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Milé čtenářky a milí čtenáři! 
 
 

ypadá to, že letošní 
podzim bude v mnoha 
ohledech náročný. Jako 

bychom se vrátili v čase 
do března a znovu zemí vládne 
strach, omezení a navíc 
všudypřítomná špatná nálada. 
Vše je nyní mnohem složitější 
i proto, že obvykle mají lidé 
na podzim celkově blíže 
k chmurům. Kdo totiž na jaře 
čerpal energii z probouzející se 
přírody a slunce, nemá se při 
podzimních plískanicích kam 
obrátit. Každému pomáhá něco 
jiného a určitě lze najít 
povzbuzení i v těchto časech. Podělíte se s námi o vaše osvědčené 
tipy, co vám vždy zvedne náladu? Třeba inspirujete ostatní. Psát 
můžete na  evak1706@gmail.com.  
 

Pevné zdraví všem.    
 

Za redakci Senior Revue  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V 
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Památky předčasně ukončily sezonu, letos je 
navštívilo 3,6 milionu lidí 

  
amátky ve správě Národního památkového ústavu v letošním 
roce navštívilo 3,6 milionu lidí. V meziročním srovnání tak 
poklesla návštěvnost o milion. Z důvodu koronavirové 

pandemie byla návštěvnická sezona zahájena s téměř 
dvouměsíčním zpožděním a ukončena byla o tři týdny dříve před 
plánovaným termínem. Vzhledem ke koronavirové pandemii se 
v letošním roce neuskuteční ani tradiční Hradozámecký advent.  
České památky za sebou mají nelehkou sezonu. Vlivem 
koronavirové pandemie byla letošní sezona výrazně zkrácena. 

P 

POHLEDY DO HISTORIE
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Na jaře byly památky necelé dva měsíce uzavřeny, v prázdninových 
měsících se však památkám dařilo a návštěvnost dosáhla podobné 
úrovně jako v minulých úspěšných letech. V červenci a srpnu 
navštívilo hrady a zámky přes 2,5 milionu lidí. Výrazný pokles 
návštěvnosti nastal v září spolu se zavedením povinného nošení 
roušek v interiérech, kdy přišel na památky jen necelý půl milion 
návštěvníků. V loňském roce od ledna do konce září přišlo 
na památky 4,6 milionu lidí, tedy o milion více než letos. Za celý 
loňský rok dosáhla návštěvnost téměř 5,3 milionu a to i díky 
speciálním adventním akcím. Ty se ale v letošním roce vzhledem 
k aktuální situaci neuskuteční.  
I v letošním roce byly nejnavštěvovanějšími objekty zámky Lednice, 
Český Krumlov a Hluboká. Oproti loňskému roku se do první desítky 
nově dostaly zámky Bečov a Buchlovice. K největšímu nárůstu 
návštěvnosti v roce 2020 došlo na zámcích Opočno, Raduň 
a Hradec nad Moravicí. Zámek Opočno navštívilo letos téměř 60 tisíc 
lidí a v meziročním srovnání si přilepšil o 10 tisíc návštěvníků, 
na zámek Raduň přišlo o 7 tisíc lidí více než loni (29 tisíc celkem) 
a na Hradec nad Moravicí zavítalo o 5 tisíc lidí více (56 tisíc celkem). 
Velmi úspěšnou sezonu za sebou mají také hradní areály a hradní 
zříceniny. I přes koronavirovou pandemii meziročně vzrostla 
návštěvnost hradům Rabí, Velhartice, Bítov, Žebrák a Krakovec.   
Vzhledem ke zkrácené návštěvnické sezoně došlo i k propadu 
výnosů. Celkový propad vlastních výnosů za rok 2020 v meziročním 
srovnání je predikován na téměř 190 milionů korun. Do konce června 
činily ztráty 139 milionů korun, během prvního prázdninového měsíce 
se podařilo propad snížit na 134 milionů, které byly následně dokryty 
Ministerstvem kultury. Propad výnosů ze vstupného a pronájmů 
od 12. října do konce roku je tak v meziročním srovnání odhadován 
na 56 milionů korun. 
I přes koronavirovou pandemii se daří pokračovat v obnově památek 
realizovaných ze státních i evropských finančních prostředků. Na jaře 
byly zahájeny stavební práce projektu obnovy v rámci IROP na hradu 
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Karlštejn a zámku Telč. V červnu byl slavnostně ukončen rozsáhlý 
projekt obnovy zámku Slatiňany za 134 milionů korun, do konce roku 
budou ukončeny stavební obnovy Selského dvora u Matoušů v Plzni, 
Horního zámku Vimperk a vrchnostenské okrasné zahrady 
na Pernštejně. Ze státních zdrojů se podařilo letos získat 197 milionů 
korun na obnovu zámeckého kopce v Náchodě či 55 milionů 
na obnovu letohrádku Bellarie v Českém Krumlově. NPÚ se rovněž 
zapojil do zvláštního investičního programu pro rezort kultury, 
pro nějž stát uvolnil miliardu korun na podporu subjektů zasažených 
protikoronavirovými opatřeními. Tyto prostředky NPÚ využije 
pro 38 projektů obnovy památek.  

Zdroj: Národní památkový ústav 
                                                                                                                               
 

 
Profesor Zdeněk Kopal   
(* 4. IV. 1914 v Litomyšli,  + 23. VI. 1993 v Manchesteru, pochován 
v Praze na Vyšehradě)  
Motto: 
NON EST AD ASTRA MOLLIS E TERRIS VIA 
Ze země ke hvězdám nevede vyšlapaná cesta (Seneca Mladší) 

 
ětšinu svého života prožil Kopal v Anglii a částečně v USA. 
Naši zem navštívil několikrát. Naposledy (snad) v červnu 1991.  
Jeho životopis by se měl povinně učit už na středních školách. 

Když chtěl pozorovat jako student zatmění Slunce v Japonsku, 
vydělal si na cestu tím, že přeložil několik knih z francouzštiny. 
Z petřínské hvězdárny si zapůjčil čočky z tehdy největšího 
dalekohledu, zabalil do kufru a hurá do Japonska. Jeho fotografie, 
které v Japonsku pořídil, z něj (studenta) učinily astronoma, 
o kterého se zajímal svět. 

V 

 ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ VLASTI 



6
6 

 

Když se dostal na universitu v Manchesteru, (už jako řádný profesor), 
rozhodl se vybudovat fakultu astronomie. Kde vzít peníze? Přece 
NASA chce uskutečnit let na Měsíc. Přijali ho ihned. Usadil se 
na hvězdárně Pick di Midi v Pyrenejích, odkud fotografoval měsíční 
krátery a rozhodoval, kde budou příští astronauté přistávat. Jeho 
snímky se okamžitě letecky převážely do Paříže a odtud putovaly 
přes družice do USA. Později do Hustonu putovával i sám Kopal 
a prý mu kolegové spočítali, že jeho leteckých cest přes Atlantik bylo 
v průměru 65 za každý rok. Za takto získané finanční prostředky 
profesor vybudoval v Manchestru skvělé astronomické pracoviště 
s nejlepšími přístroji.  
Úspěch celého podniku APOLLA, na kterém měl Kopal obrovské 
zásluhy, se projevil i na osobních darech, které obdržel: Část 
měsíční horniny a celý kosmonautický skafandr vyrobený na míru. 
Pokud vás zajímá, co s nimi pan profesor prováděl, tedy horninu 
předal ke zkoumání a s částí horniny se vypravil do Francie a vložil 
do půdy hrobu Julese Vernea. Své návštěvníky v Manchestru často 
vítal v kosmonautickém skafandru. 
Mně osud přihrál možnost – poznat se již v mládí s budoucím 
slavným naším historikem. (Byl o sedm let starší než já, proto jsme si 
začali rozumět až někdy po mých cyklistických prázdninových 
výpravách, které jsem s ním probíral). To už se dostal do povědomí 
veřejnosti tím, že vypátral, (ještě coby student), jak se jmenoval „ten 
velitel“ sedláku u Chlumce.  
Tomu, již dostudovanému historikovi, (mimo jiné vypátral i zcela nová 
fakta o Rukopisu Královedvorském), jsem půjčil Kopalovu knihu Of 
Stars and Men, kterou napsal Kopal na objednávku anglických 
čtenářů. 
Po jisté době byla přeložena do češtiny pod názvem O hvězdách 
a lidech. Kopal ji psal pro Angličany, proto se tam vyskytují pro 
historika nepřesnosti. (Např. Kopal se zmiňuje o Shakespearovi 
a jeho divadelní hře Zimní pohádka. Samozřejmě tam autor udělal 
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chybu v umístění české země kamsi na jih Evropy, ale historik tuhle 
nepřesnost neunesl a začal se rozčilovat….)  
Nemám rád, když někdo nepochopí, co vlastně autor zamýšlí, proto 
jsem poradil tomuto historikovi, ať své připomínky sepíše a panu 
profesoru je spolu pošleme. Stalo se. Dopis jsme poslali 
do Manchesteru na universitu v Anglii. Tady si zaslouží obdiv 
„pošťáci“ jak v Anglii, tak v USA. Odepsala nám osobně paní 
Kopalová z Ameriky.   
Mám před sebou onen dopis a velice váhám, zda ho smím zveřejnit. 
Už kdysi jsem jej v jistém astronomickém časopise zveřejnil, ale to mi 
paní Kopalová písemně dovolila. Proto jsem se nakonec rozhodl 
uvést jen začátek a konec dopisu:     
 
 
 

20. února 1994 
Milý pane Zahrádko,  
 
dostala jsem Váš dopis po delším putování, v Americe, laskavostí 
Manchesterovské univerzity. Můj manžel zemřel 23. června v Anglii. 
Podařilo se nám jej uložit na Vyšehradě….(-----). Ve Zdeňkově rodné 
Litomyšli archivář Dr. Skřivánek pořádá výstavu díla a pozůstalosti 
profesora Zdeňka Kopala. (…)  
Děti mne přivezly sem do Boulderu, Colorado, jsem u dcery, která se 
o mne vzorně stará, - po domově se mi stále stýská. 
S přáním zdraví, štěstí po dlouhá léta.        
 
Alena Kopalová                     
 

J. Zahrádka 
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Významné výročí pro vzdělance celého světa 
 

d úmrtí „učitele národů“ Jana Amose Komenského uplyne 
15.11.2020 již 350 let. První biskup Jednoty bratrské, jedna 
z největších osobností našich i evropských dějin spočinul 

po strastiplném životě v Naardenu. Svůj život naplnil až po okraj 
svými pedagogickými, náboženskými a filozofickými spisy 
a usilovným snažením po nápravě věcí lidských. Připomeňme si: 
Didaktica magna, Orbis pictus, Labyrint světa a ráj srdce, Brána 
jazyků otevřená (Ianua lingvarum reserata), Informatorium školy 
mateřské, Hlubina bezpečnosti a další spisy. 
Připomeňme si také několik užitečných citátů pro život: 
 
Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest. 
 
Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba. 
 
Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat 
moudrost však znamená stávat se hlupákem. 
 
Společnost Mikuláše Klaudiána měla v úmyslu spolu s dalšími 
organizacemi oslavit letošní výročí 
slavnostním koncertem. Stav 
pandemie to bohužel neumožňuje. 
Pokud budete v Palackého ulici 
a půjdete kolem nádherného 
pomníku J.A.Komenského 
vytvořeného Ladislavem 
Šalounem, připomeňte si velkého 
ducha, který dal kdysi podnět 
pro rozkvět a filozofii vzdělávání. 
Připomeňte si, že tento velký Čech 
je svým učením vzorem pro mnoho 

O
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států a zkuste přispět k tomu, aby v případě Jana Amose 
Komenského neplatilo Doma nikdo prorokem! 

 Eva Pešková 

Zachraňují vzácné orchideje. Posekali slatinnou 
louku u Struh 

evět členů ČSOP Klenice v polovině října posekalo 
a pohrabalo slatinnou louku u Struh nedaleko Benátek 
nad Jizerou, aby zde měly prostor vzácné rostliny jako 

orchideje prstnatec pleťový nebo kruštík bahenní.  

  
Hrábě, vidle, křovinořezy, sekačka, ale i kosa se stali společníky 
pro dobrovolníky, kteří i přes zamračené a deštivé počasí opustili 
pohodlí svých domovů a vyrazili na pomoc přírodě. Zabrat jim daly 
především okrajové části lokality, které byly zarostlé již velmi 
vzrostlým rákosem, který se postupně rozšiřuje.  

D 
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Veškerou biomasu byly následně nutné pohrabat a uložit mimo 
louku. Že je rákos dobrým úkrytem pro různé živočichy, svědčily 
pobytové stopy a vychozené chodbičky. I přes náš management ale 
zůstalo v okolí rybníka dostatek prostoru i pro tyto obyvatele. 
Po čtyřech hodinách bylo hotovo a odměnou byl teplý čaj se 
svačinou. Příští rok se můžeme těšit na rozkvetlou barevnou louku.  

Malé vápnité slatiniště se nachází u obce Struhy a plynule na něj 
navazuje mokřad a rybník. Je zásobeno podpovrchovou vodou a je 
zásadité. Podobných biotopů v naší krajině neustále ubývá, a to jak 
kvůli změně klimatu a suchu, tak špatným hospodařením nebo 
degradací lokalit. Jakýkoliv typ rašeliniště je vzácný, a proto si 
zaslouží péči a ochranu. Zmiňovaná louka je Agenturou ochrany 
přírody a krajiny vedená jako lokalita v programu Natura 
2000 pod číslem CZ0216378.  

První management proběhl po konzultaci s botaniky AOPK v srpnu 
2015. Louka byla několik let neudržovaná a zarůstala rákosem. 
Bez pravidelné péče je odsouzena k zániku. Na slatinné louce roste 
jako na jediném místě na Mladoboleslavsku kriticky ohrožený 
prstnatec pleťový, jehož počet se díky absenci kosení rapidně 
zmenšil.  

Dále zde objevíte prstnatec májový, prstnatec Fuchsův, kruštík 
bahenní, kozlík dvoudomý, česnek hranatý, toliji bahenní, ostřici 
Davallovu. V okolí byla zmapována také kriticky ohrožená sítina 
slatinná.  

 Ondřej Kořínek 

Zápřednice jedovatá na Radouči! 
říroda Radouče má nové obyvatele  – zápřednice jedovaté. 
Několik hnízd tohoto poměrně velkého pavouka jsem objevil 
na spletených latách třtiny na radoučské pláni ve slunných P 
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zářijových dnech tohoto roku. Zápřednice jedovatá (Cheiracanthium 
punctorium) je u nás jediný pavouk, který svým kousnutím může 
člověku způsobit vážnější zdravotní potíže. Velkými klepítky snadno 
prokousne kůži a vstřikne do rány jed, který způsobuje palčivou 
bolest, lokální opuchnutí, někdy dočasné ochrnutí končetiny. Pavouci 
žijí v  hnízdech, která si spřádají na vysokých bylinách. Nejsou 
útoční, ke vzácným případům kousnutí a následným příznakům 
otravy  dohází  při přímém silném kontaktu s pavoukem, který 
náhodně vylezl z hnízda. Zvědavcům nedoporučuji roztrhávat hnízda 
pavouků, to jejich obyvatelé nemají vůbec rádi. Obecně platí, že není 
třeba se zápřednic děsit, ale opatrnost je na místě. Asi tak, jako 
v případě vos, včel nebo sršňů, jejichž bodnutí má za následek 
mnohem více vážných poranění, než je kousnutí zápřednice. 

 Tonda Kůrka 
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Nová výdejna léků otevřena  
en pět měsíců trvalo Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi 
vybudování nové výdejny léků. Do nově vzniklých prostor 
se přestěhovala původní lékárna z interního pavilonu. Lékárníci 

v nových prostorách poprvé veřejnost obsloužili ve středu 21. října. 

Nová výdejna léků má totožný provoz jako lékárna v interně. 
Provozní doba je pouze ve všední dny od 8 do 14 hodin. Telefon 
zůstává také stejný: 326 743 603.  

  
Nové prostory vznikly v nevyužívaném vnitrobloku mezi hlavní 
spojovací chodbou a chodbou do nové interny. Nemocnice tak 
elegantně využila volné místo a zároveň usnadní pacientům a 
návštěvníkům vyzvedávání léků. Lékárna je totiž na trase z hlavní 
spojovací chodby nemocnice do nového parkovacího domu. Vstup 
do nové lékárny bude původní kanceláří dobrovolnického centra, 

J

O ZDRAVÍ
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které se kvůli této stavbě na začátku letních prázdnin přestěhovalo 
do budovy porodnice. Do původních prostor lékárny v interním 
pavilonu se následně přestěhují ambulance ORL oddělení 
z polikliniky Modrá hvězda. 

Hana Kopalová 

Moji milí a báječní senioři, 
 
doufám, že máte dost energie po dosti dlouhém životním tréninku 
překonat ve zdraví, hlavně duševním, to, co se kolem nás děje. 
Mnozí z nás jsme překonali, když ne druhou světovou válku, tak její 
důsledky. Nezlomily nás události po roce 1948, nezlomila nás 
opravdu otřesná padesátá léta (možná jsme si odnesli bolavé šrámy, 
ale zvládli jsme to), unesli jsme zničující okupaci v osmašedesátém 
roce, normalizaci, což bylo opravdu hnusné období. Teď žijeme 
v demokracii, kterou mnozí chápou stále jako, promiňte, „cochcárnu“ 
bez plnění povinností, bez omezení a trápí nás chování a jednání 
některých politiků. 
Také byste rádi, aby v této světové krizi a nouzi si konečně politici 
uvědomili, že národ čeká, že také konečně něco kromě žvástů 
na očerňování těch, kteří se pokouší postavit hráz pandemii, udělají, 
a to i osobně? 
Všichni očekáváme, že lékaři a zdravotníci obecně budou až 
do vyčerpání nastavovat své zdraví a pomáhat tam, kde je to třeba, 
že učitelé budou učit děti, jejichž rodiče zachraňují, co se dá, že 
sociální pracovníci se postarají o ty nejpotřebnější, bude fungovat 
záchranný systém.  Ano, občané mají právo očekávat právě tyto tři 
věci - zajištění a ochranu bezpečnosti, ochranu zdraví a vzdělání. Ale 
co my ostatní? My nemáme žádné povinnosti v takové situaci? 
Podle mě to nemůže fungovat bez pochopení všech občanů. Každý 
musí převzít svůj díl odpovědnosti za sebe a své nejbližší, a nemůže 
uplatňovat právo na špatně chápaný pojem osobní svobody. 
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A proto - vydržme to, dělejme něco, co nám přinese úlevu, například 
pište, malujte, když jde nyní o „lockdown“, komunikujte s přáteli 
aspoň telefonicky nebo elektronicky, zkuste vyřídit resty, vyzkoušejte 
nové recepty a hlavně - pečujte o své zdraví. 
Též si není třeba nechat líbit nevhodné jednání spoluobčanů 
a politiků - napište nám. 
P.S. Během karantény Společnost Mikuláše Klaudiána, z.s. vydala 
Seniorské veršování z vašich básní, vydala Báječná léta se seniory 
o společných seniorských aktivitách a podílela se na vydání 
publikace  Učitelka, to je diagnóza, řekl... Snad se nám podaří 
v těchto měsících zprovoznit Seniorweb, abychom mohli efektivněji 
komunikovat. 
  

Eva Pešková 
  
  

 
 
9. Sportovní hry seniorů 
 

e středu 23. 9. pořádalo komunitní centrum Klementinka 
Sportovní den pro seniory. Pro účastníky bylo připraveno 
celkem pět soutěžních disciplín – hod na basketbalový koš, 

ruské kuželky, kužely a kroužky, pétanque a trefa na bránu. 
Mladoboleslavský atlet Jiří Kukla se zhostil role rozhodčího. 
Zasportovat si přišlo 
32 účastníků, mezi kterými byly 
jak známé tváře z přechozích 
ročníků, tak i tváře nové. Na akci 
přišel podpořit sportovní 
nadšence i náměstek primátora 
Mgr. Daniel Marek a náměstkyně 
Mgr. Miroslava Kašpárková.  

V 

CO SE DĚJE KOLEM NÁS 
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Foto: Ing. Zdeněk Kolín 

 
Vyhlášení vítězů probíhalo na závěr odpoledne, kdy byli oceněni tři 
nejlepší z věkové kategorie 60 – 69 let, 70 – 75 let a nad 75 let. 
V případě stejného počtu bodů rozhodoval o umístění tzv. rozstřel 
hodem na koš. Odpolední program vyplnilo přichystané drobné 
občerstvení, které bylo pro účastníky zdarma. K tanci a poslechu 
přišel zahrát lidové písně Karla Hašlera pan Vladimír Pecháček, 
bývalý člen z kapely Patroly Šlapeto. Senioři si tak nejen 
zasportovali, ale také zatančili. Účastníci měli možnost anonymně 
vyplnit dotazník spokojenosti. Organizátoři akce tak byli velmi 
potěšeni nadšením seniorů do soutěží a především kladnými ohlasy, 
které jim na závěr akce byly předány.  
Dary pro oceněné věnovala ZPŠ Mladá Boleslav, Městský bazén 
Mladá Boleslav, Babičkářství. O dobrovolnou výpomoc se 
postaraly studentky čtvrtého ročníku Střední zdravotnické školy 
v Mladé Boleslavi  – tímto pořadatelé ještě jednou všem moc 
děkují.  
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Nejstarší účastníci her: Vlastimil Hrůša – 89 let a Marie Vlková – 
82 let! 
Výherci 
Kategorie 60 – 69 let (ženy) 
1. Ludmila Mašková 
2. Jaroslava Dvořáková 
3. Růžena Hurychová 

Kategorie 60 – 69 let (muži) 
1. František Dolejší 
2. Jiří Řehoř 
3. Miloslav Nevyjel 

Kategorie 70 – 75 let (ženy) 
1. Jitka Kozderková 
2. Oldřiška Štumfová 
3. Alena Bolková 

Kategorie 70 – 75 let (muži) 
1. Josef Pekárek 
2. Jiří Javůrek 
3. Karel Srb 

Kategorie nad 75 let (ženy) 
1. Eva Pavlásková 
2. Anna Šímová 
3. Marie Vlková 

Kategorie nad 75 let (muži) 
1. Vladimír Kadlec 
2. Vlastimil Hrůša 
3. Jaroslav Chadím 
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Omezení provozu komunitního centra Klementinka 
 

ituace v ČR se opět nevyhnutelně dotkla i provozu 
komunitního centra, kdy musely být od 5. 10. oficiálně 
přerušeny veškeré volnočasové aktivity a kurzy. S ohledem 

na situaci se účastníkům nabízí možnost náhradních hodin, o kterých 
budou včas informováni.  
Doporučujeme sledovat stránky www.klementinka.cz a www.mb-
net.cz.  
  
Osud našeho školství 
 

e nepochybné, že covidová pandemie proměnila celý svět, 
všechny oblasti lidské existence.  V této souvislosti bylo 
mnohokrát řečeno, že není možné se vrátit do doby před touto 

krizí, že je naopak nutné změnit způsob myšlení a úvahy 
o hodnotách. 
Velice závažně bylo ochromeno také školství. Toto téma se stalo 
předmětem debat v nejrůznějších podobách televizních pořadů. 
Pozornost je však bohužel zaměřována především na materiální 
otázky, na platy učitelů, zajišťování moderní techniky a podobně. 
To je sice důležité, ale do pozadí se tak dostávají zásadní problémy 
související s kvalitou vzdělávání a výchovy a výhledy 
do budoucnosti. Jsem přesvědčen, že právě v současné době by 
mělo dojít z mnoha důvodů k principiálnímu obratu v úvahách 
o podobě vzdělávání nejen stávající generace, ale i generací 
budoucích. 
Zažili jsme po revoluci zatím dvě vzdělávací strategie. Národní 
program rozvoje vzdělávací soustavy (Bílá kniha) z roku 2001 
a Strategii do roku 2020. Jaký je výsledek? Bohužel - rozvrat, chaos, 
výrazný pokles znalostí ve všech typech škol, tisíce chybějících 
učitelů. 

S

J
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Podle mého názoru je to důsledek dvou osudových omylů. První 
vychází z víry, že vše vyřeší trh a že školství může fungovat jako 
jakékoli jiné podnikání, jehož cílem je zisk. 
V druhém případě došlo k propojení extrémní decentralizace školství 
a zrušení osnov a jejich nahrazení mnohovariantními rámcovými 
vzdělávacími programy. Potvrzuje se tak obecné poznání, že každý 
fungující celek je založen na jisté struktuře, kde se vytvářejí zákonité 
vztahy a souvislosti a panuje řád.   
 

 
 
Před námi je Strategie 2030+, jejíž autor přiznává, že je nutné 
revidovat vzdělávací programy  a přehodnotit představy o kvalitě 
vzdělávání. Zdůrazňuje přiměřený objem učiva, pracovní ráz výuky 
s cílem pochopeného poznání. Je však zastáncem rámcových 
vzdělávacích programů, které jsou dle mého názoru v rozporu 
s požadavkem systému a řádu. 
Je nutné také respektovat názory, představy a přesvědčení 
samotných učitelů, kteří nejlépe vědí, jak v daných podmínkách učit, 
ale také naučit! 
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Jsem přesvědčen, že je nezbytné bez jakéhokoliv otálení učinit 
sjednocující opatření: 
1. vypracovat konkrétní a závazné výchovně vzdělávací plány, které 
budou garantem jasného obsahu a rozsahu výuky, jednoty, rovnosti 
srovnatelnosti a měřítkem odpovědnosti, 
2. zajistit jednotné učebnice, které budou svou funkčností oporou 
výuky 
3. zvláštní pozornost věnovat nejnižším třídám základních škol  
4. zdůraznit nutnost četby, rozšiřování slovní zásoby a práce s texty 
5. vyslyšet varovní hlasy upozorňující na nebezpečí digitální 
demence 
6. zdůrazňovat mravní hodnoty, důsledně vychovávat k lidství 
 
Je třeba konat, čas nečeká! 

 Václav Hátle 
 
Ošemetnost kritiky 
 

de končí konstruktivní kritika a stává se z ní nástroj destrukce 
či dokonce pomluva? Zdá se, že není nic snazšího než tato 
proměna. Pomluva v poslední době používaná dokonce 

ve vrcholné politice jako nástroj získávaní politických i jiných výhod 
se začíná nenápadně drát i do komunální politiky. Protivníka lze 
přece zdiskreditovat nejjednodušeji pomluvou. Nač se namáhat 
tvrdou prací pro město nebo celou společnost, když stačí sem tam 
kapat jed pomluvy a výsledek se může dostavit. Osobně bych na to 
neměla žaludek. 
Dovolím si připomenout citát: „Je opovážlivé odsuzovat, co neznáš!“ 
Z uvedeného je zřejmé, že už v Senecových dobách měli problémy 
obdobné. 
Uvedu konkrétní příklad, který mě hodně trápí. Že o něm mluvím 
teprve nyní, má příčinu v chaotické době koronavirové, kdy člověk 
neměl  moc možností se projevovat veřejně. Jistí kritikové napadali 

K 
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průběh a financování posledních, 8. Sportovních her seniorů. Snažila 
jsem se poctivě vysvětlit rozdíl mezi kritizovanými hrami a předešlými 
ročníky, ale co jsem „nevydýchala“ očernění osoby zastupitele 
Luboše Dvořáka. A to na zasedání zastupitelstva. 
Tak tedy - volně dle uvedeného citátu. Když něco neznáš nebo 
nechceš znát, neodsuzuj. Ukážu na zmíněných Sportovních hrách 
seniorů (a podílela jsem se na jejich organizaci celkem sedmkrát). 
Největší problém byl vždy s financováním. 
Organizátor si vždy musel zabezpečit (sponzory) partnery, a to 
i mediální partnery. Mezi partnery spolupráce může probíhat 
na základě smlouvy, kde za určitou službu poskytnete partnerovi 
službu(y), které on je ochoten akceptovat. Takže například 
organizátor her (přípravný výbor) nabídne propagaci partnera na 
všech materiálech - plakátech, pozvánkách, účastnických listech 
i diplomech uvede logo partnera, které dle podrobností smlouvy 
vystaví i na sportovištích apod. Hlavní mediální partner, například 
Signál rádio pak nežádá úhradu svých služeb. Jestliže si však službu 
(propagaci) kdokoli objedná, pak ji samozřejmě musí zaplatit. 
Promiňte mi ten polopatizmus, ale je to nutné. Při 8. hrách byla 
poslána objednávka, takže zcela regulérní obchodní vztah. 
Tak to bylo i s panem Dvořákem. Dalo by se spočítat, kolikrát 
pro seniory na základě partnerství moderoval, vysílal upoutávky 
zdarma, moderoval zahájení různých seniorských aktivit jako 
Seniorské sportovní hry - sedm ročníků, Seniorská 100, seniorský 
bál spoustu dalších akcí, vždy ochotně a s porozuměním pro 
seniorské i jiné aktivity (a jejich zvláštnosti), např. vánoční koncerty, 
křty knih apod. Dovolte mi panu Dvořákovi poděkovat znovu 
a veřejně a doufám, že se jako zastupitelé dokážeme vymezit proti 
pomlouvačům.   
Co kdyby si dali práci a vytvořili opozici opravdu konstruktivní? Z ní 
by mohli mít užitek právě naši spoluobčané, na které se odvolávají. 
Co kdyby ukázali konkrétní výsledky své práce?  

 Eva Pešková 
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Vzpomínka 
 

Ing.Miroslav Žďánský, dlouholetý 
jednatel a obětavý pracovník 
firmy ŠkoEnergo,  zemřel. Pan 
inženýr byl dlouholetý pomocník 
a podporovatel některých 
neziskových organizací. Pomáhal 
se založením nadačního fondu 
„Nová šance“, který se zabýval 
především protidrogovou 

prevencí  a pomohl při zajišťování fungování fondu. Záběr jeho 
pomoci se ovšem neomezil jen na tuto oblast. Dlouhodobě 
podporoval i volnočasové aktivity seniorů. Pomáhal při nastartování 
Společnosti Mikuláše Klaudiána, z.s. nejen organizačně, ale 
i finančně. Za veškerou pomoc a obětavost děkujeme! 
  

 
 
 
 



22
22 

 

Recenze na Seniorské veršování 
 

eniorské veršování je název malé publikace, která vznikla 
v době  koronavirové, a měla by mít i další rozměr vzhledem 
k plánovanému. Plánovaný záměr byl potěšit autory, čtenáře 

a motivovat je k psaní nejen veršů. Dnes, kdy platí „lockdown“ 
pro každého z nás, je to možnost zaměřit svou mozkovou aktivitu 
do světa vlastní mysli, kam nemají viry reálné či viry politické nebo 
další škodliviny vstup. Zatím je publikace pokřtěna  a připravena 
k distribuci.  Autoři  si zaslouží  pochvalu nebo obdiv? Autory jsou 
Dagmar Budová, Jiří Král, Milena Mejsnarová, František Němeček 
a Anna Šímová. Nicméně, přečtěte si recenzi publikace! 
 
Knížka Seniorské veršování se mi poprvé dostala do rukou 
prostřednictvím mé babičky. Zprvu se tvářila nevýrazně, avšak 
po přečtení ve mně dokázala vyvolat řadu otázek. 
Sbírka otevírá témata, jako jsou vzpomínky na dětství, přírodu, 
matky. Básně jsou od různých autorů, takže se nám nabízí více stylů 
tvorby. U každého z autorů jsem našla něco, co mi bylo blízké, a to je 
fakt, který mě na této sbírce překvapuje nejvíce. Sbírka mi také 
dovolila o trochu více nahlédnout do světa mých prarodičů. V knížce 
se objevilo pár básní, se kterými jsem se ztotožnit nedokázala, ale 

i to mi připadá jako skvělá 
protiváha na pomyslné 
misce vah. Sbírku bych 
doporučila všem 
milovníkům poezie bez 
ohledu na věk. A ještě 
taková osobní poznámka: 
čtěte ji pomalu 
a vychutnávejte si každý 
verš. 

                                                                          Eva Svobodová, 16 let 

S
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Něco pro zasmání  
 
Oči má člověk na to,  
aby viděl,  
uši na to, aby slyšel 
a rozum na to,  
aby včas zapomněl, 
co viděl a slyšel. 
 
Američtí vědci zjistili, že 
při mytí nohou se umývají i ruce. 
 
Šéf přijme blondýnku jako uklizečku a hned jí uloží 
práci:“Umyjte podlahu ve výtahu!“ 
„V tomhle patře nebo ve všech?“ 

 
Zaslala paní Jana Poušková, díky! 

 
 
 
Pes najde člověka podle pachu 
 

vakrát týdně se v Mladé Boleslavi schází skupina lidí, kteří se 
věnují mantrailingu. Před dvěma lety ji založil Martin Zelený.  
 

Co je vlastně mantrailing? 
Je to metoda pachové práce, při které pátrací psi vyhledávají 
převážně individuální pach jedné konkrétní osoby. Individuální pach 
je stejně účinný biometrický údaj, jako je třeba otisk prstu nebo DNA. 
Na planetě nejsou dvě osoby se stejným pachem. Z každého člověka 
odpadává každou sekundu velké množství odumřelých buněk a jejich 
shluků. Bakterie, které jsou ve vzduchu, tyto organické částice 

D 
                 ROZHOVOR SENIOR REVUE 
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rozkládají a vzniká plyn, který pes cítí a podle kterého se orientuje. 
Zatímco člověk se v prostoru orientuje až z 80 % zrakem, pes se 
orientuje převážně čichem a toho my využíváme. Pro psa je to 
naprosto přirozená vlastnost.  
 

 
 
Jak dlouho takový výcvik trvá? 
Vždy záleží na konkrétním psovi, jak ho to baví, jaké k tomu má 
dispozice, jak často trénuje. Obecně platí, že vycvičit psa do zásahu 
trvá 3 až 4 roky, a to pouze v případě, že vše probíhá ideálně a pes 
má všechny předpoklady. Náš trenér říká, že mantrailing je 
o motivaci, koncentraci a jistotě. Motivaci většinou pes získá během 
prvních pár tréninků, protože ví, že na konci ho čeká „kladeč“ 
s odměnou. Koncentraci a jistotu ale pes získává celý život. Pokaždé 
ho může vyrušit něco jiného. Obecně platí, že vhodnější jsou lovecká 
a pracovní plemena, která mají už z minulosti lépe vyvinutý čich. 
Nejvíce jsou k mantrailingu využívání bloodhoundi, němečtí ovčáci, 
louisianští leopardí psi a další. 
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Jaké předpoklady pes musí mít? 
Trénovat metodou mantrailingu může úplně každý. Chodí s námi 
trénovat pražský krysařík i bullmastif. Ne každý pes ale může kvůli 
svým genetickým predispozicím zvládnout všechny výzvy, které 
mantrailing připraví. O menších psech s nadsázkou říkáme, že jsou 
to specialisté na ztracené golfisty, protože právě golfový trávník jím 
naprosto vyhovuje. Někteří se neradi prodírají lesem přes popadané 
větve, potoky a příkopy, některým vadí kopřivy, ostružiny. Pes by se 
neměl bát lidí a neměl by být agresivní, měl by zvládat pohyb venku 
za každého počasí a mělo by ho to bavit.  
 
Jak často se scházíte a jak trénink probíhá? 
Naše skupina trénuje v Mladé Boleslavi a v Liberci. Snažíme se 
scházet jednou až dvakrát týdně. V týdnu probíhají menší podvečerní 
tréninky, o víkendu se pořádají větší tréninky, které organizují 
jednotlivé tréninkové skupiny IBHA (International Bloodhound 
Academy) po celé České republice, kde se setkáváme i s ostatními 
skupinami a předáváme si zkušenosti. Na tyto tréninky jezdí náš 
hlavní trenér z Brna, dále trenéři z Kolína, Svitav, Liberce a dalších 
míst. Počet psů na tréninku záleží na počtu instruktorů, aby se vše 
zvládlo v klidu a bez stresu. Během tréninku vypracuje každý pes 
jednu až dvě stopy a nějaká cvičení, protože je pro ně pachová práce 
velmi náročná a vysilující. Každému psovi se jde schovat jeden 
„kladeč“ (figurant, který předstírá ztracenou osobu), který na začátku 
stopy nechá svůj pachový předmět. Psovod i instruktor jsou plně 
odkázáni na psa a čtení jeho chování. Po nálezu ztracené osoby se 
pes odmění tím, co miluje. 
 
Jak probíhá, když někdo někoho pohřešuje a chce služeb psů 
využít? 
Naše zásahová organizace RESDOGS má zkušené psovody po celé 
České a Slovenské republice, kteří jsou nonstop připraveni pomoci. 
Na stránkách www.pohresujeme.cz jsou všechny potřebné 
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informace. Pro mantrailingový tým je klíčové dostat se na místo co 
nejrychleji, než takzvaně vychladne stopa. Policie někdy vyhlašuje 
pátrání až po 24 hodinách, to už ale může být pro psa pozdě. 
Každopádně na začátku je nutné kontaktovat právě policii a velitele 
zásahu požádat o součinnost s organizací RESDOGS, na což má 
osoba blízká plné právo. Po příjezdu našeho týmu budeme 
potřebovat pachový předmět hledané osoby, například část oděvu 
a místo, kde se osoba nacházela nebo mohla nacházet naposledy. 
Dále pak popis hledané osoby, důvod a okolnosti zmizení a možná 
nebezpečí. Policie může nasadit do pátrání i své psy, kteří pracují 
také výborně, ale na jiném principu než ti naši. Proto je dobré 
kontaktovat policii i nás.  
 
Můžete připomenout nějakou akci, která měla dobrý konec? 
Největším úspěchem je zásah Luboše Satory a psa Cassina, kteří 
na Slovensku vypátrali dvě sestry ve věku 7 a 9 let, které utekly 
z domova. Večer je začala hledat policie a dobrovolníci, po mrazivé 
noci se rozhodli zavolat mantrailingový tým a ten ráno holčičky 
nalezl. Dalším úspěchem je například nález malé holčičky ve vinici, 
kam ji unesl tatínek, který chtěl, podle svých slov, i s holčičkou 
„následovat boha“. Tento nález byl za pět minut dvanáct. 
 
Je dostatek lidí, kteří mají zájem psa takto vycvičit?  
Zájem o mantrailing v poslední době roste, za což jsme velmi rádi. 
Rádi mezi sebou přivítáme nové týmy, které chtějí výcvik zkusit ať už 
pro radost svou a svého pejska nebo to třeba chtějí dotáhnout i dál. 
Velmi rádi ale přivítáme i lidi bez pejsků, kteří by byli ochotni s námi 
jít někdy na trénink a zahrát si právě tu ztracenou osobu. Naše psy 
musíme stále učit nové pachy, aby byli co nejlépe připraveni 
do zásahu. Noví zájemci ať už s pejskem nebo bez nás můžou 
kontaktovat na emailu mtmladaboleslav@seznam.cz nebo na FB 
Mantrailing Mladá Boleslav. 

Eva Jarošová 
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Tentokrát Vás potěšíme ukázkami z naší nové publikace Seniorské 
veršování. 
 

Sbohem, léto! 
 

První ocúny 
drnkají bolestně o struny 

a vlaštovek řádky navléká, 
mdlá jehla slunce zdaleka 

na dráty zvučící nad krajinou. 
 

Pole už zejí černou hlínou, 
myšlenky honí se jak zběsilé 

a štěstí kotrmelce metá. 
Sbohem, léto, a šťastné shledání! 

 
Dagmar Budová 

 

 
 
 

TROCHA POEZIE NIKOHO NEZABIJE 
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Tak jako písek na poušti 
 

 
 

Tak jako písek na poušti 
chvíli se naděje třpytí, 
chvíli jí zmítá beznaděj 
co nakonec se chytí. 

 
Ještě je štěstí vedle mne, 

Co chvíli rychle prchá, 
pohřbila měkká hnízda skřivaní. 

 
Tak jako písek na poušti, 

stále se přesýpá, 
noc střídá den a slunce v nás 

nový den uvítá. 
 

Milena Mejsnarová                                             
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