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Milé čtenářky a milí čtenáři! 
 
 

líží se konec roku 2020. 
Takové hezké číslo, 
koho by napadlo, jaké 

divné události přinese. Byl to 
rok snad pro všechny nesmírně 
náročný. Vypadá to, že podivné 
budou i vánoční svátky. Že se 
dočkáme nějakých adventních 
akcí, kde bychom nasáli 
předvánoční atmosféru, není 
moc pravděpodobné. Nezbývá 
proto, než se snažit vytvořit ji 
aspoň doma a snažit se hledat 
i na těžkých časech něco 
pozitivního. Třeba to, že si 
místo předvánočního shonu 
a lovení dárků můžeme v klidu 
domova třeba péct cukroví a poslouchat vánoční koledy. Přejeme 
vám za celou redakci Senior Revue, abyste veselou mysl udrželi 
i v těžkých časech a Vánoce prožili v co největší pohodě. A všichni si 
přejme, aby rok s jedničkou na konci byl plný milých setkání 
a radosti. 
 
                                                                                            Krásný adventní čas všem.    

 
Za redakci Senior Revue  

 
 

 
 
 
 

B 
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POHLEDY DO HISTORIE 
 
Klokočka – kaple nad pramenem, bývalé lázně 
a loupežník Babinský 

 
Interiér kaple s oltářem svatého Stapina 
 

ýchodní částí lesního komplexu u Bělé pod Bezdězem 
protéká říčka Rokytka. Je spíše potok, ale slovo říčka pasuje 
k názvu o trochu lépe. Rokytka pramení u Dolní Rokyté, ale 

poloha pramene je poněkud sporná, neboť se v průběhu let 
několikrát měnila podle toho, jak suché nebo deštivé období právě 
panovalo. Spolehlivě patrný je její tok až od Krupského rybníka, 
odkud teče směrem k obci Bílá Hlína. Zde se Rokytka stáčí k jihu 
a protéká mělkým údolím veřejnosti nepřístupnou oborou Klokočka. 

V
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Její území opouští v místech, kde její tok zprava posiluje vydatný 
pramen. Od 18. století nad ním stojí kaple svatého Stapina. Rokytka 
odtud meandruje dále lužním lesem a nedaleko Rečkova se vlévá 
do říčky Bělá, s jejíž vodami putuje do nedaleké Jizery. 
Zastavme se na chvíli u kaple na Klokočce. Vyplatí se to. Je to 
patrně nejmalebnější místo, které na toku Rokytky můžeme potkat. 
O víkendech tu bývá celkem rušno, ale ve všední den nebo 
za horšího počasí tu lze vnímat čas o něco pomaleji. Pramen, který 
tu odpradávna vyvěral, získal později název Klokočka. To podle 
vzrostlého klokoče, který kdysi nad vývěrem vody rostl. Vydatnost 
pramene se pohybuje okolo 7 litrů za sekundu, přičemž i teplota vody 
kolísá mezi 5 a 7 stupni Celsia. Lidé věřili v její léčivou sílu, neboť 
semena klokoče se používala na výrobu růženců a bezpochyby 

nad pramen pověsili 
svatý obrázek. 
Později zde byla 
postavena 
jednoduchá dřevěná 
kaplička. 
Věhlas prameni 
na Klokočce však 
přinesl až počátek 
18. století, kdy zdejší 
panství vlastnili 
Valdštejnové. 
Některý z členů rodu 
tehdy onemocněl 
dnou neboli 

Barokní kaple na Klokočce stojí uprostřed lesů bbbb vvvvvvv 
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pakostnicí. Nebylo to nic neobvyklého – nemoc úzce souvisí se 
stravováním a významně k ní přispívá nadměrná konzumace masa, 
alkoholu a dalších potravin s vysokým obsahem purinů. V dřívějších 
dobách si stravu bohatou na maso a alkohol mohla dopřávat spíše 
jen šlechta, odtud také pochází označení nemoc králů. 
Takže některý z Valdštejnů onemocněl dnou. Patrně to byl František 
Josef z Valdštejna (1680 – 1722), který byl v letech 1708 – 1722 
hlavou rodu. Postupně zastával různé úřady v zemské správě 
Českého království. Byl místodržící, nejvyšší zemský sudí Království 
českého a také moravský zemský hejtman. Vlastnil rozsáhlé statky 
v severních a středních Čechách, jeho hlavním sídlem byl zámek 
v Mnichově Hradišti, který zdědil po otci.  
Jeho manželka Marie Markéta z Valdštejna, rozená Černínová 
z Chudenic (1687 – 1728) se patrně doslechla o léčivé síle vody 
z klokočských lesů a nechala ji přivézt na zámek do Mnichova 
Hradiště. Nevíme, jestli její manžel vodu pil nebo si s ní nemocné 
nohy potíral, historické prameny nicméně tvrdí, že dna ustoupila 
a Valdštejn se díky zázračným schopnostem vody z pramene 
Klokočky uzdravil. 
Takové uzdravení bylo dobrým důvodem zřídit nedaleko pramene 
malé lázně. Valdštejnové vystavěli lázeňskou budovu, do níž se 
jezdili léčit šlechtici z blízkého i dalekého okolí. Ostatně – 18. století 
bylo zlatým časem vznikajícího lázeňství a v českých zemích tehdy 
vznikaly lázně jako houby po dešti, včetně těch dnes nejznámějších. 
Později, když byly lázně zrušeny, byla budova roku 1832 přeměněna 
na myslivnu a o 11 let později přestavěna v klasicistním slohu. 
Myslivna stojí dodnes.  
Marie Markéta z Valdštejna pak v sousedství dřevěné kapličky, 
zbořené v roce 1811, nechala postavit zděnou barokní kapli. Stavba 
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započala v roce 1724, dokončena byla v roce 1732. Kaple byla 
zasvěcena svatému Stapinovi – v Čechách téměř neznámému 
francouzskému světci. Svatý Stapin byl v 7. století                                                      
biskupem v jihofrancouzském městě Carcassonne, kde v tehdejší 
pohnuté době vykonal řadu zázračných skutků. Proč zakladatelka 
kaple Marie Markéta z Valdštejna zvolila právě jeho, se už asi 
nedozvíme. Některé zdroje však uvádějí, že svatý Stapin byl 
ochráncem nemocných, kteří dnou trpěli. Ve starších turistických 
průvodcích navíc stojí, že kaple je zasvěcena sv. Prokopu, tak je 
ostatně označena i na starých mapách. Prý je tomu tak proto, že 
kapli vysvětili 4. července na svátek svatého Prokopa. Zemský 
patron Prokop byl zřejmě lidem bližší než neznámý Stapin. Na svátek 
Prokopa tu také bývala pouť, a tak není divu, že kapli začali nazývat 

jeho jménem. 
Budova kaple je 
umístěna na kamenné 
terase, spočívající 
na třech pilířových 
arkádách. Jde o barokní 
elipsovitou centrální 
stavbu s půlkruhovým 
presbytářem. 
Pod terasou vytéká  
pramen, jehož vody se 
po pár metrech vlévají 
do Rokytky. Terasa 
bývala zdobena 

Zakladatelka kaple Marie Markéta hraběnka                                                             
z Valdštejna na obraze z pražské Lorety            vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv                  
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sochami svatého Ivana a svatého Jana Nepomuckého. Socha 
sv. Jana Nepomuckého byla v roce 2011 přemístěna do budovy 
kaple. Není-li kaple otevřena, můžeme dovnitř nahlédnout alespoň 
malým okénkem ve vstupních dveřích. I za teplého počasí nás ovane 
chlad a spatříme hlavní barokní oltář z roku 1742. Oltářní obraz je 
nesený anděly a je na něm zobrazen patron kaple svatý Stapin. Dva 
boční oltáře s rámovými obrazy svaté Tekly a svatého Kamila jsou 
z roku 1794 a je na nich již patrný vliv rokoka. 
Kaple na Klokočce stojí na krátké odbočce z hlavní, avšak nepříliš 
frekventované silnice. Nedaleko můžeme vidět bývalou lázeňskou 
budovu, která je ukryta za oborním plotem. Obora byla zřízena v roce 
1824 na příkaz Arnošta Filipa z Valdštejna. Sloužila především 
k chovu zvěře pro panské lovy. V průsečíku osmi průseků severně 
od Klokočky stával střelecký pavilon, zvaný Zelený letohrádek. Obora 
slouží dodnes, v současné době především pro chov daňků. 
Od kaple se lze vydat dvěma cestami – buď po turistické stezce lesní 
pěšinou, která je doplněna zastaveními křížové cesty, nebo se 
můžeme vydat po silnici. Cestou uvidíme řadu hlubinných vrtů, 
z nichž je jímána pitná voda pro velkou část Mladoboleslavska. 
Půjdeme-li směrem k Rečkovu, objevíme vpravo od silnice kamenný 
Památník osvobození. Byl odhalen 1. září 1946 s věnováním obětem 
obou světových válek. Postupem let zarostl lesem a zchátral až 
do nedůstojné podoby. Svého znovuzrození se dočkal v roce 2009. 
Dolní tok Rokytky je chráněn jako Národní přírodní památka Rečkov, 
především kvůli ochraně slatinných a bezkolencových luk 
a přirozených mokřadních olšin tvořících biotop vzácných 
a ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně populací popelivky 
sibiřské a vrkoče bažinného. Pod úpravnou vody na Rečkově pak 
Rokytka předvádí neobvyklý jev, zvaný bifurkace. Znamená to 
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rozdvojení toku. Její vody se znovu spojí až těsně před soutokem 
s říčkou Bělá. 
Závěrem přidám dvě historické zajímavosti: po záboru 
československého pohraničí nacistickým Německem v říjnu roku 
1938 se tok Rokytky stal hranicí mezi Německem a okleštěnou 
Československou republikou. Vše, co stálo na pravém břehu, se 
doslova ze dne na den ocitlo v cizí zemi, včetně barokní kaple 
na Klokočce. Po obsazení zbytku Československa pak tudy vedla 
protektorátní hranice až do roku 1945. 
A druhá zajímavost? Souvisí s Václavem Babinským, známým 
„lotrem mexickým“. Na vrcholu zalesněného hřebene nad údolím 
Rokytky je ukryta jeskyně zvaná Zlodějka. Loupežník Václav 

Babinský (1796 – 1879) 
ve zdejším kraji 
prokazatelně pobýval 
v letech 1831 a 1832, kdy 
byl podezřelý z loupežné 
vraždy manželů 
Stránských z nedalekých 
Maníkovic.  
Lidé si v okolí dodnes 
povídají, že Babinský 
a banda se skrývali právě 
ve Zlodějce. Když byl 
později dopaden, čekalo 
jej odsouzení na 20 let  
 
 

Loupežník Václav Babinský se v okolí Klokočky ukrýval 2 roky 
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těžkého žaláře na loupežné vraždy, loupeže, násilí a falšování 
cestovních dokladů. Po odpykání trestu pracoval jako zahradník 
v nalezinci u milosrdných sester v Řepích u Prahy, kde i zemřel a je 
pohřben. 
My se však vracíme zpátky k poklidu u barokní kaple na Klokočce. 
Průzračná voda z jejího podzemí proudí neustále a lidé sem stejně 
jako v dávných časech i dnes přicházejí, aby si ji odnesli domů nebo 
alespoň ochutnali. Jestli je skutečně léčivá, nevím. Ale káva z ní 
uvařená chutná výtečně. 

 
Bohumil Horáček 

 
ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ VLASTI 

          
Zajímavá regionální výročí 
 
Helena Červená 
 

arodila se 9.12.1960 v Mladé Boleslavi, po studiu na 
Pedagogickém institutu se stala učitelkou a působila 
na několika základních školách v okrese a v Mladé Boleslavi. 

Na svém kontě má několik publikací o osobnostech Mladé Boleslavi, 
je známa jako organizátorka kulturních akcí. V neposlední řadě 
působí již několik let jako vedoucí Městského klubu seniorů. Při něm 
také působí jako vedoucí divadla HEČ a Seniorské kapely. V roce 
2010 získala za svou dlouholetou veřejnou činnost Cenu města 
Mladá Boleslav. Přejeme k významnému životnímu jubileu pevné 
zdraví a hodně pohody! 
 
Připomínáme výročí úmrtí Václava Laurina, spoluzakladatele 
mladoboleslavské automobilky 4.12.1930. 

N 
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Příroda Mladoboleslavska v roce 2020 
 

istě mi dáte za pravdu, že tento způsob letošního roku se zdá – 
slovy klasika – poněkud nešťastným. „Poněkud“ je ovšem 
hodně slabý výraz.  Množství všech nenormálností letoška bylo 

bezesporu mnohem větší než malé. Ale v jednom směru byl tento rok 
přece jen normální. V počasí! Sice začátkem jara se zdálo, že 
vklouzneme opět do suchých let, ale pak přišly májové deštíky – 
a počasí se vrátilo do poměrů, jaké známe před tzv. globálním 
oteplováním: teplota a vlhkost normální, ani extrémní sucho, ani 
ničivé povodně. A všechno správně vykvetlo, vylezlo, začalo běhat 
a létat ve správný čas a na správných místech. A nejen to: letošní 
příroda nám připravila i pár radostných překvapení v podobě květin 
a živáčků, o kterých jsme si už mysleli, že je v naší přírodě díky 
suchým létům už neuvidíme.   
Protože vím, že naši čtenáři se zajímají o vše, co se děje v přírodě 
regionu, připravil jsem pro vás malou reportáž o tom, 
jak plynul tento podivný rok v přírodě v blízkém i širším okolí našeho 
města. 
Květiny a živáčci nejsou na následujících snímcích ledasjací.  Žádný 
obyčejný bělásek zelný nebo sedmikrásky. I když i ty jsou krásné. 
Na snímcích uvidíte skutečné perly přírody našeho regionu, vesměs 
druhy vzácné nebo ohrožené či chráněné zákonem. Svědčí 
o mimořádném přírodním bohatství našeho mladoboleslavského 
regionu. Snímky jsem pořídil při exkurzích společně s mými kolegy, 
členy Svazu ochránců přírody, ZO Klenice. 
 
 

J
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Jaro 
Jinde odemykají jaro žluté petrklíče, u nás v Mladé Boleslavi otočí 
jarním klíčem syslíci. Ti nejodvážnější vylézají ze zimních nor 
na radoučské pláni koncem meteorologické zimy. Letos jsme první 
nedočkavce pozorovali  22. února. A s nimi se na pláni objevují další 
nedočkavci – mladoboleslavští obyvatelé, kterým se po syslech už 
notně stýská. Syslíci jsou zatím plaší, za dlouhého zimního spánku 
zapomněli na lidské dobrodiní, na kukuřici, mrkvičky, jablíčka, salátky 
a zejména čipsy či další příšernosti. 

 
Sysel obecný (Spermophilus citellus) 
 
Symboly časného jara jsou vedle sněženek bezpochyby bledule. 
Nemyslím ty pěstované na zahrádkách před městskými vilkami, ale 
rostoucí divoce, ve volné přírodě.  Takové vzácné místo je nedaleko 
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Dolního Bousova. Údolí s tisíci bílých zvonkovitých květů bledulí 
vypadá jak zasněžené.  

 
 
S nástupem jara se objevují další jarní symboly. Pampelišky úplně 
všude, na lukách i v městských parcích, fakt žádná vzácnost. 
Na rozdíl od – konikleců!  Ty jediné se letos nepovedly. Na stráních 
u Skalska nebo Bělé pod Bezdězem, kde ještě před pár lety kvetly 
nahusto, jsme našli jen několik jedinců. Snad se ještě projevil vliv 
suchých let, snad se znovu vzpamatují. Radost nám ale udělaly 
koniklece, které se navrátily na stráň pod Saharou – samo sebou tou 
naší, boleslavskou. Díky úsilí našich členů, kteří tu pro návrat těchto 
krásných poslů jara vysekali houštiny a posekali hustou trávu. 
Na klouzavé trávě prudkých strání ronili pot a slzy.  Koniklece se také 
statečně drží na další stráňce, kde o ně pečují žáci kosmonoské 
školy.  
A přichází květen. Květů je mnoho, přemnoho, na všechny se 
nedostane. Tak alespoň ty nejvzácnější a nejcennější. 
Na radoučských skalkách konečně rozkvétá devaterka poléhavá, 
naše nejvzácnější rostlina. S tím superlativem vzácnosti nepřeháním. 
V Čechách se vyskytuje pouze na jediném místě – právě 
na Radouči.  Vzácnější už není. Leda ta, co nežije nikde. Ale to by 
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byl nonsens. Také letos kvetla bohatě mezi pet lahvemi, 
plechovkami, střepy a cigaretovými špačky, co tu zanechávají 
romantici, zasněně hledící dolů k Jizeře a na Michalovickou putnu. 
Zdá se, že devaterce (zatím) ten binec nevadí. Vesele si kvete, ale 
jen dopoledne. V poledne zlatavě žluté okvětní lístky upadnou – 
a na nové květy si musíme počkat do druhého rána. 
 

 
 Rudohlávek kukačka (Anacamptis morio)     Vstavač nachový (Orchis 
purpurea) 
 
Jiná velká vzácnost vykvétá v tuto dobu dále od Mladé Boleslavi, 
v severozápadním cípu bývalého okresu, na Vrchbělé. Je to 
rudohlávek kukačka, jedna z našich nejcennějších rostlin, 
v červeném seznamu řazená do nejvyššího stupně ohroženosti, tedy 
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mezi kriticky ohrožené druhy. Botanický skvost patří mezi zemní 
orchideje. 
A u orchidejí ještě zůstaneme. Nejvyšší z nich (s výškou až 80 cm) je 
vstavač nachový. A roste i na Mladoboleslavsku. Na vrchu Baba tvoří 
dokonce vzácnou bílou formu. Ale letos jsme objevili další místo jeho 
výskytu, na vrchu Hlavnov u Vlkavy. Toho památného 30. května 
jsme pro veřejnost pořádali výlet za vzácnou flórou. A na jednom 
místě jsme uviděli – ne jeden, ne dva, ale stovky vstavačů 
purpurových, vzácných a silně ohrožených rostlin! Tak to jsme 
opravdu nečekali... 

 
Vstavač nachový (Orchis purpurea), detail květů. 
 
A nezůstalo jen u vstavačů. Další objev, plný radosti – třemdava bílá! 
Rovněž teprve druhá lokalita na Mladoboleslavsku. Ta první je 
na jednom místě na Chlumu. Statná rostlina s nápadnými podivně 
tvarovanými květy má několik podivuhodných vlastností. Vylučuje 
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silici, směs olejových látek, které za horkého dne mohou samy 
o sobě vzplanout. Je-li sucho, mohou tak být zdrojem lesního požáru. 
A ten hořící biblický keř? Uvažuje se mj. i o třemdavě...  Ta má také 
vlastnost vpravdě potvornou. Kdo projde v kraťasech a tričku 
vysokým porostem třemdav, má zaděláno na problém. Kde na kůži 
ulpí třemdavová silice, tam se objeví ošklivé puchýře. Ale až poté, co 
postižená místa osvítí slunce...  
  

 
Třemdava bílá (Dictamnus albus), ohrožený druh naší květeny. 
 
Květen pádí, rozkvétají další a další skvosty. Který představit dřív? 
Tak třeba kosatce sibiřské. Kvetou k  velké radosti našich ochránců 
na lesní loučce u Ujkovic, nově vyhlášené jako přírodní památka 
Dymokursko.  
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Loučku jsme pro úspěšné přežívání této skvostné květiny a dalších 
chráněných a ohrožených druhů připravili pravidelným sekáním 
husté a vysoké vegetace, která vzácné druhy dusila. Výskyt kosatců 
svědčí, že dílo se zdařilo. 

 
Kosatec sibiřský (Iris sibirica), silně ohrožený. 
 
Jiná loučka, spíše stráňka, se nachází mezi poli u Chudoples. Květen 
je tu časem květů divizny purpurové. Na rozdíl od svých žlutě 
kvetoucích příbuzných má modrofialové květy. Zatím se zde těmto 
navýsost vzácným rostlinám daří skvěle.  neodmyslitelným květinám 
vrcholu jara na Chlumu patří ohrožený medovník meduňkolistý 
(Melittis melissophyllum).... 
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.... a modrá záplava květů kamejky modronachové (Buglossoides 
purpurocaerulea).  
 
Pokračování příště..      

   Tonda Kůrka, lektor U3V 
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O ZDRAVÍ 
 

Klaudiánova nemocnice léčí aneurysma novou 
metodou 
 

laudiánova nemocnice se zařadila mezi špičková pracoviště, 
která léčí výdutě (aneurysma) na aortě takzvaným 
stentgraftem (výztuž cévy). Díky tomuto méně invazivnímu 

zákroku nemusí postižení pacienti podstupovat velkou operaci 
břicha. Tento výkon se provádí vpichem v třísle, kdy se stentgraft 
zavede cévami až do místa problému. Mladoboleslavská nemocnice 
předpokládá, že ročně budou takto operováni desítky pacientů. 
„Po zavedení takového stentgraftu obecně platí, že může pacient 
první den po výkonu chodit, pokud nejsou nějaké komplikace, které 
se snažíme odhalit časným provedením kontrolního ultrazvuku. 
Brzká vertikalizace (postavení pacienta) je i po chirurgické léčbě, 
nicméně stentgraft je dnes často zaváděn vpichem do tepny 
(perkutánně), proto nemá pacient typickou operační ránu a celkově 
bývá rekonvalescence velmi krátká - dva až tři dny,“ vysvětluje 
intervenční angiolog MUDr. Filip Roháč, který provedl první výkon – 
implantaci aortálního stentgraftu tímto postupem v Klaudiánově 
nemocnici.  
Výdutě tepny mají příčiny jak vrozené, tak získané. Častěji se 
v populaci vyskytují ty získané. K tvorbě přispívá kouření, 
arterioskleróza, vysoký krevní tlak, cukrovka a také věk. „U těchto 
stavů dochází ke zvýšené tuhosti stěny tepny, ztrátě její elasticity 
a někdy také k jejímu lokalizovanému rozšiřování. U takto rozšířené 
tepny se obáváme zvýšeného rizika jejího prasknutí a tím náhlému 
krvácení do okolí, které bývá život ohrožující. Dále také platí, že 
různé lokalizace aneurysmatu tepny mají svá specifika,“ vysvětluje 
dále MUDr. Roháč. Díky poklesu užívání tabáku dokonce lékaři 
pozorují, že mírně klesá počet některých skupin pacientů 
postižených aneurysmatem.  

K 



19
 19 

Pacient za lékařem většinou přichází pro náhodný nález 
aneurysmatu na provedeném vyšetření břicha některou 
ze zobrazovacích metod (ultrazvuk, CT či magnetická resonance). 
Někdy může přicházet i pro bolest břicha. „Pacienti s aortoilickými 
aneurysmaty mají často vyšší věk a přidružené choroby a jejich 
nálezy jsou anatomicky různé. Proto je dnes běžné doporučit 
vhodnou strategii léčby v rámci cévního lékařského týmu, kterého se 
účastní lékaři se zkušenostmi s operačním i katetrizačním řešením 
nálezu,“ vysvětluje MUDr. Roháč. 
Endovaskulární (katetrizační) léčba aneurysmatu v aortoilické oblasti 
se provádí vpichem přes obě třísla, kdy celý systém stavebnicově 
lékaři zavedou za kontroly roentgenu a také sonografu. Běžně takový 
zákrok trvá asi 1,5 hodiny. Výkon nevyžaduje celkovou narkózu. 
Vždy je připraven i chirurgický tým pro řešení případných komplikací. 
Tento postup nemůže být použitý plošně u všech pacientů: jsou 
nálezy, kdy aneurysma není vhodné léčit stentgraftem, například 
u vrozených poruch nebo tam, kde není anatomicky (technicky) 
možné takový výkon provést. Podle MUDr. Roháče platí, že se 
možnosti chirurgické a endovaskulární léčby často doplňují a někdy 
kombinují při takzvaných hybridních postupech. Vždy je snaha 
o technicky dokonalé a dlouhodobé řešení při snaze o co nejnižší 
úroveň rizika výkonu pro pacienta. 
Klaudiánova nemocnice je dnes dostatečně vybavena speciální 
technikou, díky které může pacienty s aneurysmatem takto léčit. 
Nedílnou součástí je profesionální tým odborníků, který je dnes 
srovnatelný s fakultními nemocnicemi. „Cévní (angio) tým je složen 
z angiologa, intervenčního angiologa, radiologa a cévního chirurga. 
Může se ho zúčastnit i další lékař z interního, chirurgického či 
neurologického oddělení. Tento tým každý týden hodnotí nálezy 
pacientů s onemocněním cév (s výjimkou věnčitých tepen) 
a společně rozhoduje o dalším léčebném postupu u každého 
konkrétního pacienta. V současné době jsou tak naše týmy schopné 
řešit nejrůznější onemocnění a stavy, včetně závažného, klasickým 
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způsobem neošetřitelného krvácení, některé typy nádorových 
onemocnění nebo jejich komplikací,“ dodává primář interního 
oddělení MUDr. Martin Polák. Hlavní náplní tohoto týmu je řešení 
následků zúžení tepenného systému dolních končetin, krkavic, výdutí 
na aortě, uzávěry tzv. shuntů u pacientů, kteří jsou zařazeni 
do dialyzačního programu apod.   
Podle primáře Poláka bude Klaudiánova nemocnice v budoucnu řešit 
pomocí intervenčních výkonů také cévní mozkové příhody. Díky 
spolupráci specialistů tak nemusí pacienti z Mladoboleslavska 
cestovat za péčí do Prahy. 

 Hana Kopalová 
 

CO SE DĚJE KOLEM NÁS 
 

Pečovatelská služba rozšířila služby  
o kognitivní terapii RehaCom 
 

ečovatelské službě města Mladá Boleslav se v letošním roce 
i přes problémy způsobené koronavirem podařilo rozšířit své 
služby o zajímavý projekt. Díky spolupráci s firmou Škoda Auto 

mohou senioři od března využívat takzvané kognitivní terapie 
RehaCom. Pečovatelská služba města Mladá Boleslav se tak 
zařadila mezi hrstku pracovišť v Česku, která tuto osvědčenou terapii 
nabízí. 
„Jsme rádi, že jsme navázali efektivní spolupráci  mladoboleslavskou 
automobilkou. Velmi si vážím toho, že se tato firma rozhodla 
podporovat i projekty pro seniory. Díky tomu jsme mohli rozšířit své 
služby v rámci denního stacionáře,“ dodává ředitelka pečovatelské 
služby Jana Volfová. Pečovatelská služba díky financím od Škoda 
Auto mohla zakoupit počítačový program RehaCom. Ten 
reprezentuje skutečnou kognitivní terapii, nikoliv pouhý 
mozkový jogging nebo učení dovednostem.  

P 
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RehaCom je tedy rehabilitačním programem, který se specializuje 
na osoby po traumatickém poškození mozku, s roztroušenou 
sklerózou, po mozkové mrtvici, ale rovněž na pacienty s psychickými 
problémy, degenerativními procesy či děti s ADHD. Terapie v denním 
stacionáři probíhá za účasti vyškolené pracovnice, která po celou 
dobu klientovi pomáhá s ovládáním programů. „Jedna terapie trvá 
maximálně dvacet minut. Pokud klient chce, může se účastnit více 
terapií za den,“ dodává Volfová. 
Terapie má několik cvičebních programů, díky kterým si klient 
procvičuje svoji mozkovou aktivitu. K počítači je tak připojena 
speciální klávesnice, díky které mohou programy ovládat i klienti, 
kteří mají problémy s jemnou motorikou. U každého cvičebního 
programu jsou různá nastavení rychlosti a složitosti. Klientovi tak lze 
program nastavit dle jeho možností a schopností na míru tak, aby mu 
vyhovoval. Posléze během procvičování lze program upravovat, 
například zvyšováním rychlosti u jednotlivých programů. Klient je 
v programu zaregistrován svým jménem a má vytvořenou svou 
složku: s klientem se tak pracuje průběžně na více programech, 
které se ukládají a program vyhodnocuje, zda-li se klient zlepšuje. 
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Senior web 
 

řínosem pro seniorskou oblast bude v této ne úplně příjemné 
době tvorba Senior webu, který bude sloužit široké seniorské 
veřejnosti jako informační portál, a to jak z oblasti kulturního či 

sportovního, tak i vzdělávacího a volnočasového dění v Mladé 
Boleslavi. Na stránkách se také dozvíte o připravovaných akcích, 
které organizace a kluby pro seniory plánují. Budete mít možnost 
přečíst si o proběhlých událostech a prohlédnout si fotografie z akcí. 
Čtenáři budou mít také příležitost podělit se o své nejlepší příběhy 
nebo recepty, které by rádi předali dál.  
Na senior webu se již začíná pomalu pracovat a proto by tvůrci 
ocenili i tipy, jak tento web zlepšit a co v něm mimo jiné ještě 
nabídnout. Pokud vás, jako hlavní návštěvníky a čtenáře webu, 
napadne cokoliv, čím obohatit tyto stránky či budete mít zájem 
o zveřejnění vašich příběhů a receptů, ozvěte se na e-mail 
mansfeldova@mb-net.cz nebo na tel. číslo 703 434 262 a podělte se s námi!   
 
Komunitní centrum Klementinka 
 

čkoliv dnešní doba není pro nikoho příliš příznivá, vždy se 
můžeme ohlédnout a zavzpomínat, co jsme v letošním roce 
společně zažili a na co se můžeme těšit příště. 

 
Odpoledne s poezií 
 
Mezi oblíbené a nové akce v Klementince se zařadilo recitační 
odpoledne, kterého se ujali paní Anna Šímová a pan František 
Němeček. Dva skvělí recitátoři, vždy velmi příjemná atmosféra 
za doprovodu flétny, na kterou zahrál Jan Němeček, student 
Mladoboleslavského gymnázia a především vždy společné setkání 
s pravidelnými a známými tvářemi. 
          

P 

A 
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Indiánské odpoledne 
 
V letních měsících jsme uspořádali ve spolupráci s Dobrovolnickým 
centrem pro sociální oblast odpoledne plné kreativního tvoření, 
opékání špekáčků a hledání ukrytého pokladu v zahradě pro děti 
z Azylového domu a dětského domova Na Celně. 
 

  

                    Foto: Ing. Zdeněk Kolín 
 
Rozloučení s létem  
 
Již tradičně jsme také uspořádali během letních měsíců akci 
v zahradě s kulturními vystoupeními a hudebním doprovodem. 
Příchozí se tak mohli dozvědět více od Martina Weisse a o místním 
včelínu, který funguje v zahradě již od března, dále proběhla ukázka 
Krav Magy dětí i dospělých v podání hlavního instruktora Ing. Petra 
Mazala a jeho kolegy, taneční vystoupení s Markétou Pouškovou 
a jejím pejskem – fenkou kavalírem King Charles Španěl, která 
složila již několik zkoušek – mimo jiné i zkoušku Canisterapie a stala 
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se Klubovou šampionkou roku 2020 a na závěr zahrála k tanci 
a poslechu hudební skupina MBK. Pro děti bylo po celou dobu akce 
připraveno malování na obličej a soutěže s drobnými odměnami. 
 

 

  
                  Foto: Ing. Zdeněk Kolín 

 
Děkujeme všem za zachování přízně i v tomto roce a těšíme se 

na shledání v roce příštím.  
Všem hodně zdraví, pohodu a klidné svátky s rodinou a vašimi 

blízkými. 
 
Krátké povídání o online studiu 
 

onořme se chvíli do světa sítí, wi-fi, dat a připojení. Naprosto 
odlišného od toho zaběhnutého. Jako studentce střední školy 
je mi tento svět známý. Sama v něm nespatřuji nic úžasného, 

bohužel je to ale jediný způsob, jak se teď, v době koronavirové 
pandemie, dá provozovat výuka.      
  

P 
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Distanční výuka je podle mého názoru o vzájemné vstřícnosti. 
Bez snahy o vycházení si vstříc by tento způsob vůbec nefungoval. 
Někdy stojí v cestě technické potíže, jindy naše vlastní zabedněnost. 
Je však na každém, aby zpytoval své svědomí a uvědomil si 
následky svého jednání. 
Tento druh výuky má své klady, ale i zápory. Pozitivně hodnotím 
možnost rozprostřít si své úkoly do dne podle vlastního uvážení. 
Dále mi připadá, že mi tato situace překvapivě pomohla lépe poznat 
své kantory. Je to zvláštní, ale při řešení technických problémů se 
můžeme leckdy i zasmát. Negativně naopak hodnotím čas 
u počítače a to, že mi některé hodiny připadají „podivuhodně plytké“. 
Důležité je si však uvědomit, že počítačový svět není vše. Teď, když 
sedím kvůli učení u počítače více jak 6 hodin denně, si to uvědomuji  
dvojnásobně více. Proto je součástí mého denního programu i výšlap 
do přírody, kdy všechny telefony i počítače nechávám bezpečně 
na desce svého pracovního stolu.        
 

 Eva Svobodová, 16 let 
 

Zajímavé nápady 
 

 Češích se říká, že jsou národem kutilů. Umění improvizace 
a schopnost si poradit s tím málem, které máme k dispozici, 
je nám prostě vlastní. Některé zlepšováky jsou tak geniálně 

jednoduché, že 
nám dokáží nejen usnadnit život, ale i ušetřit peníze. Zde je deset 
z nich.  
1.Čištění grilu 
Odstraňovat zaschlou mastnotu z grilu je peklo. Přitom stačí půlka 
cibule, která to hravě zvládne za vás. 
2.Odstraňování zbytků lepidla 

O
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Dostat z jakéhokoliv povrchu zbytky lepidla po odlepené samolepce 
je často skoro nemožné. S troškou majonézy, kterou pak setřete, to 
půjde hravě. 
3.Čištění prkénka na krájení 
Je vaše prkénko na krájení špinavé od zaschlých zbytků krájeného 
masa? Se špetkou soli a citrónem bude rychle jako nové. 
4.Boj se zápachem v lednici 
Káva funguje jako přírodní pohlcovač pachů. Dejte si do lednice 
malou skleničku mleté kávy a nemusíte se trápit s nežádoucím 
zápachem. 
5.Čištění špinavých bot 
Zubní pasta rozzáří nejen váš úsměv, ale i zašpiněné tenisky. 
Naneste ji hrubým hadříkem a pak omyjete vodou. 
6.Krájení dortu 
Jak nakrájet měkký dort, aby se nerozpadl a nepřilepil na nůž? Stačí 
kus zubní nitě a máte jeden kousek jako druhý. 
7.Čištění zamlžených oken 
Zamlžená okna dokáží znepříjemnit život. Aplikujte na ně pěnu 
na holení, rozetřete a setřete suchým hadříkem. Problém vyřešen. 
Funguje to i na zrcadla v koupelně. 
8.Krájení hub 
Tenké plátky hub vám pomůže vytvořit obyčejný kráječ na vajíčko. 
Jedním pohybem máte hotovo. 
9.Sbírání střepů 
Rozbila se vám sklenice a chcete se zbavit všech malých střepů 
bez pořezání? Zachyťte je krajícem chleba. 
10.Krájení sýra 
Až budete příště potřebovat nakrájet tenké plátky tvrdého sýra, 
vezměte si rovnou škrabku na brambory a ušetřete si práci. 
 

Poslala paní Jana Poušková 
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TROCHA POEZIE NIKOHO NEZABIJE 
 

Lipový listopad 
  
Hle,podávám ti na dlaň,    
srdéčko.Lipový list. 
V té ruce lehce chvějící 
mou lásku 
můžeš číst. 
 
Dagmar Budová      
 
Pro vzpomíky těch z Vás, kteří jste jako děti pobývali v táboře pro 
Jiskřičky či pro pionýry vybudované a organizované firmou Škoda 
v Jetřichovicích nebo ve Sloupu v Čechách napsal  František 
Němeček  dvě básně (dají se též zpívat). 
 

Jiskřičkám ve Sloupu 
 

My jsme děcka maličká 
žijeme na táboře Jiskřička. 

Když slyšíme budíček, 
rychle vstanem,  obkléknem se do triček 

na sluníčko vyběhnem 
a svým tělem na rozcvičce pěkně hnem. 

Po vydatné snídani 
pustíme se do písniček, do hraní. 

Co si můžem více přát? 
Nežli v klidu při měsíčku usínat! 

 
( Může se zpívat na nápěv písně Hory , doly, černý les...) 
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Tábornická 
 

Proč bychom sem nejezdili 
prázdniny si neužili 

když tu krásně voní les 
v srpnu kvete modrý vřes. 

 
Na svahu tu stojí stany 

slunce stojí nad hlavami. 
Voda šplouchá v potoce. 

Honíme se na louce. 
 

Za pět minut po budíčku 
ženeme se na rozcvičku. 

 
Když si kostru rozhýbem 

v potoce se umyjem. 
 

Dobrodružnou stezkou jdeme 
v přírodě žít dokážeme 

bez tatínka, bez maminky 
i bez bílé peřinky. 

 
Až poslední ohně vzplanou 
zavoláme: “Na shledanou!“ 

Vrátíme se mezi Vás 
až zas přijde prázdnin čas. 

 
(Zpívat se dá na nápěv písně  „Proč bychom se netěšili?“) 

 

 

František Němeček 
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Jedna optimistická 

Marně mozek zapínám, 

jaký verš teď složit mám. 

Řádky se mi píší těžce, 

neboť se mi uvěřit nechce, 

co nás teď všechny postihlo - 

to ještě tady nikdy nebylo. 

Dny radosti i smutku, 

střídají se teď vskutku, 

Ale to se tak v životě někdy stává, 

že si s námi osud mává. 

Všechno však má svůj rub a líc, 

a tak snad vbrzku bude líp. 

Nejsme národ slabochů, 

když o něco jde, 

umíme být ukáznění, přidáme v úsilí i do kroku. 

Snad tu pandemii porazíme, 

a pak to všichni oslavíme! 

 

Anna Šímová 



30
 30 

KALENDÁRIUM AKCÍ PRO SENIORY 
 
Vážení čtenáři Senior Revue,  
dovolím si vám předložit nabídku poznávacích výletů pro rok 
2021. V letošním roce se nám nepodařilo několik výletů 
uskutečnit z důvodů nouzového stavu! Pevně věřím, že v roce 
příštím bude lépe a zase začneme navštěvovat, objevovat či si 
připomínat krásy naší země! Do té doby se mějte, jak nejlépe to 
jde a jak situace dovolí. Hlavně se opatrujte! Hodně zdraví 
všem!   
                     S pozdravem a přáním všeho dobrého Helena Bubnová 
 
Výlety na rok 2021 – Služby a školení MB, z. ú.,  
 
Únor  2021 Praha – Obecní dům – Sluneční králové 
13. 4. 2021 Kraj Vysočina – Třebíč, zámek Jaroměřice nad   
mmmmmmmmRokytou, Přílažany 
21. 4. 2021 Za sochařským uměním do Hořic, zámek Hrádek 
vnnnnnnnnnnu Nechanic 
29. 4. 2021 Šluknovský zámek a Loretánská kaple 
vvvvvvvvvvvvvv Rumburku 
04. 5. 2021 Stará Boleslav – kostel Nanebevzetí P. Marie, 

vvvvPaládium země České, pokračujeme zámeček 
vvvvBONREPO (8:00 – 16:00) 

11. 5. 2021 Kraj Vysočina - hrad Bystřice nad Pernštejnem, 
bbbbbbbbbbbbŠiklův mlýn 
19. 5. 2021 Za loutkami, koňmi a Ďáblovou biblí. Chrudim 

nnnnmuzeum, zámek Slatiňany  
27. 5. 2021 „Čapí hnízdo“ a zámek JEMNIŠTĚ 
03. 6. 2021 Hrad Bezděz, projížďka lodí po Máchově jezeře, 
nnnnnnnnnnnDoksy 
08. 6. 2021 Kraj Vysočina – Jihlava historické podzemí, ZOO, 
nnnnnnnnnnnnŽeliv, Humpolec  
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16. 6. 2021 Za Lokšanskou knihovnou, zámek Březnice, 
vvvvzámek Ernestinum Příbram /  

27. – 28. 8. 2021 Čechy pod Kosířem muzeum, zámek a zahrady 
vvvvvvvvvvvvvvKroměříž  
 
Září 2021 Termín bude upřesněn – dle jednání s vedením letiště/ 
         Letiště V. Havla, Praha - Letohrádek hvězda, 
vvvvvvvvvvBřevnovský klášter 
07. 9. 2021 Kraj Vysočina - Pelhřimov muzeum kuriozit, zámek 
vvvvvvvvvvvvvvvŽírovnice  
15. 9. 2020 Za miniaturami hradů a zámků – zámek Vysoká 

vvvvLhota, pivovar Velké Popovice, zámek Berchtold  
23. 9. 2021 Nové Hrady u Litomyšle - zámek, hrad, muzeum 
07. 10. 2021 Kryštofovo údolí - Turistika – návštěva muzea 
vvvvvvvvvvvvvvvDům řemesel 
Termíny v jednání: 

 Za M. B. Braunem do KUKSU, Žíreč, Bílá Třemešná 
 Stádlec, Temelín, Kratochvíle, Ohrada 
 Žleby, Kačina, Nové Dvor 

 
PŘIPRAVUJEME: 
 
Adventní výlet -  
Termín a podrobnější informace včetně programové nabídky budou 
dodány v říjnu 2021 
Svatomartinská husa – Smržovka 
Termín a podrobnější informace včetně programové nabídky budou 
dodány v říjnu 2021 
Změna v programu a časovém rozvrhu jednotlivých výletů se 
vyhrazuje. 
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Přihlášky: 
recepce Služby a školení MB, z. ú., tř. V. Klementa 601, Ml. Boleslav 
Výlety pro vás připravuje tým SŠMB ve složení: 
Helena Bubnová, koordinátorka výletů, bubnova@sskolemb.cz , 
326 334 548 
Ing. Eva Krejbichová a Ing. Eva Vašková 
Mgr. Naďa Kostruhová a Mgr. Jana Vyšohlídová, Alena Písecká, 
Lenka Elisová, Věra Lukešová 
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