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Milé čtenářky a milí čtenáři! 
 
 

oprvé za deset let, kdy vychází Senior Revue, mezi 
jednotlivými čísly vznikla 
tak dlouhá pauza. Když 

jsem psala úvodník čtvrtého 
čísla, vnímala jsem, jak je dění 
v zemi nejisté, ale vůbec mě 
nenapadlo, že další úvodník 
budu psát až za čtyři měsíce. 
Pevně věřím, že jste náročné 
období přečkali ve zdraví jak 
fyzickém, tak duševním. 
Zejména ta druhá část byla pro 
mnohé obtížná. V záplavě 
špatných zpráv a izolaci je 
těžké zachovat veselou mysl. 
Nicméně, jak tomu bývá, 
v každé situaci lze najít něco 
dobrého. Já jsem si více než kdy jindy uvědomila, že citát: Jediná 
jistota je jistota změny není jen prázdnou frází. Že občas není špatné 
pustit kormidlo a plout tak, jak nás život vede. Přijmout vnější 
okolnosti bez posuzování a prostě být může přinést do života 
pozitiva. Máte nějaké poznatky z doby karantény, které vám pomohly 
období přečkat? Podělte se s námi. Budu se těšit na vaše maily. Psát 
můžete na evak1706@gmail.com.  
 

Pevné zdraví všem.    
 

Za redakci Senior Revue  
 

 
 
 

P 
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Hrad Kost stráží východní část Mladoboleslavska 

 
Hrad Kost v roce 1817 na obraze Johanna Venuta 
 

 nejvýchodnější části Mladoboleslavska najdeme jeden 
ze skvostů gotické architektury v Čechách. Je jím hrad Kost. 
Leží již sice v okrese Jičín, jeho poloha na křižovatce tří údolí 

je však zároveň hranicí bývalých okresů Mladá Boleslav a Jičín.  
Při pohledu na hrad Kost jako bychom se vrátili o několik stovek let 
zpátky. Prakticky od 17. století nezměnil svoji podobu a jeho 
majestátnost, kterou si dodnes v srdci Českého ráje uchovává, jen 
potvrzuje dojem nedobytnosti. Ne neprávem je Kost považována 
za jeden z nejzachovalejších středověkých hradů v Čechách. 
Hrad byl založen severozápadně od Sobotky někdy na počátku 
14. století. Stavba byla provedena na místě, kde se setkávala tři 
bažinatá údolí, přičemž stavitelé využili pískovcového skaliska, které 

V

POHLEDY DO HISTORIE
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vystupovalo nad okolní terén. Kost tak byla výjimkou oproti ostatním 
hradům, které byly většinou stavěny na vrcholech těžko dostupných 
kopců.  

 
Letecký pohled na hrad 
 
Zakladatel Beneš z Vartenberka je v souvislosti s pevným hradem 
Kost zmiňován v roce 1349 a jeho rod zde panoval až do roku 1402. 
Hrad byl stavěn původně ze dřeva, ale Petr z Vartenberka jej po roce 
1371 přestavěl z pískovcových kvádrů, které byly těženy v blízkém 
okolí. Ochranu před vpádem případných nepřátel zaručovala tři údolí 
s močály, na jejichž místě byly později vybudovány rybníky, které 
bylo možno při napadení hradu vypustit a zaplavit tak okolní prostor. 
Rybníky se jmenovaly Labutí, Bílý a Černý. Poslední dva existují 
dodnes. 
Kosti dominuje mohutná pětipatrová věž, zvaná Bílá. Věž má 
půdorys nepravidelného lichoběžníku, takže z určitého místa 
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pod hradem je možno spatřit všechny její hrany. Druhá věž chránila 
jednu z přístupových bran a podle někdejší barvy omítky je zvána 
Červená. Areál původního hradu doplňovala ještě budova Starého 
paláce a kaple sv. Anny s gotickými mozaikami v oknech. 
Po Vartenbercích získává Kost Jan z Kunštátu, ale jeho dcera se již 
roku 1414 provdala za Mikuláše Zajíce z Házmburka. Kost se tak 
stala majetkem tohoto rodu. Zajícové z Házmburka patřili 
k příznivcům katolické moci a byli odpůrci kalicha. Proto hrad v letech 
1467 a 1469 neúspěšně obléhal král Jiří z Poděbrad. Snad z této 
doby pochází i pověst o Janu Žižkovi, který prý hrad nedobyl 
a prohlásil, že Kost přenechá psům. Žižka však Kost nikdy neobléhal. 
V roce 1497 koupil hrad nejvyšší královský kancléř Jan ze 
Šelmberka. Tento vlivný muž nechal postavit Šelmberský palác, který 
navazoval na Starý palác, a provedena byla též částečná přestavba 
hradu. 

 
Kost v podvečerním slunci na prvorepublikové pohlednici 
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V roce 1524 přicházejí na Kost Biberštejnové a také oni zde na sebe 
nechali stavební památku. Jejich jméno je spojováno s novým 
palácem, který byl v renesančním slohu postaven na západní straně 
hradu. Další stavení úpravy následovaly až ve druhé polovině 16. 
století, kdy Kost vlastnili Lobkovicové. Kryštof z Lobkovic nechal 
stavebně upravit předhradí, stáje a panský pivovar. Vypráví se, že 
tmavé pivo v něm vařili z vody Černého rybníka, zatímco na pivo 
světlé byla užívána voda rybníka Bílého.  
Z Lobkoviců se do historie zapsala ještě Polyxena Lobkovická 
z Pernštejna, která hrála významnou roli při druhé pražské 
defenestraci. Tato žena prodala Kost Albrechtovi z Valdštejna, ale 
po vévodově smrti jí byl hrad vrácen. Valdštejn vlastnil Kost pouhé 
dva roky (1632-1634) a měl s ní velké plány. Hrad chtěl přestavět 
v nedobytnou pevnost a umístit do jeho prostor své vojáky, jeho 
zavraždění v Chebu však tyto úmysly zhatilo. Valdštejnovu aktivitu 
na kosti připomíná dnes tzv. salla terrena, postavená při patě velké 
věže. 
Polyxena z Lobkovic sice dostala Kost zpět, ale jako bývalý 
Valdštejnův majetek ji obsadilo císařské vojsko. Neopatrností 
služebnictva hrad v noci z 18. na 19. května 1635 vyhořel a tak jej 
o dva roky později Lobkovicové prodali hraběti Heřmanu Černínovi 
z Chudenic. Jeho manželka Sylvie se zasloužila o to, že Kost nebyla 
po třicetileté válce rozbořena jako potencionální opěrný bod nepřátel. 
Černínové však nad Sobotkou vystavěli lovecký zámek Humprecht 
a pustnoucí Kost upravili na sýpku a sklad obilí. Kostecké panství se 
v roce 1738 dostalo do rukou Václava Kazimíra Netolického 
z Eisenberka, v roce 1769 zdědil Kost rod hrabat Vratislavů 
Netolických z Mitrovic a po něm v roce 1872 italský rod Flamingo dal 
Borgo-Netolický.  
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Válečný rok 1866 se promítl i do dějin hradu Kosti. V probíhající 
prusko-rakouské válce 28. a 29. června 1866 došlo k bitce o hrad, 
při níž padlo 77 rakouských a 14 pruských vojáků. Pruskému vojsku 
se nakonec podařilo Kost obsadit. Na přelomu 19. a 20. století jsou 
hrad i jeho okolí neodmyslitelně spjaty s historikem Josefem 
Pekařem, který zde často pobýval a napsal známou Knihu o Kosti. 
Členové rodu Flamingo Dal Borgo-Netolický vlastnili hrad a panství 
až do zestátnění po druhé světové válce. V době, kdy byla Kost 
ve vlastnictví státu, zde proběhly rozsáhlé rekonstrukce a 
do vnitřních prostor byla umístěna expozice gotického umění. V roce 
1993 byl hrad se vším, co k němu náleží, vrácen v restituci italskému 
hraběti Giovannimu Kinskému, který je příbuzným rodu Dal Borgo-
Netolický. 
Expozice byly tehdy změněny, ale hrad zůstal i nadále přístupný 
veřejnosti. Během dalších dvaceti let se dost změnilo i bezprostřední 
okolí hradu. Ne vždy k lepšímu. Co se však vůbec nemění, je jeho 
typická silueta, která se při pohledu z údolí Plakánku již několik 
století zvedá k obloze. 

Bohumil Horáček 
 

 
Nejhezčí pohled 
na Kost se 
otevírá z údolí 
Plakánek 
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Hnízdo v Debři pomohlo na svět dvěma čápům bílým 
elmi dobrou zprávu zjistili členové ČSOP Klenice v polovině 
července. Čápi bílí, kteří se usadili na námi instalovaném 
hnízdě na komíně v Debři, vyvedli dvě mláďata.  „Na komíně 

v Debři na námi nainstalovaném hnízdě se narodila dvě mláďata. Je 
to historicky první hnízdo čápa bílého na území Mladé Boleslavi,“ 
uvedla předsedkyně ČSOP Klenice Milada Vrbová. Hnízdo ochránci 
postavili v roce 2018 a za pomoci horolezců nechali na komín 
nainstalovat. V dalším roce však čápy vyhlíželi marně.  

Letos je při kontrole hnízda čekalo překvapení - čapí pár, který se 
navíc ihned po příletu dal do úprav hnízda. Místo se jim zalíbilo, a tak 
jsme se dočkali mláďat. Pro přírodu Mladoboleslavska je to další 
dobrá zpráva a nezbývá než doufat, že se pár bude vracet.  

Čáp bílý hnízdí v Evropě, střední Asii nebo severní Africe. Přilétá 
na přelomu března dubna, na zimoviště v subsaharské Africe se 
vrací většinou v srpnu. Podle ornitologů vznikla v Africe také menší 
hnízdní populace z ptáků, kteří se nevrací do Evropy. Od poloviny 
19. století čáp kvůli industrializaci zemědělství, vysoušení mokřadů 
a změnou luk na pole postupně z Evropy mizel. Situace se začala 
zlepšovat až v 90. letech 20. století. 

Hnízda si staví na nepoužívaných komínech, na střechách, sloupech, 
ale třeba i na posedu. Čápi tvoří stálé páry, mívají až pět vajec, 
na kterých sedí přibližně měsíc. Mláďata krmí dva měsíce. Čáp se 
žijí hmyzem, hlodavci a žábami. Je chráněný zákonem.  

Ondřej Kořínek 

V 
 ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ VLASTI 
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Na ploše 1245 ha je v Milovicích – Mladá vyhlášena 
Národní přírodní památka 

ato lesostepní společenstva byla chráněná jako evropsky 
významná lokalita již 15 let. Dne 1.7. Ministerstvo životního 
prostředí svou vyhláškou č. 281/2020 Sb.  zajistilo mimořádnou 

ochranu tomuto rozsáhlému a specifickému území o rozloze 
1245 ha.  
„Milovice – Mladá, místo o které již několik let pečuje i Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, je nyní jasně legislativně chráněno 
coby národní přírodní památka. Biotop, který se zde vyvinul díky 
působení vojenské techniky a dalším specifikům vojenské činnosti je 
udržován jak kosením, tak pastvou velkých kopytníků i 
hospodářských zvířat, ale stále i pojezdem těžké techniky. Díky 
mozaikové seči se na místě daří jak bylinám, tak bezobratlým 
živočichům. Pojezd techniky zase zachovává louže a tůňky, které 
jsou vhodným biotopem pro lupenonožce, obojživelníky i larvy 
hmyzu. Kopytníci pak rozrušují povrch a uvolňují tak prostor 
v zapojeném porostu pro méně konkurenceschopné druhy rostlin. 
Díky různým způsobům managementu na jednotlivých lokalitách 
vzniká pestrost stanovišť, která jsou domovem mnoha vzácných 
druhů.“  

Milada Vrbová 

V Mladé Boleslavi hnízdí kalous ušatý 
ostali jsme již několik hlášení od občanů Mladé Boleslavi, že 
zahlédli mláďata kalouse ušatého. Jsme rádi, že se tato sova 
šíří v našem městě. Obyvatelé města nám poslali hned 

několik fotografií pozorování tohoto úžasného ptáka. O to větší 
máme radost, že jde o mláďata, tudíž u nás také hnízdí. Doufejme, 
že se mu bude i nadále dařit a zpestří tak přírodu Mladoboleslavska.  

T

D 
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Kalous ušatý patří mezi naše běžnější sovy a je blízce příbuzný 
například s puštíkem obecným. Je to sova velká až 40 centimetrů 
s rozpětím křídel až metr. Má výborný sluch a zrak, a proto má kořist 
malou šanci. Létá většinou v noci a velmi tiše. Loví malé drobné 
hlodavce, někdy také ptáky nebo obojživelníky. Rozmnožování 
začíná již v únoru, hnízda si nestaví, ale využívá opuštěná hnízda 
jiných ptáků. Samice klade 4 - 6 vajec, na kterých sedí sama. Samec 
obstarává potravu. Mláďata opouštějí hnízdo asi po třech týdnech 
a dále posedávají v jeho okolí.  

Najdeme ho většinou v jehličnatých ale i smíšených lesích po celé 
Evropě. Ptáci ze severních oblastí létají na zimu na jih. Kalous je 
chráněný zákonem stejně jako ostatní ptáci. Abyste ho spatřili 
v přírodě, musíte mít hodně štěstí a být ve správnou chvíli 
na správném místě. 

 
  Ondřej Kořínek 
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Interní oddělení poprvé aplikuje parenterální výživu 
v domácím prostředí 

nterní oddělení Klaudiánovy nemocnice úspěšně zavádí další 
novinku. Takzvaná parenterální výživa v domácím prostředí 
znamená pro pacienty významné usnadnění života. Jedná se 

o podávání živin, tekutin, minerálů, vitaminů a stopových prvků přímo 
do krevního oběhu pacienta prostřednictvím zavedeného cévního 
vstupu. Klaudiánova nemocnice je prvním zdravotnickým zařízením 
ve Středočeském kraji, které tuto léčbu svým pacientům umožní.  

„Pokud je podávána ve vlastním sociálním prostředí, nazýváme tuto 
formu domácí parenterální výživou. Je určena pro pacienty, kteří 
z nějakého důvodu nemohou přijímat potravu ústy nebo tzv. enterální 
výživu, tedy výživu podávanou pomocí sondy či přímého vstupu 
do zažívacího traktu,“ vysvětluje primář mladoboleslavského 
interního oddělení Martin Polák. 

K aplikaci parenterální výživy ve vlastním sociálním prostředí musí 
být zvládnuta nejenom stránka medicínská, ale také logistická 
a samozřejmě i technická. Roztoky jsou pacientům dodávány ve 
formě vaků, které si sami vyměňují a sami aplikují pomocí speciální 
pumpy. Domácí parenterální výživa se obvykle podává každý den 
po dobu 12 hodin i déle. Pacient by přitom měl mít možnost volného 
pohybu – jak v noci, tak přes den, zapojit se do společenského 
života, umožnit navštěvovat svoji práci či školu, realizovat svoje 
koníčky.  

„To vše pak významným způsobem zvyšuje kvalitu života pacienta 
a samozřejmě i celé rodiny. Ne nepodstatnou je i snížená nutnost 
hospitalizace,“ zdůrazňuje dále primář Polák. Všichni pacienti, kterým 

I

O ZDRAVÍ
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je aplikována parenterální výživa v domácím prostředí, jsou 
kontrolováni lékaři a mají možnost kdykoliv kontaktovat zodpovědné 
zdravotníky, kteří pak řeší problémy v souvislosti s podávanou 
parenterální výživou. Moderní technologie umožňuje i sledování on-
line přes internet, takže je přehled o probíhající terapii.  

Skupina pacientů, kteří parenterální výživy v domácím prostředí 
mohou využívat, je velmi rozmanitá. Nejčastějšími indikacemi 
k domácí parenterální výživě jsou například syndrom krátkého střeva 
(u pacientů po operaci střeva), onkologičtí pacienti, kde nelze 
aplikovat enterální výživu (např. po operaci žaludku), pooperační 
stavy na zažívacím traktu s píštělemi, malabsorpční syndrom 
(neschopnost vstřebávat vodu a živiny), obstrukce zažívacího traktu, 
těžká malnutrice (včetně mentální anorexie), některá neurologická 
onemocnění nebo poruchy polykání (kde nelze zavést PEG 
do zažívacího traktu).  Doposud pacienti z Mladoboleslavska museli 
navštěvovat centra při fakultních nemocnicích. V týdnu od 
20. července byla poprvé v Mladé Boleslavi zavedena tato výživa 
první pacientce, a to i díky podpoře odborné společnosti. Podávání 
parenterální výživy bude realizováno u této pacientky zdravotníky 
z Centra klinické výživy a Centra pro cévní vstupy při interním 
oddělení v Klaudiánově nemocnici.  

„Díky pochopení a podpoře vedení nemocnice se v rekordně krátké 
době podařilo zajistit vysoce sofistikovanou infuzní pumpu, která 
splňuje i ty nejnáročnější nároky pacienta a umožní naší pacientce 

nejenom zlepšit její 
zdravotní stav, ale i kvalitu 
jejího života, aniž by musela 
být hospitalizována,“ dodává 
primář Polák.  

 Hana Kopalová 
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Recitační odpoledne v Klementince 

 
V pondělí 29. června proběhlo v Klementince další recitační 
odpoledne, tentokráte na téma - Co ještě říci maminko? Akce byla 
původně plánována na květnový Den matek, bohužel musela být 
přesunuta kvůli COVID - 19 až na dobu, kdy se budou moci senioři 
scházet. Básně recitátorů a hudební doprovod studenta 
mladoboleslavského gymnázia Jana Němečka si nenechalo ujít 
několik desítek návštěvníků. Recitátoři Anna Šímová a František 
Němeček starší sklidili potlesk a poděkování za přípravu 
a za seznámení přítomných s díly K. V. Reise, J. V. Sládka, 
J. Vrchlického a dalších básníků. Nechyběla ani prezentace vlastní 
tvorby, kterou oba recitátoři občas přispívají do Senior Revue. Další 
recitační odpoledne se připravuje na podzim a k Vánocům. Termíny 
budou upřesněny.                                                           Pavel Šubrt 

CO SE DĚJE KOLEM NÁS 



14
14 

 

Ohlédnutí za výlety 
 měsíci 
červnu 
po pauze 

způsobené 
koronavirem se 
opět obnovily 
výlety pořádané 
firmou Služby 
a školení MB 
pro seniorskou 
veřejnost. Počet 
seniorů nás mile 
překvapil. Senioři byli již natěšení na společné „výletování“ a pranic 
nevadilo, že v autobuse musela být ještě rouška. Společně si užili 
červnové výlety: Brniště, Jablonné v Podještědí a Tetín. Posíláme 
vám malou obrázkovou ukázku. Věříme, že se výletníci budou stejně 
tak těšit i na září, kdy nabízíme další tři cesty za poznáním, pohodou 
a zábavou:  Pelhřimov – Muzeum kuriozit a rekordů, také zámek, 
pivovar a špýchar v Žirovnici, dále zámek Berchtold a miniatury 
v zámeckém parku, Muzeum kočárů ve Vysoké Lhotě či zámek 
a zámecké zahrady v Dobříši.  

 

V 
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Přejeme všem hodně krásných zážitků z cest, ať již organizované 
SŠMB, jinou organizací či zcela soukromě. Užívejte léto ve zdraví 
a spokojenosti.  

Hela Bubnová 

 

 



16

16 
 

Chystají se oslavy dne seniorů 
 

tatutární město Mladá Boleslav opět připravuje pro seniory 
v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů, který si 
připomínáme 1. října, pestrý několikadenní program. Senioři 

tak opět budou moci na akcích získat nové zážitky, dostat se 
do společnosti a seznámit se tak s novými lidmi. 
Oslavy začnou v úterý 29. září 2020 od 10 hodin turistickým 
pochodem, startovat budeme v Komunitním centru Klementinka 
na tř. Václava Klementa 601. Prezence začíná v 9:30 hodin. V ten 
samý den od 16 do 19 hodin se můžete těšit na oblíbené Čaje o 
čtvrté, které se konají v Domě kultury (Plzeňský šenk). Téma 
pro setkání bude country. 
Ve středu 30. září 2020 na oslavy naváže oblíbené KINO SENIOR 
promítáním českého filmu Vlastníci. Akce se koná od 10 hodin 
v malém divadelním sále Domu kultury. Od 13 do 14 hodin si 
nadšenci vodního světa mohou přijít zaplavat do městského bazénu, 
kde proběhne i malá ukázka cvičení ve vodě. 
Ve čtvrtek 1. října 2020 od 10 hodin je v Knihovně města Mladá 
Boleslav naplánována beseda s herečkou a spisovatelkou Ivankou 
Devátou za doprovodu harmonikáře Libora Šimůnka. V tento den by 
měl proběhnout i tradiční hlavní program k oslavám Dnů seniorů 
v Domě kultury, startujeme v 16 hodin. Těšit se můžete například 
na vystoupení kapely DUO ADAMIS, pěveckého sboru Tónička, 
slavnostně pokřtíme i sborník seniorského veršování. 
V sobotu 3. října 2020 proběhne již tradiční tenisový turnaj 
na Štěpánce, start v 10 hodin – prezence od 9 hodin. 
Celé oslavy zakončí v pondělí 5. října 2020 v zasedací místnosti 
magistrátu na Staroměstském náměstí v 1. patře od 15:30 hodin, 
slavnostní křest sborníku Mgr. Heleny Červené s názvem: Učitelka, 
to je diagnóza, řekl… 

S
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Zájemcům o akce doporučujeme 
sledovat webové stránky Komunitního 
centra Klementinka a Statutárního 
města Mladá Boleslav, případně jejich 
výlepové plochy. Vzhledem k uzávěrce 
tohoto čísla je možné, že bude muset 
dojít ke změnám programu oslav, a to 
vzhledem k nepředvídatelnému 
onemocnění COVID-19. 
I tak věříme, že vše bude moci 
proběhnout tak, jak je naplánováno a vy 
si během oslav užijete radost a zábavu! 
 
Na setkání se těší a aktivity podporuje 

Mgr. Daniel Marek, náměstek primátora 
 
Seniorské veršování 
 

ada seniorů města Mladá Boleslav ve spolupráci se 
Společností Mikuláše Klaudiána chystá publikaci Seniorské 
veršování. Nečekejte žádnou tlustou „bibli“, ale útlou knížku, 

která bude obsahovat verše našich seniorů, z nichž jste některé četli 
v našem časopisu, některé budou zbrusu nové. Rádi bychom sbírku 
pokřtili na letošním Dni seniorů, abychom udělali radost nejen 
autorům veršů, ale hlavně vám všem, kteří máte rádi poezii. 
 

 
Léto v Klementince 
 

ěhem letních měsíců jsme se plně věnovali doladění 
veškerých provozních záležitostí centra. Postarali jsme se 
o nové, příjemné posezení přímo ve venkovních prostorách, 

připravili výzdobu  

R 

B 
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a především naplánovali podzimní akce, na které bychom vás rádi 
pozvali. 

 
  
Akce od září 2020 
Zveme všechny příznivce živé hudby a tance na tradiční Čaje 
o čtvrté, které zahajujeme 15. září od 16 hodin v bývalé kavárně 
Felicie (Dukelská 1093, MB). Pro sportovce i nesportovce jsme 
připravili Sportovní odpoledne pro seniory, které proběhne 
ve středu 23. září od 13 hodin.  Bude připraveno nejen několik 
zábavných disciplín, kterých není třeba se obávat, pokud ve sportu 
příliš nevynikáte, ale i občerstvení, které bude pro všechny účastníky 
zdarma. Svou účast je ale nutné potvrdit do pátku 18. září na 
info@klementinka.cz nebo osobně v KC Klementinka. Každé pondělí 
od 16 hodin se mohou zájemci o chov včel a přípravu medu přijít 
podívat do Včelařského kroužku, který je také zdarma. Více 
podrobností o akcích na www.klementinka.cz.    
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Náhradní hodiny kurzů 
Dny Čas Kurz Náhradní termíny 

    
 
Pondělí 

13 – 14 h Sebeobrana pro 
seniory 

7.9. – 16. 11.  

17:30 – 18:30 h Jóga pro seniory 14.9. – 23.11.  
 
Úterý  

8:30 – 9:30 h Zdravotní cvičení 15.9. – 24.11. 
13:15 – 14:45 h Jóga nejen pro 

seniory 
8.9. – 15.12. 

Středa 8:30 – 10:30 h Cvičení pro zdraví  9.9. – 25.11. 
 

  
      Zdravotní cvičení   KRAV MAGA pro seniory 

 
Nestihli jste se přihlásit na jaře? V některých kurzech stále 
zbývají volná místa. 

• Krav Maga sebeobrana (pondělky 13:00 – 14:00 h), cena: 
740 Kč / 10 lekcí 

• Zdravotní cvičení (úterky 8:30 – 9:30 h), cena:  600 Kč /12 
lekcí 

• Cvičení pro zdraví (středy 8:30 – 9:30 h), cena: 550 Kč / 11 
lekcí 

Přihlášky a platba (pouze v hotovosti) v KC Klementinka. 

Lenka Mansfeldová 
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Setkání (konjunkce) Jupitera se Saturnem  
na obloze v roce 2020 
Pro nikoho není těžké pohledět večer jihovýchodním směrem 
na oblohu blízko obzoru. Pokud je jasno, uzříme zde jasné těleso, 
Jupiter, (jasnost: -2,7 mag). Když se zahledíme o několik stupňů 
vlevo, nemůžeme přehlédnout měně zářící těleso, Saturn, 
(+0,1mag). Pokud si tento pohled zopakujeme za několik dalších 
dnů, zjistíme, že se obě tělesa k sobě přibližují a pochopitelně i mění 
polohu vzhledem k hvězdám, které leží „kolem nich.“  
Naprosto stejný pohled jsem měl kdysi, coby voják naší armády před 
60 lety (+-1rok). Připravovali jsme se na další válku, která nakonec 
nebyla. Nás, učitele a horníky pustili po dvou letech do civilu, ostatní 
měli vojenskou službu prodlouženou „na neurčito.“  Jako „mazáci,“ 
(později i „supermáza,“ když povolali předčasně „bažanty“), jsme 
tvrdě odposlouchávali naše „budoucí nepřátele“ 24 hodin denně 
a mezi službami koukali na oblohu. (Joj, kolik jsme stačili tenkrát 
vycvičit hvězdářů…) 
Stranou: Měl jsem tehdy námořnický, teleskopický dalekohled, 
značky Ramsden – London, zvětšoval jen 18x, ale buď jsme měli 
všichni lepší zrak, nebo (což je daleko pravděpodobnější) obloha 
byla mnohem čistší než dnes. (Stál mě dva měsíční žoldy.) 
Proč tvrdím, že se situace opakuje právě po 60 letech? Jednoduché: 
Oběžná doba Saturnu je přibližně 30 let, Jupiteru přibližně 12 let. 
Nejmenší společný násobek těchto dvou konstant je přece 60 let, 
a basta.  
Jenže! (Vždycky je nějaké jenže.) Už mladý Kepler, (právě když 
působil v Praze), si nakreslil všech dvanáct souhvězdí 

PRO ZAMYŠLENÍ ČI POBAVENÍ 
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ZVĚROKRUHU do kruhu podle ciferníku hodin a zaznamenával 
polohy těchto dvou planet tak, že jejich polohy ve stejném čase 
spojoval úsečkami, aby objevil ona setkání obou těchto dvou planet. 
Objevil to, co „moje studentka zdrávky“ Nikol během pětiminutové 
přestávky, suverénně spočítala, že se „přeci musí setkat po každých 
dvaceti letech, ale vždy o 120° jinde na obloze.“ 
Čistě, kdybyste si zopakovali Keplerův náčrtek, (zvěrokruh jako 
ciferník na hodinách), vyšly by vám obě dráhy oněch dvou našich 
planet, ale objevili byste i vzájemné poměry vzdáleností obou těchto 
planet od Slunce.  Onen otáčející se (téměř přesný) rovnostranný 
trojúhelník obsahující kružnici opsanou (oběžná dráha Saturna) 
a kružnici vepsanou – dráha Jupitera. Bystrý císařský matematik 
Kepler objevil jeden ze svých třech zákonů. (Zákon harmonický).   
Stranou: Omluva pro zasvěcence: Hodně jsem to zjednodušil, 
kamarádi, vím a omlouvám se. Oběh naší Země (to velké „Z“ je tam 
správně, Václave) způsobuje, že se u všech vnějších planet objevuje 
tzv. retrográdní pohyb na obloze. (Planety se zdánlivě pohybují mezi 
hvězdami nazpátek a vytváří na obloze kličky. Může za to pohyb 
Země během roku). Proto se konjunkce Saturna s Jupiterem někdy 
dvakrát, (někdy dokonce třikrát!) opakují.  
Tady bych očekával otázku: Kdy Jupiter Saturna předběhne? Bude 
to ještě letos těsně před Vánocemi -  21. prosince 2020.  To ale 
vůbec není všechno. Máme tady krásnou kometu, (kterou v naší 
rodině objevila jako první manželka a stačila ji pozorovat několik 
hodin; mě nechtěla budit….).  Kometa C/2020 nese jméno 
NEOWISE. Od 26. června byla pozorovatelná blízko Slunce 
na snímcích družice SOHO. Přiblížila se ke Slunci 3. července 
na vzdálenost 42 milionů km, (0,3 au), což je blíž, než se pohybuje 
kolem Slunce Merkur. Při té příležitosti měla 0 až 1 mag. V polovině 
července slábla na asi 3 až 4 mag. Na konci července už na 5 mag.     

                                          Josef Zahrádka  
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1. a 16. února 2000: 

 

 
 

1. a 16. června 2000: 
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1. a 16. června 2000: 
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1. a 16. srpna 2020: 

 

 
 
 

1. a 16. listopadu 2020: 
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Podzimní rozjímání 
 

Skončilo léto. 
Zas je tu podzim a jeho barvy 

hýří, 
zas je tu podzim 

a odnesl pampelišek chmýří. 
 

Stromy z větví plody střásly, 
děti se chystají pouštět draka. 

Strniště jsou holá, 
už na ně nevkročí žádná bosá 

noha. 
 

Dávno, dříve, bosí jsme běhali 
po poli, 

stavěli panáky, nevadili nám 
bolavé nohy, 

ani na rukou od práce mozoly. 
Babičce jsme pomáhali na poli, 
slámou se rychle plnily stodoly. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Léto uběhlo, zas přišel podzim. 

Na stráních jsme trhali šípky, 
do školy sbírali kaštany. 

A při tom všem jsme vzpomínali 
na léto, 

jak nám bylo u babičky dobře a 
veselo. 

 
Bylo to naše dětství, krásná to 

doba, 
rychle však uběhlo. 

Škoda! 
A na závěr: 

 
I když teď nepíši ještě o jaru a 

zimě, 
všichni víme, že každé roční 

období je krásné 
a nad přírodou 
člověk jen žasne. 

 
Anna Šímová
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