která na jaře 
nalétávají na jehličnaté dřeviny, kde sají na květech, zelených 

N 
 ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ VLASTI 
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šiškách a vyvíjejících se semenech. Vlastní existenci stromů však 
neohrožují. Samičky kladou vajíčka v řádcích na jehlice. Vylíhnuvší 
se nymfy sají na jemných šupinách vyvíjejících se šišek, případně 
na jehlicích. Na podzim vyhledávají dospělci vhodná místa 
k přezimování, přičemž se často sdružují do skupin čítajících desítky 
až stovky jedinců. Přezimují v různých suchých úkrytech jako 
v hnízdech ptáků či hlodavců, pod odchlíplou kůrou apod. Za tímto 
účelem velmi často vnikají do lidských obydlí, kde způsobují 
pozdvižení.  

Miroslav Zúber, entomolog 

Sokoli na komíně a péče o chráněné louky 
áme pro vás hned dvě dobré zprávy z našeho regionu.       
Na komíně společnosti ŠKO ENERGO již zahnízdili kriticky 
ohrožení sokoli stěhovaví a kraj začal kosit louky v Přírodní 

památce Chlum. 

 
Sokoli stěhovaví zahnízdili na komíně letos již pošesté, tentokrát 
však velmi brzy. Již 2. března se v nainstalované budce objevilo 
první snesené vejce. Jestli je jen jedno, zatím není jasné. Loni se jim 
povedlo úspěšně vyvést čtyři mláďata. Sokoli hnízdí na komíně 

M 
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ve výšce 170 metrů nad městem. Výběr není náhodný, krásní dravci 
mají na komíně klid v jinak rušné městské aglomeraci a mohou 
vychovávat svá mláďata. V okolí mají také dost potravy, jako 
například přemnožené holuby. Sledovat je můžete on-line 
na stránkách firmy ŠKO-ENERGO s.r.o. Sokol stěhovavý se 
vyskytuje na téměř všech kontinentech, měl však v minulosti na 
mále, když byl na mnoha místech vyhubený kvůli aplikování DDT, 
proto je nyní kriticky ohrožený a zákonem jsou chráněni nejen 
samotní ptáci, ale i jejich hnízda. Samice je větší než samec, rozpětí 
křídel má až 115 cm a váží až 1,5 kilogramu. Vejce většinou snášejí 
na přelomu března a dubna a mívají až čtyři vejce. V přírodě hnízdí 
většinou na skalách a živí se ptáky, ale i netopýry nebo králíky. 
Našim sokolům přejeme, aby se jim i letos dařilo a vyvedli co nejvíce 
mláďat.   

Další dobrá zpráva přišla na konci února z Přírodní památky Chlum 
u Nepřevázky. Středočeský kraj přikročil k managementu této 
chráněné lokality, konkrétně louky na tzv. bílé stráni Na Střelnici 
a louky mezi Sýčinou a Nepřevázkou. Několik let byly zanechány 
svému osudu. Louky začaly zarůstat nálety, a vzácné kytky, pro které 
se tato lokalita vyhlásila chráněným územím, začaly ustupovat. 
Management loukám a místní diverzitě velmi prospěje a doufejme, 
že zásahy na loukách budou pokračovat i v budoucnu, aby se stráně 
mohly proměnit v koberce barevných květin plných nejen opylovačů, 
ale i dalšího hmyzu.  

Přírodní památka Chlum byla vyhlášena v roce 2016 a chrání 
především bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných, nebo 
hlinitojílovitých půdách. Vyskytují se zde významné druhy jako 
záraza vyšší (Orobanche elatior), pelyněk pontický (Artemisia 
pontica), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), kosatec sibiřský 
(Iris sibirica) a hadí mord španělský (Scorzonera hispanika). 

      Milada Vrbová, předsedkyně ČSOP Klenice 
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Léčivé účinky zeleniny a ovoce (5. díl) 
 
HRUŠKA  

 
 
Účinky: Obsahuje mimo vitamínů hlavně vápník, fosfor a lehce 
stravitelné cukry. Má antibakteriální, močopudný a posilující účinek, 
hlavně v kombinaci s ovesnými vločkami. Plody nebo šťáva se 
používají v lidovém léčitelství při obezitě, močových kamenech, 
vysokém krevním tlaku. Vařené a pečené se používají proti kašli 
a na záduchu, odvar ze sušených hrušek proti průjmům. Hrušky 
pročišťují střeva, odstraňují zácpu a jiné poruchy trávení. Některé 
odrůdy obsahují v dužině drobná zrníčka, která lidem s citlivými 
střevy a poruchami žlučníku, pokud se jedí syrová, způsobují 
těžkosti. Plané hrušky mají léčivější účinky než hrušky ušlechtilé. 
Množství: Když občas sníme hrušku, pozitivně si tím stimulujeme 
lepší náladu.  

O ZDRAVÍ
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JABLKO  
Účinky: Jablka téměř neobsahují bílkoviny, mají však vysoký obsah 
vody, málo sacharidů a ve slupce nepatrné množství vody. Jsou 
mimořádně bohatá na vitamíny a stopové prvky.  
Jablka mají vysoký obsah draslíku. Jablko obsahuje až 
30% vlákniny. Regenerují a očišťují organizmus, snižují hladinu 
cholesterolu a cukru v krvi. Jsou účinná při bolestech hlavy 
a závratích. Pomáhají proti průjmu i zácpě. Proti průjmu pomáhají 
sladká jablka, při zácpě zase kyselá, která povzbuzují činnost střev. 
Jsou osvědčeným prostředkem při těžkostech s klouby. Podporují 
odolnost proti chorobám. Jablka působí jako vynikající omlazovací 
kúra. Ze slupky a dužiny, které chrání jaderník, se v lidském 
organizmu uvolňují látky s léčivým i preventivním účinkem. Odvar 
z jabloňových květů má uklidňující účinky a zmírňuje záchvaty kašle. 
Při chřipce a kašli se osvědčilo pití šťávy z jablek. Jemně 
nastrouhané jablko i se slupkou konzumované večer váže 
ve střevech toxické látky.  
Množství: Víceré výzkumy potvrdily, že konzumace jednoho jablka 
ráno a večer výborně regeneruje a očišťuje organizmus.  
 
JAHODY  
Účinky: Obsahují mangan, který účinkuje jako afrodiziakum. Také 
urychlují látkovou výměnu a dodávají vitamíny E a C, které vážou 
volné radikály. Jsou tradičním diuretikem a přinášejí úlevu 
při revmatizmu a dně.  
Množství: Stačí jíst 20 dkg 
denně v době sezóny, dají se již 
koupit i mimo ni.  
 
MERUŇKY  
Účinky: Obsahují kyselinu 
listovou, pantotenovou a 
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betakaroten, které brzdí procesy stárnutí a ulehčují regeneraci 
buněk. Zlepšují náladu a odstraňují únavu a poruchy soustředění. 
Podporují imunitní systém buněk a chrání je před vlivem volných 
radikálů. Urychlují tvorbu buněk. Pomáhají regulovat krevní tlak. Mají 
vysoký obsah rozpustné vlákniny. Jsou výborným zdrojem železa. 
Mají příznivý vliv na sliznici plic silných kuřáků.  
Množství: Čerstvé nebo sušené meruňky jezte libovolně. Pecky ale 
ne! Už tři plody obsahují karoteny v množství poloviční denní potřeby 
dospělého člověka. Hrst sušených meruněk nahradí dospělému 
okolo 20% denního příjmu draslíku, ženám více než 10% železa 
a mužům téměř 20%.  
Upozornění: Meruňkové pecky obsahují hořký amygdalin a jsou 
jedovaté. Ani těhotné ženy by pro vysoký obsah mědi neměly 
konzumovat mnoho meruněk. U některých náchylných lidí mohou 
meruňky vyvolat průjem a při nadměrné konzumaci i celkovou 
slabost. 
 
OŘECHY  
Účinky: Vlašské ořechy jsou bohatým zdrojem draslíku, magnezia, 
zinku, mědi, selenu a kyseliny folové. Uklidňují a mají pozitivní vliv 
na mozek. Loupané ztrácejí mnoho výživných vlastností. 
 
POMERANČE  
Účinky: Vitamíny a selen posilují obranyschopnost organizmu. 
Kalium a magnezium organizmus pročišťují. Jsou zdrojem vitamínu 
C. Mají protirakovinové účinky. Snižují hladinu cholesterolu v krvi 
a posilují krevní vlásečnice.  
Množství: Pomeranče v jakémkoli množství podporují odolnost proti 
chorobám. Výzkumem se zjistilo, že lidem, kteří jedli denně 100g 
citrusového ovoce, se snížilo riziko rakoviny. Čerstvě vytlačená šťáva 
má vysoký obsah vitamínu C, draslíku a kyseliny listové.  
 
 



1313 
 

ŠVESTKY  
Účinky: Ideální spojení vápníku a fosforu působí blahodárně 
na posílení kostí a pomáhá trávení. Sušené švestky jsou známy 
svým laxativním účinkem a poskytují užitečné množství vlákniny 
a železa. 

Dr. Vojtěch Vojtíšek, Masarykova univerzita, Brno 
 

 
 

Blue Star konečně v Mladé Boleslavi 
 

iž 20 let funguje na hudební scéně skvělá swingová kapela – 
Václav Marek a jeho Blue Star. Léta jsem doufal, že se mi 
podaří dovézt je do našeho města, aby potěšili místní fanoušky 

swingu. Nešlo to kvůli vyššímu honoráři. Až ve středu 19. února 
odpoledne přijeli a zahráli v Domě kultury na pozvání Odborů Kovo 
MB Škoda Auto nejen pro škodovácké seniory. Ansámbl Blue Star je 
známý mezi populárními osobnostmi. Zve si ho do svých pořadů Aleš 
Cibulka, Jan Rosák i Jiří Suchý. A tak velkým sálem DK zněla krásná 
swingová a taneční hudba 30. a 40. let minulého století. Pro 
milovníky českého swingu naprosto úžasné a známé evergreeny: Oči 
čokoládové, Říkej mi to prosím potichoučku, Děkuji, bylo to krásné, 
Život je jen náhoda, Poznáte lehce náš rytmus, Svítá.  Zazněly i 
převzaté písně – rychlá  I Got Rhythm i pomalejší, melodická  I Know 
Why z repertoáru orchestru Glenna Millera. Skvěle zpívala dvojice 
Pavel Švestka (člen známého 
kvarteta The Swings) a Kamila 
Novotná. Zazpíval také 
saxofonista Michal Zpěvák (ex 
Melody Makers O. Havelky). 
Soubor vede akordeonista 
Václav Marek.  I další muzikanti 
jsou naprosto vynikající: Dana 

J
CO SE DĚJE KOLEM NÁS 
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Truplová-housle, Petr Hnilica-trumpeta, Jan Bára-kytara, Petr Mori-
bicí a Tomáš Dvořáček-kontrabas (člen Filharmonie Hradec Králové). 
Dvouhodinový fantastický koncert konferoval vtipně krásnou 
spisovnou češtinou Milan Marek. O přestávce si zájemci mohli 
zakoupit některé z pěti CD i nejnovější výběrové LP album 
s přidanými dosud nevydanými bonusy.  

Text a foto Rudolf T. Kulka 
 
Peter Shaffer - Amadeus 
 

ento příběh dosáhl u divadelního publika velké popularity. 
Výrazně k tomu přispěl i stejnojmenný film Miloše Formana 
z roku 

1984.  
Senzační, skoro 
detektivní příběh 
o smrti 
nejslavnějšího 
klasicistního 
skladatele, který 
pro světovou 
dramatickou 
literaturu objevil 
už A. S. Puškin 
(Mozart a 
Salieri), a který 
je založený 
především 
na dobových 
fámách, 
posloužil 
Shafferovi 
k demonstraci 

T
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„srážky genia s průměrností.“  
Ve vinohradské inscenaci (2014) nešlo o nerovný souboj muže 
nadaného s mužem bez talentu, ale o finále Wimbledonu, ve kterém 
proti světové jedničce nastoupila světová dvojka. Oč horší je být 
věčně druhý než věčně dvacátý, třicátý, stý… Shafferovi dramatikovi 
se podařilo to, oč se v závěru jeho hry bez úspěchu pokusil Salieri. 
A i když se na českých a moravských jevištích usazují jeho 
nejslavnější hry poměrně často, z jeviště vinohradského divadla – 
přes propast dlouhých 250 let, až z Vídně druhé poloviny 
osmnáctého století, z města intrik a pletich – nás Antonio Salieri 
oslovil vůbec poprvé.  
Shaffer napsal dvacítku divadelních žánrů a z toho několik 
opravdových hitů ceněných jak kritikou, tak publikem. Hra Amadeus 
z roku 1979 byla uvedena v režii Petera Halla v Národním divadle 
v Londýně, získala řadu ocenění, hrála se i na Broadwayi i v mnoha 
dalších zemích. Shaffer pochopil neudržitelnost teorie o přímém 
podílu Salieriho na otrávení Mozarta, ale ponechal myšlenku a celý 
proces převedl na psychologickou rovinu. Následovalo Formanovo 
filmové zpracování a dnes lze předpokládat, že většina lidí, kteří kdy 
slyšeli jméno Salieri, jsou hluboce přesvědčení, že je vinen smrtí 
Wolfganga Amadea Mozarta. Přitom v mnoha případech jde i v tomto 
filmu o vědomé falšování historie. Pomineme-li omyly v časových 
souvislostech, které lze vysvětlit uměleckým záměrem, jde i o věcné 
chyby. Mozart se nestal učitelem princezny, protože Salieri byl prostě 
lepší pedagog, což dokládá i výčet jeho žáků. Salieri neměl zapotřebí 
vydávat Mozartovo dílo za své, ani by mu to hrdost nedovolila.  
Hudební vědci myšlenku podílu Salieriho na smrti Mozartově již 
dávno opustili. Všechny dobové dokumenty, dopisy i události svědčí 
naopak o vzájemném respektu a naprosto korektním vztahu obou 
vídeňských umělců. Ve fondu Národního muzea – Českého muzea 
hudby se dokonce podařilo objevit společnou skladbu Mozarta 
a Salieriho, dosud považovanou za ztracenou, která je dokladem 
jejich spolupráce.  
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V květnu roku 1997 se v hlavním sále Justičního paláce v Miláně 
konal nezvyklý proces. Byla souzena vražda, která se měla stát 
před dvěma sty lety. Obviněným byl Salieri, obětí Mozart. Procesu se 
účastnili světoví právníci a svědky obžaloby i obhajoby byly přední 
lékařské kapacity. Byla podrobně zkoumána všechna písemná 
svědectví současníků i zprávy dobového tisku. Ukázalo se, že 
jediným uvažovatelným svědectvím je tzv. Salieriho přiznání, kdy již 
ve stavu duševní nepříčetnosti mezi úplně nesmyslnými větami 
údajně přiznal, že těžce ublížil Mozartovi. V okamžiku jasnějšího 
vědomí, když mu sdělili, k čemu se přiznal, vše zcela kategoricky 
a silně emocionálně popřel.  V milánském procese obhajoba zvítězila 
a alespoň po právní stránce byl Salieri očištěn. 
Úvaha o vzniku a souvislostech divadelní hry Amadeus byla psána 
po zhlédnutí inscenace MDMB ze dne 20.2.2020 autora Petera 
Shaffera podle překladu Martina Hilského, dramaturgyně Lenky 
Smrčkové, hudební spolupráce Davida Hlaváče a Lindy Winterové 
a režie Pavla Kheka. Herci divadla v Mladé Boleslavi odvedli 
profesionální výkon a civilní pojetí rolí Mozarta, Salieriho 
a Josefa II.i ostatních postav. 

Eva Zahrádková 
 

KORONAVIRUS: Opatření v Mladé Boleslavi 
zhledem k tomu, že Senior Revue vychází desetkrát ročně, 
nemůžeme pružně reagovat na měnící se situaci. Nicméně 
přinášíme seznam opatření v Mladé Boleslavi, jak vypadal na 

konci března. Pro aktuální informace využijte web města www.mb-
net.cz nebo volejte na níže uvedená čísla.  
 
Budovy mladoboleslavského magistrátu jsou uzavřeny. Vedení 
města proto zřídilo speciální telefonické linky, kam mohou lidé volat 
kvůli informacím ohledně koronaviru a opatřením, která s epidemií 
a plošnou karanténou souvisí. Linky jsou provozu sedm dní v týdnu, 

V 
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denně od 9 do 19 hodin. Vedení města Mladá Boleslav vyzývá 
obyvatele k dodržování vládních nařízení a používání ochranné 
roušky při opuštění domova, což je od 18. března od 18 hodin 
povinné. Ve středu 18. března ve 22 hodin zastavila do 20. dubna 
výrobu automobilka Škoda Auto. Seniorům je nově vyhrazen čas 
pro nakupování od 8 do 10 hodin ráno, MHD je dočasně zrušena. 
 
Všeobecné informace celorepublikové: 739 596 307 
Informace o provozu magistrátu: 739 596 317 
  
Od čtvrtka 12. března je do konce dubna vyhlášen nouzový stav. 
Vláda zakázala veškeré akce, a to do odvolání. Od pondělí 
16. března byla na celou republiku uvalena karanténa a s ní spojené 
omezení volného pohybu osob, platí i povinnost nosit na veřejnosti 
roušku. V době mezi 8. a 10. hodinou dopoledne mohou nakupovat 
pouze senioři. Následující výčet shrnuje nejdůležitější opatření, která 
byla zavedena v Mladé Boleslavi: 
 
Magistrát uzavřen – informační linky: 739 596 307 a 739 596 317 
Magistrát města Mladá Boleslav a všechny jeho budovy jsou pro 
veřejnost uzavřeny. Od 17. března fungují speciální informační 
telefonické linky. Informace s celostátní platností získáte v době od 9 
do 19 hodin na čísle 739 596 307, o provozu magistrátu 739 
596 317. 
 
Parkování v Mladé Boleslavi zdarma, včetně modrých zón 
V Mladé Boleslavi jsou do odvolání zrušeny parkovací modré zóny. 
Lidé nemusí platit parkovné na parkovištích s parkovacími automaty. 
Do odvolání se rovněž neplatí v parkovacích domech Jaselská 
a Militká na Staroměstském náměstí. 
 
Objednání nákupu zdarma pro seniory - telefon 739 562 382 
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Město ve spolupráci s dobrovolníky nabízí seniorům a dalším 
potřebným pomoc s nákupy základních potravin a hygienických 
potřeb. Každý pracovní den od 8 do 18 hodin mohou lidé volat na 
telefonní linku 739 562 382 a objednat si nákup, který jim následně 
doveze dobrovolník ve spolupráci s řidičem taxislužby Centraltaxi. 
Rozvozy nákupů budou probíhat denně od 9 do 17 hodin. 
 
Školy a školky  - ZAVŘENO 
Zatímco základní, střední a vysoké školy jsou rozhodnutí vlády 
zavřené už od 11. března, Mladá Boleslav od 19. března nechává v 
provozu jen Stonožku. MŠ Stonožka na 6. základní škole je  
vyhrazena pro děti rodičů, pracujících ve zdravotnictví, 
u bezpečnostních složek a tak dále (městská a státní policie, 
armáda, HZS...) 
 
Objednání nákupu u Pečovatelské služby MB – linka 326 735 245 
(PO-PÁ) 
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav pomoc i lidem, kteří 
nejsou jejími klienty. Jedná se o pomoc se zajištěním dovozu, 
nákupu potravin nebo vyzvednutím léků, lidé se mohou obracet v 
pracovní dny na Pečovatelskou službu Mladá Boleslav na telefonní 
číslo 326 735 245. Nákup či léky jim pak zaměstnanci dovezou až 
domů. 
 
Zrušení MHD a speciální osobní přeprava  
 
Provoz všech linek MHD je až do odvolání zrušen, v případě nouze 
mohou lidé volat na telefonní číslo 797 870 655 a využít speciální 
linku pro osobní přepravu například k lékaři. Pro seniory i nadále 
funguje senior taxi. 
 
Chci pomoci jako dobrovolník: 731 542 940, malatova@mb-
net.cz 
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Mladoboleslavští dobrovolníci, kteří fungují pod magistrátem města, 
hledají proto posily do svých řad, především pro pomoc osamělým 
seniorům. Dobrovolníci nabízejí možnost zapojit se všem, kdo jsou 
v souvislosti s koronavirem neplánovaně doma. Nabídnout své 
služby ale může samozřejmě kdokoliv, jedná se například o 
donesení nákupu, vyzvednutí léků nebo vyvenčení psa. Máte-li 
zájem, volejte 731 542 940. 
 
Klaudiánova nemocnice: omezení provozu a ambulantní péče, 
odběrové místo COVID-19 v Palackého ulici 
Klaudiánova nemocnice výrazně omezila ambulantní provoz a 
provoz na lůžkových odděleních. Nemocnice se tak připravuje na 
případný nápor pacientů nakažených koronavirem. Omezeny budou 
plánované neakutní operace. Akutní péče bude v mladoboleslavské 
nemocnici zajištěna v plném rozsahu.V Klaudiánově nemocnici 
funguje odběrové místo na vyšetření vzorků na COVID-19. Vstup je 
POUZE z Palackého ulice. Prováděny jsou odběry pouze na 
doporučení hygienika, placené odběry se zde neprovádějí. Do 
odvolání je zakázána také přítomnost další osoby u porodu. 
 
Infocentrum DP 9-15 hod, sběrné dvory uzavřeny 
Infocentrum Dopravního podniku Mladá Boleslav na autobusovém 
stanovišti bude do odvolání v provozu od 9:00 do 15:00. Infocentrum 
v Železné ulici je uzavřené úplně. Preventivně jsou až do odvolání 
uzavřeny Sběrný dvůr Sever a sběrný dvůr Poplužní. 
 

Šárka Charousková, mb-net 
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Vážení senioři,  

 s ohledem na nedostatek 
ústních roušek se nám 
podařilo získat materiál, 
který je vhodný pro domácí 
výrobu, tohoto 
nedostatkového 
sortimentu. V současné 
době máme materiál na 
cca 1500 roušek.  

V případě, že někdo 
ze seniorů má zájem si 
roušku doma ušít, je 
možné si  materiál 
na roušky zdarma 
vyzvednout na chodbě 

před recepcí  

Služby a školení MB, V. Klementa 601, Mladá Boleslav, kde bude 
v omezeném množství pravidelně doplňován. Jedná se o 100% 
bavlnu s možností vyvářet! Určeno pouze pro osobní  potřebu, což 
jsou max. 3 ks. V případě, že bude někdo z Vás ochoten roušky ušít 
ve větší míře, pro ostatní seniory, prosíme o informaci na tel. čísle 
606 612 155. Připravíme Vám potřebné množství již nastříhané látky 
včetně gumiček. Hotové roušky předáme ostatním seniorům, kteří si 
nemají možnost roušky zhotovit.  

Návod na výrobu roušky, včetně střihu bude taktéž k dispozici. 

Za celý tým Služby a školení MB,  Vás všechny zdraví Ivo Rašín, 
ředitel 
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Mozkocvična 
 
Hádanky na procvičení logického myšlení 
 

1. Na břehu rozbouřené řeky stojí v noci čtyři muži. Potřebují se 
dostat za každou cenu během 17 minut na druhou stranu, 
protože poté se zřítí jediná lávka. Po lávce mohou jít nejvýš dva 
najednou a k cestě potřebují baterku-tu mají ale jen jednu. 
První muž dokáže přejít lávku za 1 minutu, druhý za 2 minuty, 
třetí za 5 minut a čtvrtý dokonce až za 10 minut Zvládnou se 
dostat všichni na druhý břeh a jak to udělají? 

 
2. Doplňte na každý řádek tři písmena, aby vznikla tři podstatná 

jména v prvním pádu jednotného čísla. 
 
 ?-?-? OD 
 ?-?-? TÁL 
 ?-?-? YBNÝ 
 ?-?-? ÁŽKA 
 

3. Použitím všech písmen vytvořte název českého města 
 
 MALŮLVKA  RODNÉ LEV DRÁB 
 
Odpovědi posílejte na mail evak1706@gmail.com. Kdo pošle první 
správné řešení, obdrží dobrotu. Správně vyřešené musí být všechny 
úlohy. 
 
 

PRO ZAMYŠLENÍ ČI POBAVENÍ 
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Slunce a Noc 
 

ohádku Slunce a Noc poslal do dětského mezinárodního 
časopisu JUNA  AMIKO (který vycházel v Maďarsku, nyní na 
Slovensku) Tulja Spaĝĝari z Corregio v Itálii. Z tohoto časopisu 

čerpali esperantisté pohádky pro první svazek VYPRÁVĚNKY 
mladých esperantistů z celého světa. Některé pohádky tam v 
soutěžích napsaly i samy děti v esperantu. Druhý svazek 
VYPRÁVĚNKY 2 - Svět vypráví  jsou přeloženy z knížečky Teodora 
Killiana - českého esperantisty, kterému pohádky v esperantu poslali 
jeho přátelé ze všech kontinentů. Knížky po 30 kusech nechala 
vytisknout vlastním nákladem Jindřiška Drahotová. Jedna přijde asi 
na 100 Kč. 

 
 
Třetí Vyprávěnky připravuje. Knížky jsou tištěny zrcadlově: česky 
a esperantem. Pokud by se našel sponzor a zájem, mohli by 

P 
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pohádky vydat celé v češtině. Překlad pohádky nám poslala Jindřiška 
Drahotová: 
 
Moderní svět nás stále honí k šablonovitému řešení: "Nemůžeš spát? 
Vezmi si prášek na spaní!" 
Ale proč? Čas od času je příjemné nebo i potřebné zůstat vzhůru v 
noci a prožít okamžiky, které spáč nemůže poznat. Noc je tajemná 
a právě proto je zajímavé ji poznat, tak jako si přálo i Slunce v této 
starověké indické legendě: 
 
Pozemský člověk navštívil Slunce. 
- Jak se Vám daří tam dole - zeptalo se Slunce. 
- Dobře, Vaše královské veličenstvo. Všichni Vás velebí. 
- Všichni? Opravdu? 
- No, můj Pane .... existuje jen jedna překrásná žena, která vás 
neobdivuje... 
- A kdo to je? 
- Jmenuje se Noc. 
Slunce bylo zvědavé. 
- A kde bydlí ta žena? 
- V Indii, Vaše královská výsosti. 
Slunce hned běželo do Indie. 
Ale žena, protože věděla, že by ji brzy Slunce dohonilo, utíkala 
do jiné části světa. Slunce za ní běželo, ale marně, nedohonilo ji. 
Dokonce každou hodinu Slunce pronásleduje tuto krásnou ženu, 
nikdy ji však nedostihne. 
 

Z esperanta do češtiny přeložily B.Hužerová a J.Drahotová 
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Vzpomínka na Seniorskou 100 Mladá Boleslav 
a hlavně na Hanu Žaludovou a Břetislava Hercíka  
 

 
Neber si má milá seniora 

ten tráví každej den u doktora 
večer si přemítá pod žárovkou 

nad seniorskou stovkou 
 

Refrén 
Hned zejtra ráno, joloidý 

Břeťo a Hano, joloidý 
připravte trasu, jolidý 
až do Českýho krasu 

 
Jednou nás tihle dva donutili 

jít vzhůru a propotit košili 
padnul jsem na nos, zkrvavil chodník 

kulhal jsem na Javorník 
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Refrén 
Břéťo a Hano,  joloidý 
připravte lano, joloidý 
hůlky a rance, joloidý 

lezem na Švédský šance 
 

Když jsem pak zabloudil u Karlovic 
řek jsem si - semhle už nepůjdeš víc 

a když jsem byl v koncích se svým umem 
léčil mě Břéťa rumem. 

 
Refrén 

Hned zejtra ráno, joloidý 
Břéťo a Hano, joloidý 

dnes jsme ve srabu, joloidý 
dolezem jen na Babu 

 
Autobus dovez nás až do Sadska 

abychom poznali co je láska 
hraběnka Cozel na ni dojela 

ve věži dotrpěla 
 

Refrén 
Díky ti Břéťo,joloidý 
Díky ti Hano, joloidý 

jak praví prorok, joloidý 
sejdeme se napřesrok!? 

 
Poznámka: Seniorská100 je jeden z nejúspěšnějších projektů, který 
byl realizován v rámci seniorských aktivit v našem městě. Je škoda, 
že skončil, ale je dobře, že nám zůstaly fotografie a tato píseň. 
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Několik údajů:  
Autor projektu Eva Pešková, realizátor SŠ MB, z.ú. Středisko For 
Senior, autoři a realizátoři jednotlivých pochodů Hana Žaludová a 
Břetislav  Hercík, finanční podpora Statutární město Mladá Boleslav, 
Škoda Auto,a.s., ZPŠ  a další. 
Snad vás v této těžké době potěší pohled na elán seniorů při akci. 
Děkujeme všem autorům fotografií za zachycení neopakovatelných 
chvil. 
 

  
 
 
 
 
Klementinka 
Vzhledem k aktuální situaci a nařízení Vlády ČR jsme se rozhodli 
od 16. 3. 2020 uzavřít komunitní centrum Klementinka, dočasně 
přerušit výuku kurzů i pravidelné volnočasové aktivity, a to 
do odvolání. Aktuálně konzultuji s lektory možnosti náhrady hodin, 

KALENDÁRIUM AKCÍ
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o které účastníci kurzů přijdou. Uzavření komunitního centra platí 
i pro nájemce. Všechny účastníky budou včas informovat o změnách 
a náhradních termínech.  
 

Služby a školení MB, z. ú., připravil pro posluchače a další zájemce 
z řad seniorů tři semináře na téma: Chytrý telefon. Semináře měly 
za cíl nabídnout ukázky aplikací, se kterými může být den seniora  
jednodušší. Vzhledem k tomu, že je z nařízení Vlády ČR, zákaz 
veškerých přednášek, seminářů či kurzů, nabídl lektor Pavel Kružík 
pomoc: „Senioři, jste doma, potřebujete více komunikovat s 
rodinou nebo přáteli a něco Vám nefunguje na počítači nebo 
chytrém telefonu? Chcete vidět vnoučata nebo kamarádku 
alespoň na obrazovce, všichni máte chytrý telefon a internet, ale 
nevíte jak na to? Říká vám vnučka, ať si nainstalujete Skype, 
Viber nebo nějaké podobné "cizí" slovo a nevíte si rady? 
Zavolejte mi, zkusím vám na dálku pomoci. Původně jsem 
seniorům nabídl školení, ale třeba mohu pomoci právě s 
komunikací přes chytrá zařízení.“ 

Pavel Kružík,  kontakt: pavel@kruzik.info | 772 772 007 

SENIOŘI NEJEN SOBĚ z. s. 
Upozorňují na několik míst v zájezdech: 10.6. Velké Březno-Ústí n.L. 
Větruše., 25.6. Vyhlídková jízda s procházkou v Krkonoších a po 
Vrchlabí, 8.a 9.7. do SOLNÉ KOMORY.     
 
MĚSTO MLADÁ BOLESLAV AKTUÁLNÍ SLUŽBY Klementinka 

Veškeré služby jsou určeny pro seniory nad 60 let, zdravotně 
postiženým, rodičům samoživitelům, osamoceným nemocným 
osobám žijícím v Mladé Boleslavi a příměstských částech.  

ROZVOZ NÁKUPŮ PRO SENIORY – TEL. 739 562 382  
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Nákup základních hygienických potřeb a potravin (objednávky do 700 Kč) - 
Objednávky v pracovní dny od 8.00 do 18.00 hodin - Dovoz probíhá od 10.00 
do 17.00 hodin - Nákup probíhá v TESCU  

ROZVOZ DEZINFEKCE – TEL. 703 434 262, 739 562 382  

- 1x dezinfekce na domácnost, množství 0,5 l - Každý pracovní den od 8.00 
do 18.00 hodin, dovoz do 17.00 hodin - Nově i pro občany s přechodným 
bydlištěm v MB (nutné prokázat se nájemní smlouvou).  

ROZVOZ LÉKŮ – TEL. 773 228 66  

Každý pracovní den od 8.00 do 18.00 hodin, dovoz probíhá každý pracovní 
den od 9.00 do 17.00 hodin - Objednávky téhož dne budou vyřízeny do 13.00 
hodin - U nákupů bez e-receptu je limit 2.000 korun - Senior hradí pouze 
hodnotu nákupu z lékárny (kurýrovi lze platit kartou i hotově) - Pokud jde 
o cizince, kteří na území města žijí a mají v cestovním pase povolení k pobytu 
zde, na základě předložení pasu rovněž dezinfekci obdrží  

ROUŠKY (KC SLOUŽÍ I JAKO SBĚRNÉ MÍSTO PRO LÁTKU)  -jsou 
k dispozici v komunitním centru také, příp. je možné dovézt je s 
nákupem, či dezinfekcí - nutné si je vždy přeprat a vyžehlit! 

 
Senior Revue, ročník 12./číslo 4./duben 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  

správnost příspěvků dopisovatelů. 
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