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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

nás všech se výrazně dotkl aktuální nouzový stav vyhlášený v souvislosti se snahou zastavit šíření nemoci COVID-19. 

Od jarních měsíců, kdy vypukla epidemie, byl v našich prostorách KC Klementinka a ústavu Služba a školení MB, z. ú., 
zřízen krizový štáb, který operativně řešil, jak pomáhat spoluobčanům, kteří z různých důvodů zůstali zavření doma.

To je také hlavní důvod, proč jsme se rozhodli na nic 
nečekat a  oslovit vás prostřednictvím zpravodaje 
KLEMENTINKA. Stále operativně hledáme jiné způ-
soby komunikace a  tento zpravodaj se nám v  tuto 
chvíli jeví jako nejlepší řešení.

Budeme se snažit předávat informace KDE najdete 
vše potřebné k současným vládním nařízením, infor-
mace, na  koho se můžete obrátit, koho oslovit 
s  kým si třeba jen popovídat. CO můžete udělat 
i Vy v této situaci, jak se můžete zapojit a skromně 
pomoci. JAK pracovat se získanými informacemi. 
Přestože stále největší zodpovědnost (v  regionu) 
patří vedení města, ale i na nás je, abychom se přidali 
a pomáhali zmírnit složitou situaci.

Je tady ADVENT a VÁNOCE se kvapem blíží, zpravi-
dla si v  tento čas vzájemně přejeme zdraví a  štěstí. 
Myslíme, že teď spousta lidí, kteří toto měli za klišé, 
poznala, jak důležité zdraví je. A co všechno se může 
stát a následně musí udělat ke své ochraně. Pro nás to 
nikdy klišé nebylo, naopak, zdraví vždy stavíme 
na jednu z nejvyšších příček životních hodnot. 

Přejeme Vám všem hlavně zdraví a do následujících 
dní trochu klidu a pohody. 

Redakční tým zpravodaje Klementinka

Tato činnost je spolufinancovaná v rámci projektu POSEZ Středočeského kraje.

Vítejte v novém informačním zpravodaji!

2



Vážení čtenáři, 

jistě mi dáte za pravdu, že v dnešní nelehké době je příval dobrých a pozitivních 
zpráv přesně to, co potřebujeme. V tomto časopise se například dozvíte o něko-
lika organizacích a společnostech, které se i v době nouzového stavu snaží pořá-
dat řadu kulturních akcí pro všechny občany Mladé Boleslavi, ač online, tak 
podporovat charitativní projekty, ale i pomoci osamělým seniorům, rodičům 
samoživitelům či zdravotníkům. Vydání tohoto věstníku plně podporuji, proto-
že si myslím, že nastal čas, abychom se společně ohlédli a vzpomněli si i na hez-
ké momenty, které tento rok přinesl. V neposlední řadě si připomeneme, že se 
blíží vánoční svátky, které možná nebudou stejné jako v minulých letech, ale 
i přesto nám nic nezabrání strávit je s našimi nejbližšími. 

Rád bych Vám všem popřál příjemné strávení svátečních dnů, mnoho zdraví 
a úspěšný start v novém roce.

Mgr. Daniel Marek

Vážení spoluobčané,

jsem ráda, že vás mohu touto formou pozdravit. Současná doba není lehká pro 
nikoho z nás a předvánoční čas jsme si jistě všichni představovali úplně jinak. 
V loňském roce jsme se mohli setkávat na vánočních trzích, besídkách v růz-
ných zařízeních poskytujících sociální služby, jarmarcích apod. Letos je realita 
bohužel zcela jiná. Na  stránkách tohoto bulletinu, který vychází mimořádně, 
najdete přehledný souhrn informací o dění v našem městě, jak na poli kultury 
a vzdělávání, tak ve sféře sociální. I když nemůžeme do divadel, na přednášky, 
na koncerty, nevíme si rady s dětmi na distanční výuce či nás trápí samota – ne-
zapomínejme, že v tom nejsme a nejste sami. 

Využívejme tedy i  jiných možností, které se nám teď nabízí – online přenosy 
koncertů, divadelních představení, přednášek nebo rady, povzbuzení po telefo-
nu. Využijte nabídky dobrovolníků – doprovody na procházkách, popovídání si, 
společné venčení psů či pomoci jako dobrovolník v  Klaudiánově nemocnici 
na necovidových pracovištích. Ač se to nezdá, možností, jak využít tento čas, je 
spousta. S výběrem by vám mohl pomoci právě tento bulletin.

Věřím, že omezení nebudou trvat dlouho, a že opět začneme žít své životy tak, 
jak jsme byli zvyklí.

Přeji Vám všem klidné prožití vánočních svátků a všechno dobré v nadcházejí-
cím roce 2021.

Mgr. Miroslava Kašpárková

Úvodní slova zastupitelů
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Ideální místo pro mezigenerační aktivity – Už jste o něm slyšeli?
Komunitní centrum Klementinka bylo slavnostně otevřeno v roce 2018 a nyní slouží k setkávání se napříč všemi ge-
neracemi a zároveň je místem, kde můžete trávit svůj volný čas. Klementinka nabízí širokou škálu volnočasových 
aktivit, jak pro seniory, tak i pro děti. Každým rokem se snaží centrum nabídnout více a více programů, aby v nich 
našli uplatnění a zábavu všechny generace. Snahou je mimo jiné vyjít vstříc všem požadavkům tak, aby se návštěvníci 
cítili jako doma. 

Z centra je přístup na nově zrekonstruovanou zahradu, tzv. oázu klidu, kterou byste uprostřed města hned tak neče-
kali. Venkovní posezení a jezírko s rybičkami dodává zahradě příjemnou atmosféru. Minigolfová dráha je přístupná 
kdykoliv při vaší návštěvě. 

Na jaře 2020 začal v Klementince fungovat také městský včelín, do jehož kroužku můžete zdarma docházet každé 
pondělí. Kromě jiného nabízí centrum k dispozici také otevřenou miniknihovnu, ze které je možné knihu si zapůjčit, 
vyměnit nebo dokonce odnést. Zahradu i centrum lze využívat každý všední den od pondělí do čtvrtka v uvedené 
provozní době. (Pozn. neplatí v době nouzového stavu.)

Provozní doba centra i zahrady
 Po 8:00 – 17:00 hodin
 Út 8:00 – 15:00 hodin
 St 8:00 – 17:00 hodin
 Čt 8:00 – 15:30 hodin
 Pá Sanitární den (pro veřejnost zavřeno)

SENIOR WEB již brzy!

Již brzy pro vás, seniory, spustíme informační por-
tál, kde naleznete informace o všech seniorských 
klubech a  organizacích zabývající se volným ča-
sem, vzděláváním či kulturními akcemi v  Mladé 
Boleslavi. 

www.seniormb.cz 

Kudy se k nám dostanete?

Použijte vchod na třídě Václava Klementa 601
(jediné zábradlí u vchodu). Naleznete nás 

v suterénních prostorách, kam prozatím
není vstup bezbariérový.

Kontakt
Lenka Mansfeldová, koordinátorka

tel.: +420 703 434 262
e-mail: mansfeldova@mb-net.cz

www.klementinka.cz

Foto: Ing. Zdeněk Kolín

Volný čas a kultura

Komunitní centrum Klementinka
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor školství, kultury a tělovýchovy
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Spouštíme nový komunitní projekt
Klub přátel je dobrovolným sdružením fyzických osob, které mají zá-
jem aktivně se podílet na tvorbě a realizaci aktivit v centru, být součás-
tí skupiny lidí s pozitivním myšlením a chutí plánovat.

Cílová skupina:
kdokoliv od  15ti let, bez ohledu na  rasový či sociální původ, senioři, 
aktivní studenti

Cílem klubu je podporovat akce vedoucí k  naplnění aktivního života, 
spolupracovat jak s jednotlivými organizacemi, tak s mezi sebou, vytvářet 
podmínky pro diskusi k problematice nejen seniorské populace v oblasti 
vlastního vzdělávání i ve veřejném životě a volnočasových aktivitách.

Forma setkávání bude probíhat pravidelně každé třetí pondělí v měsíci 
od 14:00 hodin v komunitním centru Klementinka.
Pozn. dle potřeby a počtu zájemců z řad studentů středních či vysokých škol 
se může čas setkávání po dohodě upravit.

Členský příspěvek je dobrovolný. Příspěvek bude sloužit k financování 
přednášek (1 – 2x ročně) pro členy, zakoupení drobného občerstvení 
na jednotlivá setkání, zajištění materiálů (tisk, papír. potřeby, atd.).
Dobrovolný příspěvek 100 Kč / kalendářní rok.

Aktivity, na kterých se členové klubu mohou podílet:

 Zřízení komunitní zahrady, pěstitelského kroužku

 Dobrovolnické aktivity a akce pro děti v centru 
(výtvarné či praktické činnosti, vzdělávací,.. )

 A mnoho dalšího…

Přihlášení do klubu je možné po vyplnění přihlášky se souhlasem GDPR 
o zpracování osobních údajů a souhlasem o šíření dobrého jména klubu. 

Přihlášku a bližší informace naleznete na www.klementinka.cz
nebo u koordinátorky na tel. čísle +420 703 434 262 a e-mailové adrese 
mansfeldova@mb-net.cz.

Těšíme se na nové tváře

„Zřízením tzv. Klubu přátel 
v Klementince bychom rádi 
dosáhli seskupení osob, které 
budou mít zájem podílet se 
na dobrovolné činnosti v centru 
i v zahradě a zároveň se navzájem 
podpořit v realizaci jejich 
vlastních nápadů.

Přihlášení do klubu bude dobré 
pro dlouhodobé plánování, 
vzájemné budování si důvěry 
a vytvoření vztahu s ostatními 
členy.

Vítáni jsou i zájemci z řad mladší 
generace. Mnoho studentů či 
čerstvě vystudovaných lidí má 
plno nápadů, jak zapojit nejen 
seniory ke smysluplnému využití 
jejich volního času. Byla by škoda 
tento projekt nepodpořit.“

Lenka Mansfeldová,
koordinátorka

Klub přátel v Klementince
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Mladoboleslavská univerzita 
3. věku a volného času 
seniorů (MBU3VaVČS)
byla založena 1. 10. 2003
Projekt představuje soubor programů zájmového 
vzdělávání zaměřeného na  cílovou skupiny, kte-
rou představují osoby v postproduktivním věku. 

Cílem všech programů je poskytovat poslucha-
čům doplnění vědomostí a dovedností a získávat 
nové s možností porovnat je s již dříve dosaženými 
znalostmi a zkušenostmi, a to podle jejich potřeb 
či zájmu. Posluchači mohou čerpat z  programů 
zaměřených na:

	  dějiny české i evropské
	  dějiny umění
	  religionistiku
	  zdraví a zdravý životní styl
	  cestování
	  základy právního povědomí
	  probační a mediační službu
	  přírodu, naši zahradu, tvoření
	  malbu a kresbu
	  výuku anglického jazyka

Studijní programy realizujeme na  základě poptávky posluchačů pro daný akademický rok. Po  ukončení studia 
a splnění docházky získávají posluchači osvědčení či diplom (diplom za vypracování závěrečné práce).

MBU3VaVČS dále nabízí samostatné cykly přednášek a zájmové exkurze. Mladoboleslavská univerzita 3. věku a vol-
ného času seniorů plní také výraznou společenskou a sociální funkci a motivuje seniory k dalším aktivitám, ke kterým 
patří organizace a realizace akcí jako jsou poznávací zájezdy, výlety, turistika, exkurze, výstavy, divadelní představení 
či jiné kulturní a společenské akce.

Posluchačem na naší MBU3VaVČS se může stát každý občan nad 55 let věku.
Podmínka neplatí pro držitele průkazu ZTP. Posluchači nad 80 let věku mají jedno studium v akademickém roce 
zdarma.

Kontakt
Helena Bubnová

Koordinátor MBU3VaVČS
Tř. V. Klementa 601

293 01 Mladá Boleslav
e-mail:bubnova@sskolemb.cz

www.sskolemb.cz

Služby a školení MB, z. ú.
Mladoboleslavská univerzita III. věku a volného času seniorů
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JINÁ DOBA, JINÉ MOŽNOSTI…

Přednášky a zájmové pořady on-line
Svět se mění a my s ním… 

Na stránkách www.sskolemb.cz a www.klementinka.cz najdete od 1. 12. 2020 přehled všech online přednášek. 

Online výuka bude probíhat formou živého vysílání. „Zvažovali jsme nejrůznější technická řešení a platformy. Zásad-
ní pro nás bylo, aby šlo o formu, která bude pro seniory co nejpřístupnější. Nakonec jsme se rozhodli pro živé vysílání 
přes kanál YouTube. S  lektory chodíme přímo do  studia, a  tak se nám daří produkovat videa v dobré kvalitě, jak 
po  stránce zvuku, tak obrazu“.

Plánované přednášky můžete sledovat živě v  uvedených datech. A  to tak, že chvíli před jejím zahájením kliknete 
na název nad videem. Přednášku si budete moci také pustit ze záznamu a dohledat si informace, které vám unikly. 

Lektoři budou využívat dvě formy záznamu. Buď obraz v obraze, kdy je vidět prezentace i lektor, nebo variantu, kdy 
se vizualizuje jen prezentace a lektor doprovází přednášku slovem.
Našim cílem je zpřístupnit nejen on-line výuku, ale i zajímavé cestopisné a naučné programy tak, aby si je každý zá-
jemce mohl shlédnout z pohodlí domova.

Přejeme vám příjemný a ničím nerušený zážitek z pohodlí vašeho domova!

Služby a školení MB, z. ú.
On-line výuka v Mladoboleslavské univerzitě III. věku
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O nás
Zajišťujeme profesní vzdělávání a přípravu na řídící funkce. Pomáháme 
školám a  neziskovým organizacím při tvorbě a  realizaci vzdělávacích 
projektů. Poskytujeme nástroje všem typům organizací a firem pro lepší 
fungování systému vnitřního vzdělávání. Pořádáme odborné konference 
a workshopy.

Naším posláním je hledat cesty, které umožňují lidem rozvíjet klíčové ži-
votní dovednosti, podporují trvalý rozvoj osobnosti, a které napomáhají 
k rovným příležitostem ve společnosti. 

Naším cílem je vytvořit komplexní podpůrný systém, který nebude za-
ložen pouze na krátkodobém vzdělávání pracovníků jednotlivých firem 
a organizací, ale na zajištění dlouhodobého a trvalého systému vzdělá-
vání. 

V době nouzového stavu pomáháme
Na jaře tohoto roku byl vytvořen speciální tým, který za účastí dobrovol-
níků a Senior taxi zajišťoval komplex služeb seniorům se sídlem v Komu-
nitním centru. Služby se v případě epidemiologických opatření zajišťují 
stále.

 Vytvořené call centrum s rozvozem objednaných potravin

 Poradenské call centrum

 Pro aktivizaci seniorů a  pokračování v  kontaktech pomocí on-line, 
byla zprovozněna videokonference, které se pravidelně každou středu 
zájemci z řad seniorů účastnili a mohli nevázaně sdělovat navzájem 
své informace

Kontakty

RECEPCE:
tel.: +420 326 321 835

PROVOZNÍ DOBA 
RECEPCE 
A POKLADNY:
pondělí – pátek 
08:00 – 16:00 hod

KANCELÁŘ 
zájmového
VZDĚLÁVÁNÍ
MBU3VaVČS
tel.: +420 326 334 548

Informace
každé pondělí 
10:00 – 15:00 hod

Koordinátorka MBU3V 
tel.: +420 326 334 548
bubnova@sskolemb.cz

KANCELÁŘ
VZDĚLÁVÁNÍ tel.: +420 
326 334 547

Ivo Rašín
Ředitel společnosti
tel.: 602 235 802
rasin@sskolemb.cz
 
Projekty 
Koordinátor 
tel.: 606 943 893
medkova@sskolemb.cz

Mezigenerační konference

Služby a školení MB, z.ú.
Poradenské a call centrum
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Kultura ve městě v době nouzového stavu
Aktuální pandemie Covid-19, která zasáhla i  náš kulturní stánek – 
Dům kultury v Mladé Boleslavi, zastavila veškeré kulturní dění v naší 
zemi. V  tomto nelehkém období se tak dalo dohromady několik 
schopných firem a rozhodlo se pořádat koncerty pro lidi doma. Každý 
koncert, který pořádáme se skutečně děje, pouze bez fanoušků pod 
pódiem. Každý se na  něj může podívat prostřednictvím obrazovky 
u svých telefonů, tabletů, počítačů nebo skutečné televizní obrazovky 
díky 1. Boleslavské, regionálnímu televiznímu zpravodajství.

Ve  velkém sále Domu kultury, který se proměnil v  televizní studio. 
Jako na každém jiném koncertě tu jsou osvětlovači, zvukaři a místo 
návštěvníků v sále kameramani. Jejich záběry jsou živě stříhány ve vi-
deopultu a v přímém přenosu sdíleny mezi fanoušky. Stream se aktu-
álně vysílá přes Youtube kanál, Facebook a v Mladé Boleslavi také přes 
1. Boleslavskou, regionální televizní zpravodajství. Vybrané koncerty 
budou živě odvysílány také prostřednictvím MALL TV.

Scéna 2020 je projekt, který vznikl za účelem udržení kulturního dění 
v našem kraji v době pandemie Covid-19. Náš team tvoří zaměstnanci 
společností Kultura města Mladá Boleslav, Města Mladá Boleslav, 
Dragon Internet, 1. Boleslavská, regionální televizní zpravodajství 
a Blacket.

Spouštíme nový e-shop
Připravujeme spuštění nového e-shopu již brzy! Sledujte webové 
stránky www.scena2020.cz. 

SBÍRKA PRO POTŘEBNÉ

Založili jsme sbírku 
Hrajeme pro život, na kterou 
můžete přispívat libovolnou 
částkou, která bude rozdělena 
pro potřebné. Každá kapela si 
při plánování svého on-line 
koncert u nás vybere, na který 
konkrétní projekt bude vybraná 
částka poslána. Kolik peněz 
pošlete je jen na Vás. Podívejte 
se na www.donio.cz.

JAK PŘISPĚT NAJDETE 
PŘÍMO U KAŽDÉHO 
KONCERTU 
V PODOROBNOSTECH

Je to snadné, pomocí QR kódu, 
který se během koncertu 
zobrazuje na vaší obrazovce. 
Většinu charitativních koncertů, 
které se odehrávají on-line 
na velkém sále Domu kultury 
v Mladé Boleslavi najdete 
na www.donio.cz.

Prosincové koncerty:

 6. 12. od 18.00 hodin – 
Krucipüsk

 8. 12. od 18.00 hodin – 
Eva Urbanová a Moravské 
klavírní trio

 9. 12. od 18.00 hodin – 
Wotazník

 10. 12. od 18.00 hodin – 
Daniel Hůlka

 18. 12. od 18.00 hodin – 
Švihadlo

Všechny koncerty i záznamy 
těch uskutečněných naleznete 
na webu www.scena2020.cz.

Kultura města Mladá Boleslav
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Novinky z divadla

Opona Městského divadla Mladá Boleslav zůstává stále spuštěná, v divadle se ale nezahálí. Finišují přípravy insce-
nace 1000 tváří Adiny – autorského projektu režisérky Adély Stodolové o životě mladoboleslavské rodačky a prvore-
publikové hvězdy Adiny Mandlové.

Zároveň je již v plném proudu zkoušení titulu Pes Baskervilský. Pod režijním vedením Petra Mikesky se v titulní roli 
slavného detektiva představí Petr Prokeš, jeho pomocníka, doktora Watsona pak ztvární Roman Teprt.

Vzhledem ke  stávající situaci si zatím 
bohužel netroufáme stanovit data pre-
miér, ale už nyní je jisté, že se diváci 
mají na co těšit. Abychom všem našim 
příznivcům ukrátili toto čekání, připra-
vili jsme nejrůznější on – line aktivity. 
Kromě nových, živě streamovaných vi-
deochatů (již třetí v  pořadí proběhne 
v  pátek 20. 11. s  herečkou Alenou 
Hladkou (Bazalovou)), jsou každý tý-
den uveřejňovány tři divácké kvízy 
na našem Youtube – kanále a sociálních 
sítích. Tento kvízový seriál je soutěžní 
a mapuje naše inscenace od nejstarších 
zaznamenaných, až po ty současné.

Principem hry je rozpoznat tři různé 
inscenace zakomponované (skrze re-
kvizitu, kostým, hudbu) v jedné zcela 
nově natočené ukázce. Správné od-
povědi diváci můžou zasílat na email: 
soutezemdmb@seznam.cz a sbírat tak 
body až do Vánoc.

Pro soutěžící s  nejvyššími počty 
bodů bude připravena výhra ve  for-
mě netradičního divadelního zážitku.

Vždy následující den je z archivu vy-
hledána a  uveřejněna tatáž scéna 
v  původním znění a  jsou odtajněny 
správné odpovědi. Tak s námi pojďte 
soutěžit a  zároveň zavzpomínejte 
na své oblíbené inscenace.

Foto: Anna Hladká

Městské divadlo Mladá Boleslav
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Dobrovolníci pomáhají

O nás
Dobrovolnické centrum v Mladé Boleslavi vzniklo v roce 2009 a k dnešnímu dni působí již 
v 11 zařízeních poskytujících sociální služby. S našimi dobrovolníky se můžete setkat také 
v terénu, jedná se o návštěvy v domácnostech. Zaměřujeme se na pomoc seniorům, dětem, 
zdravotně hendikepovaným, potkáte nás i na akcích pořádaných městem apod. V druhé po-
lovině roku 2015 jsme svou činnost rozšířili ještě o dobrovolnickou canisasistenci – dobro-
volník se psem. 

Co nabízíme?
S ohledem na současnou situaci, kdy je převážná většina zařízení, kde působíme, zavřená a je zákaz návštěv, se naši 
dobrovolníci soustředí na ty činnosti, které mohou dělat bez omezení. Chodíme doučovat děti, kterým dělá problém 
distanční výuka, můžeme doprovázet seniory na procházkách, venčit jejich pejsky, nebo naopak může vzít dobrovol-
ník svého canisasistenčního psa za vámi. Vyřídíme drobné pochůzky po městě (pošta, lékárna apod.) nebo si s vámi 
popovídáme po telefonu. 

Stejně jako Dobrovolnické centrum 
v Klaudiánově nemocnici se i my sna-
žíme povzbudit a udělat radost perso-
nálu. V našem případě hlavně ošetřo-
vatelkám a pečovatelkám v zařízeních 
pro seniory, kde nejvíce působíme 
a kde to známe. A to formou ručně vy-
robených dárečků od dětí z mateřských 
školek, ale i něčím dobrým na zub.

Kde nás najdete?
Koordinátorku dobrovolníků nejčastěji 
zastihnete v Komunitním centru
Klementinka
tř. Václava Klementa 601
293 01 Mladá Boleslav

Kontakt
Petra Malátová
koordinátorka dobrovolnického centra
tel.: +420 731 542 940
malatova@mb-net.cz

Kdo je dobrovolník?
Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, 
ve svém volném čase a bez nároku na finanční od-
měnu vykonává činnost ve  prospěch jiných lidí. 
Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý 
z nás umí něco, co může poskytnout ostatním. Sta-
čí být starší 16 ti let, mít čistý trestní rejstřík, trochu 
volného času a chuť pomáhat.

Dobrovolnické centrum pro sociální oblast a knihovnu
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor sociálních služeb
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Dobrovolník k ruce personálu
Vzhledem k tomu, že dobrovolníci do nemocnice pravidelně nyní ne-
dochází, ať už ze svých osobních či zdravotních důvodů, ujali se dobro-
volnické činnosti tzv. „na dálku“. Podporují nemocniční personál, a to pečením sladkých a slaných dobrot, či tvořením 
srdcí, bižuterie a jiných drobných dárků. Poté je koordinátorka rozdává personálu po celé nemocnici se slovy velkých 
díků za to co pro nás dělají.

Oblastní Klaudiánova nemocnice ve  spolupráci s  Dobrovolnic-
kým centrem začátkem listopadu 2020 vyvěsila výzvu, že hledá 
z řad veřejnosti tzv. „Dobrovolníky k ruce personálu“.

Pomocníky, kteří jsou ochotni pomáhat v nemocnici na  lůžko-
vých odděleních. Vítáni jsou všichni, kteří se nebojí jakékoliv prá-
ce, například s převlékáním postelí, mytí lůžek, s desinfekcí míst-
ností, hygienou pacientů nebo pomohou při vydávání stravy. 
Nemocnice dobrovolníky využije na NEcovidových odděleních. 
Výhodou je zkušenost například s péčí o svého blízkého. 

Zároveň nemocnice hledá dobrovolné síly, kteří pomohou i v pro-
vozu nemocnice (např. prádelna, údržba...).

Vzhledem k blížícím se Vánocům Dobrovolnické centrum po-
žádalo veřejnost s dobrým srdcem o zapojení se do projektu 
„HLEDÁME JEŽÍŠKY“. Sbírka drobných dárků je směřována 
našim pacientům na Oddělení následné péče na Celně v Mladé 
Boleslavi. V případě, že by se sešlo více „Ježíšků“, budou dob-
rovolníci s radostí rozdávat pacientům i na Oddělení následné 
péče v Mnichově Hradišti.

Pro podporu, úctu a slova díků Dobrovolnické centrum vyhlásilo 
v říjnu 2020 akci „Sbíráme srdce pro personál“ a oslovilo širokou 
veřejnost. Srdce se v centru hromadí a jsou postupně předávány 
zdravotníkům. Můžete sledovat na FB stránkách nemocnice. 

Sledujte naše FB stránky nemocnice
https://www.facebook.com/klaudianovanemocnice

„Pokud by se rád někdo jakkoliv zapojil a chtěl by podpořit náš 
personál a pacienty, bude mi ctí vše s radostí předávat.“
Uvedla koordinátorka Zuzka.

Kontakt
Zuzana Kaftanová
dobrovolnik@onmb.cz
tel.: 326 743 740, 731 542 877

Dobrovolnické centrum Klaudiánovy nemocnice

13



Kluby seniorů 
Kluby seniorů jsou k dispozici jak pro klienty z Domů s pečovatelskou 
službou, tak pro seniory z jejich okolí.

Přehled klubů:
DPS Sadová (Sadová 718, Mladá Boleslav)
 Senioři se scházejí každé pondělí 9:00–11:00 hodin

DPS Na Radouči (Na Radouči 1081, Mladá Boleslav)
 Senioři se scházejí ve společenské místnosti ve 2. patře

 každou středu 09:00–11:00 a 13:00–15:30 hodin
 dále v pondělí 13:00–15:30 hodin

Kroužek vyšívání (DPS Na Radouči, Na Radouči 1081, Mladá Boleslav)
 Seniorky se scházejí ve společenské místnosti ve 2. patře

 každé úterý 13:00–15:30 hodin

DPS Havlíčkova (Havlíčkova 71, Mladá Boleslav)
 Senioři se scházejí v klubovně každé úterý 9:00–11:00 hodin

DPS U Penzionu (U Penzionu 1324, Mladá Boleslav)
 Senioři se scházejí v klubovně ve 2. patře

 každý čtvrtek 8:30–10:30 hodin

Čejetice (Čejetice)
 Senioři se scházejí každou středu od 14:00 hodin

Činnost v klubech:

Zájmové aktivity 
(např. jednorázové výukové 
lekce, na kterých se zájemci 
mohou seznamovat se základy 
různých rukodělných technik, 
výroba jednoduchých 
dekoračních předmětů, kroužek 
ručních prací, fotografický 
kroužek, procházky, hraní 
společenských her, čtení denního 
tisku nebo si jen tak 
popovídat…)

Vzdělávací aktivity
(např. trénování paměti, odborné 
přednášky s data projekcí, 
besedy, semináře…)

Sportovní a relaxační aktivity 
(zdravotní cvičení na židlích, 
různá sportovní klání a hry 
venku)

Kulturně společenské aktivity 
(např. předvánoční besídky, 
oslava dne matek, návštěvy 
divadel a výstav, grilování, 
výlety…)

Kontakt:

Magistrát města Mladá Boleslav
odbor sociálních věcí, 
Staroměstské náměstí 70,
293 01 Mladá Boleslav

2. mezipatro, kancelář č. 39

Jitka Jarošová, DiS.

tel.: 326 716 199
email: jjarosova@mb-net.cz

Domy zvláštního určení – DZÚ
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Vosí hnízda
Ingredience
 1 balíček dětských piškotů
 150 g cukru pudru
 120 g másla
 lžíce kakaa
 lžíce vařené kávy (turecká káva) 

Náplň:
 120 g másla
 70 g cukru pudru
 1 žloutek
 rum
 1 balíček dětských piškotů

Postup:
Na těsto vše smíchat a vytvořit nelepivou 
hmotu, kterou  vytvarujeme pomocí for-
my vosích hnízd a  moučkového cukru. 
Poté naplníme a přiklopíme piškotem.

Vanilkové rohlíčky
Ingredience
 200 g máslo
 2 ks žloutek
 80 g cukr moučka
 280 g hladká mouka
 80 g vlašské ořechy

Postup přípravy:
Máslo necháme změknout. Ořechy 
umeleme. Do mísy nebo na vál si pro-
sejeme mouku a  cukr. Smícháme ji 
s ořechy a žloutky. Po částech do těsta 
zapracujeme máslo a  vše rychle zpra-
cujeme. Těsto zabalíme do potravinář-
ské fólie a necháme aspoň půl hodiny 
uležet v lednici. Z uleženého těsta tva-
rujeme malé rohlíčky, které skládáme na plechy vyložené pečícím papírem. Pečeme při 180 °C dorůžova. Horké upe-
čené rohlíčky obalujeme v cukru ovoněném vanilkovým luskem a ukládáme do krabice. Necháme je den v teple uležet 
a pak je můžeme skladovat. Klidně je můžeme dát do mrazáku. Vanilkové rohlíčky tak rychleji zkřehnou.

Zdroj: https://www.vareni.cz/recepty/babicciny-vanilkove-rohlicky/

Vánoční rozjímání

Recepty na vánoční cukroví
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Otázka
Několik otázek z oblasti kultury města Mladá Boleslav

Odpověď
(pro postup do losování zašlete své odpovědi e-mailem)

 1. V jakém roce byl položen základní kámen sirotčince 
MB, dnes sídla Komunitního centra Klementinka?

 2. Kolik let je Divadýlku na dlani?

 3. Kolik informačních panelů s panáčkem-elegánem 
(Metalová stezka, autor Davida Salay) je rozmístěno 
po Mladé Boleslavi?

 4. Kdy se uskutečnil 1. reprezentační ples Města Mladá 
Boleslav?

 5. Který nadační fond se podílí na akci “Dobový letecký 
den“?

 6. Kdy byla slavnostně otevřena zahrada Komunitního 
centra Klementinka?

 7. V jakém roce vzniklo Mladoboleslavské divadlo?

 8. Mladoboleslavský hrad stojí na Staroměstském 
náměstí v Mladé Boleslavi na ostrožně při soutoku 
Jizery a Klenice. Od kterého roku je chráněn jako 
kulturní památka?

 9. Středověký jarmark patří k neodmyslitelným akcím 
pro širokou veřejnost. Ve kterém měsíci v roce se 
koná? 

 10. Svatováclavská jízda historických vozidel, která se 
koná každoročně 28. září a představuje novodobou 
tradici významně obohacující nabídku společenských 
a zábavných akcí ve městě. Od kterého roku se tento 
program odehrává v areálu městského stadionu?

Jsme sice „za dveřmi“, ale zasoutěžit si můžeme společně! Co říkáte?

Pravidla soutěže
Soutěž potrvá

do 23. 12. 2020 do 12:00.
Jednotlivé odpovědi (pod číslem otázky) 
zasílejte na e-mail bubnova@sskolemb.cz 
nebo do schránky na adresu: tř. Václava 
Klementa 601, 293 01 Mladá Boleslav

Losování správných odpovědí
proběhne 3. ledna 2021.

1. místo – Pobyt pro dvě osoby s polopenzí 
2 noci v penzionu U Potůčku ve Smržovce

2. místo – Výlet z Katalogu výletů
 na rok 2021 dle vlastního výběru /pro dvě 

osoby/

3. místo – Poukaz na jeden rok studia 
v MBU3VaVČS (studijní obor dle vlastního 
výběru)

Tři výherce odměníme věcnými cenami:

Vánoční soutěž o ceny

16



Mikuláš v Klementince
V tomto roce se bohužel setkání s Mikulášem a čerty mnoho dětí bohužel zblízka nesetká, ale to nám nebrání si 
zavzpomínat, jak se v  minulém roce setkání vydařila. V  komunitním centru Klementinka překvapili čerti spolu 
s dobrovolníky pro seniorky překvapení na jejich pravidelném čtvrtečním setkávání. Mikulášskou nadílku si přítomné 
vyzpívaly a básničkou tak zasloužily. 

Doufáme a  věříme, že v  následujícím roce 2021 
už budou moci znovu dělat radost všem návštěvní-
kům centra.

Mikuláš a dobrovolníci ze sociální i zdravotnické ob-
lasti také nezaháleli. Na  Mikuláše dělají dobrovolníci 
radost dětem ze Základní školy speciální ve Václavkově 
ulici v  Mladé Boleslavi, v  azylovém domě pro matky 
s dětmi, klientům s mentálním postižením v Domově 
pod Lípou v  Lipníku, seniorům v  denním stacionáři 
Domovinka a  loni i  poprvé i  v  Komunitním centru 
Klementinka.

Nové tradice u nás
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Nepříznivá doba může mít následky na zdravotní stav
Ocitli jste se v nepříznivé životní situaci? Tato doba je velmi náročná na psychiku nejen pro osamělé lidi, ale také 
pro zdravotníky či sociální pracovníky. Připravili jsme pro vás přehled kontaktů odborných pracovišť a  linek 
pomoci. 

Bezplatná linka právní pomoci 
pro občany města Mladá Boleslav

Statutární město Mladá Boleslav zřídilo linku právní pomoci 
pro občany města Mladá Boleslav, kam se mohou obracet

ve všední dny od pondělí do pátku od 7:00 do 19:00 hodin.

Obrátit o radu se můžete v oblastech pracovně právních, 
pronájmu bytových a nebytových prostor a v oblasti exekucí.

Kontakt: +420 797 870 650

Kontaktní osoba zprostředkuje Váš dotaz a předá jej týmu 
právníků, kteří se Vám zpravidla do 24 hodin ozvou zpět.

Call centrum Mladá Boleslav
Potřebujete poradit v oblasti mezilidských vztahů, rodinných vztahů? Potřebujete se vymanit z dluhů? Obraťte se 
na nás a my Vás odkážeme na náležité dluhové poradny, případně jak nenaletět šmejdům. Mimo jiné se na naší 
lince můžete dozvědět informace o dobrovolnictví a o událostech ve městě.

Služby a školení MB, z.ú. vytvořilo call centrum, kam se mohou občané obracet v případě jakýchkoliv dotazů – ať už 
se jedná o právní poradenství, dotaz k událostem ve městě, informace k výuce MBU3V a vzdělávání a mnoho dalšího. 
Zprostředkovatel je v kontaktu s příslušnými právními subjekty, kterým předá váš dotaz a kontakt, na základě kterého 
se Vám kompetentní osoba ozve v co nejbližším možném termínu. První konzultace v rámci poradenství je zdarma.

Kontakt: +420 774 868 918 – Pro více informací navštivte webové stránky www.sskolemb.cz, www.klementinka.cz nebo 
se písemně obraťte na callcentrum@sskolemb.cz.

KORONAVIRUS

INFOLINKA STÁTNÍHO 
ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU

tel.: +420 724 810 106 (nonstop)

tel.: +420 725 191 367 (nonstop)

informace ohledně akutního 
výskytu coronaviru

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ 
STANICE – MLADÁ BOLESLAV

tel.: +420 326 929 040 

https://koronavirus.mzcr.cz

Poradenství

Kam se obrátit, když potřebuji pomoc… 
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ŽIVOTNÍ SITUACE
PORADNA PŘI FINANČNÍ TÍSNI
Nezávislý, objektivní rozbor finanční situace
tel.: 800 722 722
Pondělí:   8:30–12:00, 13:00–17:30 hodin

ANONYMNÍ LINKA DŮVĚRY 
PRO ALKOHOLIKY A JEJICH RODINY
tel.: +420 724 307 775
Čtvrtek:   8:00–22:00 hodin

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
tel.: 800 116 006 (nonstop)

LINKA EDA
Primárně pro rodiny dětí se závažnou diagnózou či postižením, 
ale mohou volat i dospělí v krizi
tel.: 800 40 50 60
Pondělí až pátek:   9:00–15:00 hodin

LINKA POMOCI aktivity Života za zdí
Primárně pro lidi trpící úzkostmi či depresí, s obavou z Covid-19, 
nebo jsou se svými psychickými strázněmi sami a potřebují je 
s někým sdílet
tel.: +420 774 334 539
Denně:   14:00–23:00 hodin

RODIČE, DOSPĚLÍ, 
SENIOŘI, DĚTI

LINKA PRVNÍ 
PSYCHICKÉ POMOCI
krizová linka pro dospělé 
tel:. 800 116 123 (nonstop)
Chatové poradenství
www.chat-pomoc.cz
Chat: 12:00–17:00 denně

LINKA PRO RODINU 
A ŠKOLU
Pro rodiče, příbuzné, 
pedagogy i děti
tel.: 800 116 000 (nonstop)

SENIOR LINKA ŽIVOT 90
Senioři + rodiny pečující 
o seniory
tel.: 800 157 157 (nonstop)
e-mailové poradenství: 
seniortelefon@zivot90.cz

LINKA BEZPEČÍ
Pro všechny děti z celé ČR 
do 18 let a pro studující do 26 let
tel.: 800 116 111 (nonstop) 
ZDARMA a zcela anonymní

Linky důvěry a pomoci pro širokou veřejnost
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Klidné prožítí vánočních svátků,
mnoho zdraví a úspěšný start

do roku 2021.
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