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Milé čtenářky a milí čtenáři! 
 
 

áme tu září a s ním blížící se podzim. Tento měsíc patří 
seniorům – tedy 
alespoň v Mladé 

Boleslavi. Vypuknou zde totiž 
akce na oslavu Mezinárodního 
dne seniorů, který připadá 
na 1. října. Slaví se od roku 
1990 po celém světě. Den 
seniorů je oslavou všeho, co 
společnosti senioři přinášejí. 
Jeho cílem je zvýšit povědomí 
o problémech, se kterými se 
senioři potýkají.  V Mladé 
Boleslavi se u této příležitosti 
koná mnoho akcí, jejich výčet 
vám přináší zářijové vydání 
Senior Revue. Věřím, že si 
z bohatého programu vyberete. Pokud se oslav zúčastníte a budete 
se chtít podělit o zážitky s našimi čtenáři, pošlete pár řádků třeba i 
s fotkou na  evak1706@gmail.com.  
 

Pevné zdraví všem.    
 

Za redakci Senior Revue  
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Rohanská hrobka v Loukově 
 

 
 
Zámek Sychrov v klasicistní podobě před rohanskou přestavbou. 
 

ladá Boleslav a Mladoboleslavsko jsou díky řece Jizeře jako 
pradávnou pupeční šňůrou propojeny s Jizerskými horami. 
V nejsevernější části Mladoboleslavska se proto můžeme 

setkat s památkami na jeden z významných šlechtických rodů 
Jizerských hor – Rohanů. Byli to právě Rohanové, kteří výrazně 
ovlivnili život na severu Čech, a sousedství kostela v Loukově 
na Mladoboleslavsku si dokonce zvolili jako místo svého posledního 
odpočinku. Od doby, kdy se tento původně francouzský rod 
na severu Čech usadil, letos uplynulo 200 let. 
Nejznámější rodovou postavou je patrně Kamil Rohan – tvůrce 
současné podoby zámku Sychrov, první stavitel rozhledny Štěpánka 
nad Příchovicemi v Jizerských horách a hlavní hrdina romantického 

M 
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příběhu o osudové věštbě staré cikánky, která knížeti v případě 
dostavby této rozhledny prorokovala smrt. Ale nepředbíhejme… 
 
Rohanové přicházejí do Čech 
 
Kolébkou rodu byla Bretaň, konkrétně pak hrad a městečko Rohan. 
Zde o nich najdeme nejstarší zmínku již v roce 951. V průběhu staletí 
se zařadili mezi deset nejvlivnějších šlechtických rodů Francie 
s přímou příbuzenskou vazbou na královskou rodinu.  Přestože dnes 
jméno rodu vnímáme a vyslovujeme ryze česky – Rohan, měli 
bychom správně používat francouzskou výslovnost – Roán, včetně 
francouzsky vibrujícího „R“ na začátku. 
Rod tvořilo několik linií, jejichž příslušníci zaujímali významné úřady. 
Není proto překvapivé, že po Velké francouzské revoluci raději 
opustili Francii – šlo skutečně o život. Usadili se v sousedních 
zemích, mimo jiné i v rakouské monarchii. Rohany do Čech přivedl 
Karel Alan se svým otcem Jindřichem Ludvíkem a bratry Ludvíkem 
Viktorem a Juliem Ludvíkem. V emigraci byli Rohanové již od roku 
1792, a ačkoliv se většina emigrantů vrátila již za Napoleona, jeho 
vláda nebyla přijatelná pro royalisty, kteří šli tak daleko, že bojovali 
v rakouské armádě proti Francouzům. To byl i případ Rohanů.  
Za rozhodující období, kdy Rohanové zvažovali, kde se usadí, se 
pokládají roky 1806 až 1808.   Tehdy ještě Karel Alan uvažoval 
o usazení v Polsku, ale nakonec zvítězily Čechy. Rozhodování bylo 
zakončeno udělením inkolátu roku 1808. Inkolát svého nositele 
zařazoval mezi zemskou šlechtu v zemích České koruny (kromě 
obojí Lužice) a v Rakousku. Šlo tedy o jakousi obdobu šlechtického 
občanství. Poté již byla v generaci tří bratrů patrná snaha 
o zakořenění v Čechách. Jejich otec Jindřich Ludvík Rohan roku 
1809 ve věku 63 let zemřel v Praze. 
Definitivní rozhodnutí zůstat v Čechách učinil jeho syn Karel Alan. Jej 
můžeme považovat za zakladatele pozemkového jádra rohanských 
majetků. V roce 1818 koupil statek Vrutice a v roce 1820 panství 
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Svijany se statky Loukovec a Albrechtice, v té době také nazývaný 
Sychrov. Sychrovský zámek se stal centrem celého dominia. To 
Rohanové postupně rozšiřovali a spravovali dalších 125 let. 
Erb Rohanů, usazených na českém území, tvoří pozlacený štít, kdy 
jeho pravá polovina je červená s devíti prázdnými routami a levá 
polovina je jako odkaz na blízký vztah k bretaňským vévodům 
potažená hermelínovou kůží s ocásky. Právě tento štít, spolu s 
dvěma lvi jako štítonoši, knížecí korunou a pláštěm, byl Rohanům 
v Rakouském císařství při udělení inkolátu potvrzen. V rámci rodové 
symboliky byly používány i navarrské řetězy a francouzské královské 
lilie. Symbol lilií objevíme na mnoha dekoracích zámku Sychrov, ale 
i na plášti rozhledny Štěpánka. 
Abychom si dovedli lépe představit, kolik Rohanských knížat se od 
počátku 19. století do roku 1945 v Čechách vystřídalo, uveďme si 
nyní jejich chronologický výčet. Vzhledem k tomu, že Rohanové jako 
svoji řeč přijali němčinu a později i češtinu, uvádím jejich původně 
francouzská jména v počeštělé podobě: 
 

• Jindřich Ludvík Rohan (1745–1809)  
• Karel Alan Rohan (1764–1836)  
• Ludvík Viktor Rohan (1766–1846)  
• Kamil Rohan (1800–1892)  
• Alain Benjamin Rohan (1853–1914) 
• Alain Rohan (1893–1976) 
•  

Každý z těchto šesti mužů se nějak otiskl do podoby severních Čech. 
Čtyři z nich, s výjimkou prvního a posledního, pak svůj poslední 
odpočinek našli v rodové hrobce v Loukově na Mladoboleslavsku – 
v nejjižnějším cípu rohanského panství. 
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Kníže Kamil Rohan 
 
Asi nejznámějším rohanským knížetem v Jizerských horách je Kamil 
Rohan, celým jménem Kamil Josef Idesbald Filip Rohan, se kterým 
je spojena již zmíněná legenda o stavbě rozhledny Štěpánka.  
Narodil se 18. prosince 1800 v Bruselu a do Čech se dostal jako 
šestnáctiletý mladík se svým strýcem Karlem Alanem, prvním 
rohanským držitelem Sychrova. V neděli 28. května 1826 se oženil 
s Adelheid, princeznou Löwenstein–Wertheim–Rosenberg.  
Kamil Rohan je popisován jako vysoce vzdělaný, uměnímilovný 
a lidumilný člověk. Stál v čele řady vědeckých společností 
a soukromých dobročinných spolků. Zámku Sychrov rozsáhlou 
přestavbou vtiskl jeho současnou novogotickou podobu a podstatně 
rozšířil rohanské panství, které v jeho době mělo rozlohu 
42 100 hektarů a sahalo 
od rybníku Žabakor nedaleko 
Mnichova Hradiště až po horu 
Bukovec na Jizerce. 
I jako feudál byl schopen 
zachytit nástup průmyslové 
revoluce a pochopit nový 
význam ekonomiky. Založil 
řadu zemědělských 
a lesnických podniků, stejně 
jako průmyslových provozů, 
například pivovar ve Svijanech 
nebo cukrovar v Loukově. 
Rohanové zřídili i vlastní 
železárnu v Jesenném 
u Tanvaldu.  
 
 
Kamil Alan Rohan (1800–1892),  nejznámější rohanský kníže  Jizerských hor.  
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V padesátých letech 19. století se Kamil Rohan stal podílníkem 
stavby Liberecko–pardubické železnice, která byla stavěna jako 
Jihoseveroněmecká spojovací dráha (německý oficiální název byl 
K.k. priv. Süd-norddeutsche Verbindungsbahn). Její součástí byla 
stavba monumentálního 120 metrů dlouhého viaduktu přes údolí 
Mohelky a navazující 670 metrů dlouhý Sychrovský tunel, který byl 
v době svého vzniku nejdelší v Čechách. Významně tak přispěl 
k průmyslovému rozvoji Liberecka a Frýdlantska, které 
z železničního propojení se zbytkem Čech těží dodnes. 
Kamilu Rohanovi bylo roku 1846 propůjčeno čestné občanství města 
Prahy, roku 1861 se stal nositelem velkokříže Leopoldova řádu, roku 
1865 rytířem Řádu zlatého rouna a zároveň mu jako prvnímu 
z Rohanů mu byla propůjčena dědičná hodnost říšského rady 
rakouských panských domů. 
 
Loukov – místo posledního odpočinku Rohanů 
 
Rohanská hrobka v Loukově je součástí zdejšího kostela Nejsvětější 
Trojice. Ten je připomínán již ve 14. století, současná stavba však 
pochází z roku 1610. Loukov tehdy vlastnili Šlikové. Jáchym Ondřej 
Šlik byl po porážce stavovského povstání v roce 1621 popraven, 
konfiskovanou část jeho majetku výhodně koupil Albrecht 
z Valdštejna. Teprve v roce 1820 Loukov i se svijanským panstvím 
od Valdštejnů koupili Rohanové. Ještě předtím – v roce 1819 
při požáru vzniklém na faře shořel spolu s farními budovami i kostelní 
kryt. Teprve roku 1836 byla na příkaz Karla Alana Rohana střecha 
na kostele opatřena břidlicí a po provedených opravách mohl kostel 
opět sloužit bohosloveckým účelům. Rohanové dali postavit i novou 
věž. 
Když v roce 1610 postavil Jáchym Ondřej Šlik v Loukově kostel, zřídil 
pod oltářem hrobku. Vchod do ní vedl z kostela. Také kníže Karel 
Alain Rohan se v roce 1824 rozhodl vybudovat v Loukově hrobku 
pro členy svého rodu. Byla přistavěna k východní části kostela 
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směrem od řeky Jizery s vchodem zvenčí, ten z kostela byl zazděn.  
Alainova dcera Berta ještě v roce 1836 nechala k východní straně 
presbytáře postavit novogotickou kapli k pobožnostem za zemřelé. 
Hrobku rozšířil i další Rohan – nám v Jizerských horách dobře 
známý kníže Kamil. Pod farní zahradou nechal přistavět katakomby, 
v nichž si vymínil zvláštní místo pro sebe a svoji manželku Adelheid.  
V roce 1908 dal Kamilův nástupce kníže Alain hrobku doplnit o 
dalších osm oddělení.  Postupně tak v podzemí kostela i farní 
zahrady vznikl malý labyrint, který propojuje nově vystavěné prostory 
a původní kostelní kryptu.  
Rohanská hrobka, která byla několikrát vykradena, dnes patří církvi. 
Jejím správcem je římskokatolická farnost v Mnichově Hradišti. Dnes 
je zde uloženo 41 rakví. Stavba po druhé světové válce dost 
zchátrala a prochází postupnou rekonstrukcí. Hrobka není běžně 
veřejnosti přístupná, její návštěvu je však možné vyjednat. 

 
 
Kostel Nejsvětější Trojice v Loukově. Novogotická přístavba rohanské hrobky 
přiléhá k východní straně presbytáře. 
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Konec Rohanů v Čechách 
 
Poznali jsme důvody a způsob příchodu Rohanů do Čech, 
opomenout bychom tedy neměli ani jejich odchod v roce 
1945. Poslední kníže Alain Rohan převzal panství v těžkém roce 
1914. Začínala 1. světová válka, do které musel také narukovat, 
a tak se Sychrova de facto ujímá až v roce 1916. Po vzniku 
samostatné Československé republiky se musel na rodových 
majetcích vypořádat nejen s první pozemkovou reformou, ale 
i se vztahem k novému státnímu zřízení. Možná díky částečnému 
nepřátelství státu vůči Rohanovi se on sám začal pozitivně přiklánět 
k sudetoněmeckým snahám v pohraničí – od roku 1935 byl členem 
Henleinovy Sudetoněmecké strany (SdP), od roku 1939 potom 
členem Národně socialistické německé dělnické strany (NSDAP). 
Především proto byl Alain, žijící v době války na Sychrově, v roce 
1945 vyhoštěn z republiky a jeho majetek byl na základě 
Benešových dekretů zabaven a zestátněn. Alain zemřel v roce 
1976 ve Vídni. 
Rokem 1945 ovšem historie rodu neskončila, dokonce neskončila ani 
spojitost se zámkem Sychrov. Sychrovští Rohanové po roce 1945 žili 
a dodnes žijí v Rakousku.  Je zajímavé, že Alainova dcera 
Marguerite, provdaná Kottulinsky (1923–2012), se velmi pozvolna 
snažila se Sychrovem navázat kontakt, který byl po roce 1989 ještě 
výrazně prohlouben. Marguerite nerozporovala platnost Benešových 
dekretů, a dokonce se finančně i organizačně podílela na mnoha 
projektech ve prospěch státního zámku. Díky ní bylo zrestaurováno 
královského apartmá, z jejích příspěvků proběhla i obnova bazénů 
a dendrologické ošetření dřevin v zámeckém parku. 
Závěrem uveďme ještě pár zajímavostí: území spravované Rohany 
se do Jizerských hor nejdále zařízlo na severním úpatí Bukovce, kde 
končilo na toku říčky Jizerky. Dvojitý hraniční kámen na soutoku 
Jizerky a Jizery tak označuje nejen hranici mezi frýdlantským 
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a semilským panstvím, ale zároveň i nejsevernější bod někdejšího 
rohanského území.  
Jeho nejvyšším bodem byl vrchol Ještědu (1012 m n. m.), o který se 
sice Rohanové dělili s Clam-Gallasy, ale to jim nebránilo v tom, aby 
na „své“ straně vrcholu postavili žulový památník. Památku známou 
jako Rohanský kámen (Rohanstein) najdeme na Ještědu dodnes. Byl 
vztyčen roku 1838 a měl zároveň připomínat, že v témže roce vrchol 
hory navštívila členka panské rodiny Adele Rohan. V roce 2019 byl 
Rohanský kámen péčí Jizersko-ještědského horského spolku 
renovován. 
Rozhledna Štěpánka byla, nikoliv však zásluhou Rohanů, dokončena 
v roce 1892. Ve stejném roce – jak prorokovala cikánka - na zámku 
Sychrov 13. září umírá kníže Kamil Rohan. Ovšem v požehnaném 
věku 92 let a po těžké mozkové mrtvici. Pohřben byl do rodové 
hrobky v Loukově. 
Posledním žijícím přímým potomkem sychrovských Rohanů zůstala 
Josseline Riedl von Riedelstein, starší sestra Marguerity. Potomci 
Rohanů ale dnes žijí rozeseti po celé Evropě – v Německu, 
Rakousku nebo Francii. 

Bohumil Horáček 
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Studánka na Babě je zastřešená 
etos na jaře jsme nechali vybagrovat prameniště nad Horními 
Stakory, které byly zaneseno bahnem a klacky. Jeden pramen 
jsme umístili do skruže a druhý vyhloubili a nasměrovali 

do tůně, která leží pod studánkou, aby ji zásobovala vodou. 
Následně jsme upravili okolí studánky. V létě jsme ji opatřili stříškou, 
aby se nezanášela listy z okolních stromů a nesloužila jako past zde 
žijícím zvířatům. Kolem studánky jsme vybudovali schůdky, aby byl 
k ní lepší přístup. Schůdky jsme umístili i ze studánky – kdyby 
do studánky spadl nějaký hmyz nebo obojživelník, aby z ní mohl 
zase lehce vylézt. Za pomoc při vybudování stříšky nad studánkou 
děkujeme bratrům Mydlářovým, kteří na Mladoboleslavsku opravili 
s naší pomocí tři sakrální památky, opravili a znovu zpřístupnili 
pro návštěvníky výhledová místa na Babě a Dědkovi, pomáhají nám 
s realizací našich naučných stezek atd. Věříme, že obnovená 
studánka a pramen bude sloužit zdejším živočichům jako cenný zdroj 
vody.                                                     Milada Vrbová, ČSOP Klenice

 

L
 ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ VLASTI 
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Naučná stezka Chlum má obnovené prvky a některé 
jí i přibyly 

 roce 2014 jsme slavnostně otevřeli novou naučnou stezku 
v přírodním parku Chlum. Stezka se stala vyhledávaným cílem 
široké veřejnosti, ale i škol regionu, které ji během Dnů země 

pravidelně uklízejí a rozšiřují žákům vědomosti o zdejší přírodě a 
historii. Během let se bohužel některé prvky poškodily vlivem 
prostředí, některé díky vandalům. V létě se nám podařilo všechny 
poškozené prvky opravit, stejně jako jsme nechali nalakovat stříšky 
naučných tabulí. Kromě opravených prvků stezce přibyl i nový prvek 
– Strom jako dům – jako náhrada za poškozený prvek  s letorosty 
stromu. Věříme, že se obnovené prvky budou veřejnosti líbit. Zvláště 
na podzim stojí stezka pro barevnost stromů za návštěvu.  

Milada Vrbová 
 

V 
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Tip na výlet 
 

etos jsme byli na dovolené v Písku. V Informačním centru nás 
zaujala nabídka Cesty bolestných kamenů - projekt, zaštítěný 
Martou Kubišovou a Tomášem Halíkem. Podél trasy měřící 

1,5 kilometru je umístěno 14 mohutných, 5 až 7 tunových lomových 
bloků. Kámen 
ztělesňuje 
břemeno a jeho 
tíhu, 
sjednocujícím 
výtvarným 
prvkem cesty se 
stal kruh jako 
symbol jednoty, 
absolutna, 
nekonečnosti 
a věčnosti. Byl to 
velmi silný 
zážitek! Cesta je 
poblíž rozhledny 
Jarník, na kterou 
jsme také 
vystoupali 
a pokochali se 
pohledem 
do  krajiny. 
Doporučuji tento 
pěkný výlet.   

 
 

Eva Kulková  
 

L
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Vyvolávací systém na transfuzním oddělení 
 

d 1. září zavedlo hematologicko-transfuzní oddělení 
Klaudiánovy nemocnice vyvolávací systém i pro úsek 
kartotéky na transfuzním úseku. Nově jsou využívány pozice 

číslo 1 a 2 pro kartotéku, číslo 3 pro odběry krevního obrazu 
a 4 a 5 pro vyšetření před odběrem. Vyvolávací systém využívá dvě 
číselné řady od 1 do 100 a od 101 výše. Dárci krve budou využívat 
řadu 101 a vyšší, dárci plazmy a destiček od čísla jedna. Cílem je 
zjednodušit odbavování v kartotéce, které je díky novému 
počítačovému programu časově náročnější. Z důvodu předem 
daného času odběru budou dárci plazmy vždy odbavováni 
přednostně. 
V dohledné době navíc plánuje toto oddělení zavedení online 
objednávacího systému jak pro dárce plné krve, tak pro dárce 
plazmy. Lidé se tak budou moci objednat na den a čas, který jim 
přesně vyhovuje, a aby nedocházelo k nadměrné kumulaci lidí 
v čekárně a prostorách před HTO.V součinnosti se zavedenými 
změnami a pro další rychlý kontakt žádá HTO oddělení, aby dárci 
uváděli své platné telefonní číslo.  

www.klaudianovanemocnice.cz 
 

 

O

O ZDRAVÍ
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Oslavy Mezinárodního 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 budou moci na akcích získat nové zážitky, dostat se 
do společnosti a získají možnost seznámit se s novými lidmi. 
Oslavy začnou v úterý 29. září 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 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 od 10 hodin v Knihovně města Mladá Boleslav je 
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 Paprsek, 
slavnostně pokřtíme i sborník seniorského veršování. 
V sobotu 3. října proběhne již tradiční tenisový turnaj na Štěpánce, 
start v 10 hodin, prezence od 9 hodin. 
Celé oslavy zakončí v pondělí 5. října v zasedací místnosti 
magistrátu na Staroměstském náměstí v 1. patře od 15:30 hodin 

S

CO SE DĚJE KOLEM NÁS 
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slavnostní křest sborníku Mgr. Heleny Červené s názvem: Učitelka, 
to je diagnoza, řekl… 
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 
 
Jazzový piknik na Výstavišti v Mladé Boleslavi 
 

o několikaměsíčním půstu si mohli fanoušci swingu vychutnat 
za krásného počasí ve čtvrtek 11. června v podvečer porci 
příjemného jazzu u Altánku na Výstavišti. S neskrývanou chutí 

si po přerušení veškeré kulturní činnosti zahrál Janovec Jazz Band. 
Ve dvouhodinovém programu zazněly swingové evergreeny i pár 
instrumentálních skladeb z raného období moderního jazzu. Petr 
Janovec, osobitý a zkušený kytarista z Mnichova Hradiště, je již 
dlouhá léta známým muzikantem nejen na Mladoboleslavsku. Jeho 
oblíbencem je světově proslulý americký kytarista tmavší pleti  
George Benson. Petr za svou hudební kariéru účinkoval 
ve výborném turnovském Lédl Jazz Quintetu a kratší čas i ve velkém 
Big Bandu Michaela Wollmanna. Ale raději se realizuje ve svých 
formacích. Před léty to byla kapela Jazz Dance a nyní již dlouho Jazz 
Band s jeho jménem. Tato formace naservírovala přítomnému 
publiku krásné swingové trvalky. Pobrukovali si je hlavně senioři – 
pamětníci.  Uvedu alespoň některé: Night And Day,  Fly Me To The 
Moon, Love For Sale. Do rytmu jsme si podupávali při Route 66 či 
Fever. Líbila se i pomalá balada Summertime, hraná jako bossa 
nova. Také známý song Something od George Harrisona přispěl 

P 
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k výborné chuti čepovaného pivního speciálu, nebo ke sklence 
přívlastkového vína. Překvapením byl zpívaný jazzový hit Take Five  
pianisty Dave Brubecka. Pěvecký part obstarává již několik let 
Veronika Doudová, známá z vokálního sdružení Každý den starší  
Milana Klipce. Také byla dvorní zpěvačkou Big Bandu Michaela 
Wollmanna. Úspěch u posluchačů měly i instrumentálky bopového 
charakteru Impressions (autor John Coltrane) a Blue Bossa (Kenny 
Dorham). I zde se projevil kompaktní zvuk kapely s tenorsaxofonem 
Vládi Vláška (člen Big Bandu Relax), basovou kytarou Jana Hanuše 
a bicími Michala Pecky. Různorodý program u Altánku pokračuje 
i v dalších červnových a prázdninových dnech.            

                  
 

 Foto a text: Rudolf T. Kulka 
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Rada seniorů zasedala 
 

a konci prázdnin - 26.8. zasedala Rada seniorů, poradní 
orgán náměstka primátora Mgr. D. Marka pro práci se seniory 
v našem městě. V rámci programu se dohodlo financování 

Senior Revue do konce kalendářního roku. Vyjdou ještě tři čísla - 
zářijové(6/20), říjen – listopad (7/20) a prosincové (8/20). Čísla 6/20 
a 7/20 budou černobílá, 8/20 bude barevné. Kromě dotace města je 
hrazena část nákladů z dotace firmy ŠKO- ENERGO. Dalším bodem 
programu bylo jednání k zajištění Dnů seniorů 2020 (vizte 
kalendárium  tohoto čísla). Rada seniorů také prodloužila termín 
přípravy Seniorwebu, který by měl fungovat od příštího roku. 
Zabývala se také problematikou fungování MKS ve velké zasedačce 
DPS Žižkova kasárna, která je aktuálně ve správě OSMM, vedoucí 
Ing.Jonášové. 

  
Eva Pešková 

 
V Mladé Boleslavi pokračuje montáž SOS hlásek 
 

ěsto Mladá Boleslav pokračuje v montáži tzv. SOS hlásek. Ty 
budou rozmístěny po celém území města a budou sloužit 
veřejnosti jako pomoc při řešení mimořádné situace. 

První SOS hláska byla instalována a spuštěna u vchodu na městský 
stadion. Kromě městského stadionu bude do konce září instalováno 
dalších devět těchto zařízení v těchto lokalitách: Komenského 
náměstí, park za Domem kultury, ulice Jičínská, park Výstaviště, 
Bezděčín, Radouč naproti OBI, Krásná louka, Nový park a Lesopark 
Štěpánka u dětského hřiště. Zbylých 13 hlásek na vybraná místa 
přibude v příštím roce. 
Stojan, připomínající např. parkovací automat, má více funkcí a má 
pomoci lidem při řešení naléhavých problémů. Je osazen čtyřmi 
kamerami, které zabírají okolí v úhlu 360 stupňů. Jsou vybaveny 

N 

M 
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nouzovým tlačítkem, po jehož stisknutí se lze spojit s operačním 
střediskem městské policie. Tím se spustí i kamerový systém, přes 
který obsluha systému na městské policii vidí volajícího. 
 
Po zjištění konkrétního problému či krizového stavu může městská 
policie odemknout hlásku, v jejíchž útrobách jsou dvě lékárničky, 
jeden automatický defibrilátor a dva hasicí přístroje. Mezitím už 
městská policie zajistí vyslání odpovídající složky IZS, protože SOS 
hláska slouží pouze k poskytnutí fundované první pomoci. 
 
Každé odemčení spodní části hlásky znamená výjezd městské 
policie, která musí schránku opět zamknout. 

www.mb-net.cz 
 
 
 
 
Energie seniorů je obdivuhodná 
Mladoboleslavská energetická společnost ŠKO-ENERGO slaví 
v letošním roce 25 let své činnosti. Kromě spolehlivých dodávek 
veškerých energií automobilce ŠKODA AUTO a. s. a tepla 
pro domácnosti ve městě i blízkém okolí se dlouhodobě věnuje 
podpoře regionu, projekty pro seniory nevyjímaje. Jednatel 
společnosti Ing. Tomáš Kubín v krátkém rozhovoru pro Senior Revue 
uvedl podrobnosti. 
ŠKO - ENERGO dlouhodobě podporuje časopis Senior Revue, 
co vás k tomu vedlo? 
Jednoznačně se nám líbil koncept časopisu, ve kterém naši 
spoluobčané seniorního věku najdou témata, která je zajímají. 
A kromě obsahu nám byla v tomto případě velmi sympatická i forma 
tištěného média. ŠKO-ENERGO se věnuje inovacím, vyvíjíme 

                 ROZHOVOR SENIOR REVUE 



20
20 

 

moderní technologie a míříme stále kupředu, ale zároveň se snažíme 
využívat i všechno, co v minulosti fungovalo, stále funguje a plní svůj 
účel. Nepochybně žijeme v době moderních technologií, většinu 
obsahu nyní najdete spíše na internetu, ale právě senioři byli po celý 
život zvyklí vzít si „svůj“ časopis do ruky. Přišlo nám zkrátka 
smysluplné, aby takový časopis existoval. 
Na podporu aktivit pro seniory se zaměřujete dlouhodobě. 
Můžete připomenout, které projekty pro ně podporujete a proč? 
Odpovědí na vaši otázku je jeden z pilířů naší strategie, který jsme si 
vytyčili a který se snažíme naplňovat. Být co nejlepším občanem 

regionu, 
dobrým 
sousedem, 
chcete-li. 
O to se totiž 
nemusí 
snažit 
pouze 
jedinci, 
dobrým 
sousedem 
může být 
i firma a my 
děláme vše, 
aby se nám 
to podařilo. 
Seniory 
přece 
v rámci 
těchto cílů 
nelze 
opominout, 
velmi si 
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vážíme jejich zkušeností, životního nadhledu i energie, kterou by jim 
mnozí mladší mohli kolikrát závidět. Možná je to i tím, v jakém 
pracujeme oboru – energetika je velmi složitý obor, předání 
zkušeností od starších kolegů mladším je v něm naprosto klíčové. 
Jsme zvyklí si vážit všech našich kolegů, kteří už třeba zamířili nebo 
míří do důchodu. Pokud se týká konkrétních projektů, podporovali 
jsme mladoboleslavské Dny seniorů, o časopisu jsme už hovořili… 
a naše podpora se směrem ke starším spoluobčanům dostane 
i „oklikou“ přes fakt, že dlouhodobě podporujeme Městské divadlo 
v Mladé Boleslavi, spolupracujeme s Kulturou města Mladá Boleslav 
a podporujeme i další subjekty nebo akce, které pak nabízejí 
seniorům zajímavé slevy nebo benefity. 
Podle čeho vybíráte projekty, které podpoříte? 
Výběr podléhá velmi pečlivému zvážení, vyhodnocení projektu 
a samozřejmě našim možnostem. Aktuální grantový program se 
jmenuje Energie pro děti, jeho prostřednictvím se snažíme podpořit 
děti a mládež v několika oblastech a zároveň víme, že takové děti, 
které jsou zvyklé přemýšlet, něčemu se věnovat a sportovat… takové 
děti se pak dokážou hezky chovat také k seniorům. Krásným 
důkazem toho byl loni projekt studentů ze SOŠ Horky nad Jizerou 
pro seniory. Školu jsme podpořili a byli jsme pyšní, jak pěkně se 
mládež ke starším spoluobčanům zachovala. 
Jak hodnotíte nabídku aktivit pro seniory v Mladé Boleslavi? 
Hodnotím ji jako pestrou a zajímavou. Věřím, že každý, kdo nechce 
sedět stále doma, a rozhodl se být aktivní, si může vybrat, jak se 
pobaví nebo co nového se naučí. Myslím, že platí, že věk je pouhé 
číslo. 
Chystáte do budoucna podporu nějakých nových projektů? 
Samozřejmě. Jak už jsem uvedl, podpora regionu je jednou z našich 
priorit, a to stále platí.  
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Vyznání lásce 

 
Jsi můj jižní kříž 

když bouře plány hubí 
v tobě najdu jistotu 

jak lodník v podpalubí 
 

Jsi můj čistý potok, 
který dává život mlýnu 
jsi mým živým mostem 
přes mnohou rozvalinu 

 
Jsi má tichá studánka 
ukrytá v lesním šeru 

já chodím k tobě často pít 
jak laně v podvečeru 

 
Jsi mým strážným andělem 
mou rosou, sluncem, vším 

jsi i lékem v bolestech 
- mým jarem posledním 

 
František Němeček 

 

 

TROCHA POEZIE NIKOHO NEZABIJE 
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Klementinka  
 
15.09. (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. 
19.09. (SO) Workshop: Namaluj si svoji tašku –9:00 –
 13:00 hodin  
Máte chuť kreativně tvořit? Přidejte se k nám! Cena workshopu: 
300 Kč. V ceně je zahrnuta teoretická část a veškerý materiál. Platba 
pouze v hotovosti. Kontakt: 775 415 538, 703 434 262 
23.09. (ST) SPORTOVNÍ DEN PRO SENIORY – 9:30 – 15:00 hodin 
Pro příznivce sportu a zábavy jsou připraveny jednoduché pohybové 
disciplíny. Po vyhlášení vítězů krátký doprovodný program 
a občerstvení - Vladimír Pecháček z kapely Patrola Šlapeto. 
Startovné se neplatí. Nutné se přihlásit do 18. 9. 2020! Přihlášky 
osobně v KC Klementinka a na ww.klementinka.cz. Kontakt: tel. 
703 434 262. 
29.09. (ÚT) Stříbrný prsten města Mladá Boleslav – III. ročník 
Téma: Za barevným podzimem po naučné stezce, přírodní 
rezervací na vrch Baba a Dědek 
Startovné: 20 Kč. Trasa: 13 km. Prezence v 9.30 hod v KC 

                       KALENDÁRIUM AKCÍ
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Klementinka. Start v 10.00 hodin od KC Klementinka. Vedoucí 
pochodu: Hana Žaludová. Kontakt: L. Mansfeldová, tel. – 
703 434 262. 
29.09. (ÚT) Čaje o čtvrté: COUNTRY – 16:00 – 19:00 hodin 
Společenský podvečer pro milovníky tance a hudby. Vstupné 
v rámci Dnů seniorů ZDARMA. Hudební skupina MBK. Místo 
konání: kavárna Felicie, Dům kultury. Dukelská 1093. Kontakt: 
L. Mansfeldová, tel. – 703 434 262. 
29.09. (ÚT) Dementia I.O.V., z.ú. – 16:00 – 18:00 hodin 
Setkání osob pečujících o člověka s Alzheimerovou nemocí nebo 
jiným typem demence. Sdílení pocitů a zkušeností. Zdarma. Kontakt: 
Zuzana Kulhavá, tel. 731 041 383 

Úterý 6. října 2020 od 10 hodin Lepení tavnou pistolí „nejen“ 
pro začátečníky: V rámci praxe si nalepíte a nazdobíte malý 
věneček na dveře. Kurzem vás provede a k ruce vám bude 
zkušená floristka Aneta Novotná. S sebou přineste pouze dobrou 
náladu a chuť tvořit. Tavná pistole není podmínkou, pouze 
výhodou. Cena: 220 Kč. Platba na místě (hotově). Rezervace na 
703 434 262. Možné přijít bez přihlášení, kapacita míst je ale 
omezena. 

Letecké muzeum 
3.10. (sobota) - " Létáme pro vás", letecké ukázky historických 
letadel a replik 
16.10 (pátek) výstava " Králové vzduchu" přibližuje historii 
akrobatického létání v ČR spojená s autogramiádou Martina Šonky 
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Říjen - prosinec - Podzim na křídlech jazzu, cyklus jazzových 
koncertů v letecké kantýně 
 
Mladoboleslavská univerzita 3. Věku 
Slavnostní zahájení akademického roku 2020/2021 
Mladoboleslavské univerzity 3. věku a volného času seniorů se koná 
dne: 7. 10. 2020 od 15 hodin ve Sboru českých bratří - 
Českobratrské náměstí Mladá Boleslav 
 

Služby a školení MB  
Vážení a milí čtenáři Senior Revue, 
ráda bych Vás seznámila s nabídkou volnočasových aktivit 
Služby a školení MB, které nabídneme do konce kalendářního 
roku 2020 pro širší seniorskou veřejnost. 
 
Samostatné přednášky, převážně v dopoledních hodinách 9:00 – 
12:00: 
Chytrý telefon a moderní technologie pro seniory.  
Ukážeme Vám aplikace, se kterými může být Váš den jednodušší. 
Pro velký zájem opět opakujeme sérii přednášek. Lektor Pavel 
Kružík 
Péče o vlasy v seniorském věku 
aneb co vše udělat pro kvalitu, zdraví a krásu našich vlasů. Lektor 
Bc. Dana Hudečková 
Výuka hry na kytaru 
10 lekcí pod vedením lektorky Mgr. Ivany Velebné 
 
Přednášky, které připravujeme: 
Bylinky a jejich použití a využití (při péči o zdraví a tělo, v kuchyni, 
jak skladovat a další) 
Lektor Ing. Kateřina Šimon 
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Poznejte houby našich lesů, lektor Oldřich Jindřich 
Naše zahrada 
Vše, co je spojeno s péčí o zahradu, zahrádku, balkón se zaměřením 
na květiny a zeleninu, ale také na tvorbu sváteční dekorace a 
výzdoba. Lektor Ing. Lenka Prokůpková 
Sladké pečení 
přednášky na sladké téma / teorie i praktické ukázky. 
 
Výlety, které proběhnou v září, říjnu a listopadu: 
Pelhřimov – 8. 9. 
Muzeum kuriozit, zámek – květiny na šlechtickém sídle, pivovar, 
knoflíkářství a perleť, špýchar – venkovské tradice a řemesla 
Vysoká Lhota – 16. 9. 
zámek a muzeum kočárů, Velké Popovice – exkurze do pivovaru, 
zámek Berchtold – miniatury v zámeckém parku. 
Dobříš – 24. 9. 
zámek a zámecké zahrady 
 
Připravujeme: 
Svatomartinskou husu 11. 11. 
návštěva muzea KITTELŮV dům v obci Krásná s možností koupě 
jejich výrobků 
Adventní výlet  - připravuje se. 
 

Helena Bubnová 
 
Oslavy Dne seniorů 2020 
1. října 2020, od 16 do 19hod, vstupné 50,-Kč (předprodej zahájen 
1. září 2020 v Domě kultury), občerstvení ve formě chlebíčku 
a koláče zdarma, drobný dárek pro seniory při vstupu na akci 
Během akce dojde k vyhlášení ceny PRIMA SENIOR, odměníme tři 
nejstarší účastníky turistického pochodu, slavnostně pokřtíme 
sborník s názvem Seniorské veršování 
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29. 09. 2020, prezence v 9:30hod, start v 10hod v komunitním 
centru Klementinka, tř. Václava Klementa 601, startovné 20,-Kč, 
trasa 13 km 3. ročník pochodu: STŘÍBRNÝ PRSTEN MĚSTA 
MLADÁ BOLESLAV ,,ZA BAREVNÝM PODZIMEM PO NAUČNÉ 
STEZCE PŘÍRODNÍ REZERVACÍ NA VRCH BABA A DĚDEK“ 
29. 09. 2020, od 16 do 19 hod, místo konání: Dům kultury, bývalá 
kavárna Felicie (Plzeňský šenk) vstup volný, do naplnění kapacity 
sálu ČAJE O ČTVRTÉ, téma: COUNTRY 
30. 09. 2020, od 10 do 12hod, místo konání: Dům kultury – 
zrcadlový sálvstup volný, do naplnění kapacity sálu KINO SENIOR: 
VLASTNÍCI 
30. 09. 2020, od 13 do 14hod, místo konání: Městský bazén Mladá 
Boleslav, vstup volný, v rámci hodiny proběhne ukázka  
dvacetiminutového cvičení ve vodě, věková hranice: od 55 let (nutno 
se prokázat při vstupu průkazem) PLAVÁNÍ – ZONA2 
01. 10. 2020 od 10 do 12hod, místo konání: Knihovna města Mladá 
Boleslav, tř. Václava Klementa 1229 Beseda s Ivankou Devátou, 
herečkou a spisovatelkou a harmonikářem Liborem Šimůnkem 
délka trvání: 120 min, vstup volný, do naplnění kapacity sálu 
03. 10. 2020, 9 – 10hod prezence, start v 10hod, místo konání: 
tenisové kurty na Štěpánce Tenisový turnaj na Štěpánce 
05. 10. 2020 od 15,30hod, místo konání: Magistrát města Mladá 
Boleslav, zasedací místnost na Staroměstském náměstí (1. patro) 
Slavnostní křest sborníku Mgr. Heleny Červené s názvem: 
Učitelka, to je diagnoza, řekl… 
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