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Milí čtenáři!  
 
 

právě držíte v rukou 
první letošní číslo 
Senior Revue. Dovolte 

mi, abych vás při této 
příležitosti nejen pozdravil, ale 
především vám do roku 
2021 popřál všechno nejlepší, 
pevné zdraví a hodně radosti. 
Loňský rok nebyl snadný 
pro nikoho z vás, přinesl 
do našich životů dost 
negativních věcí, a právě proto 
chci věřit, že ten letošní, právě 
začínající, bude úplně jiný. 
Samozřejmě, že jsou věci, 
které sami ovlivnit 
nedokážeme, na druhou 
stranu jsem ale přesvědčen, 
že je jen na nás, čím naše dny naplníme a jaký smysl jim dáme. Moc 
si vážím toho, že jsou v našem městě aktivní a kreativní lidé 
i ve vyšším věku, a mezi ně patříte zajisté i vy, čtenáři Senior Revue. 
Proto bych vám také rád popřál, aby vás energie, dobrá nálada, 
smysl pro humor a nadšení nikdy neopouštěly navzdory okolnostem. 
Těším se, že se zase brzo všichni začneme potkávat 
na nejrůznějších akcích, kde si budeme moci popovídat a předat 
zkušenosti. Takových setkání jsem si vždy vážil, ale jistě mi budete 
věřit, že jsem si díky situaci, kterou jsme si prošli, naplno uvědomil, 
jak moc mi chybí. Buďme optimističtí a těšme se na to, že se vše 
k dobrému obrátí. 
                                                            

Mgr. Daniel Marek, náměstek primátora 

P 
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POHLEDY DO HISTORIE 
 
Tajemné místo Křižánky a zaniklá středověká ves 
 

e východní části mladoboleslavského regionu nedaleko 
Dolního Bousova se nad vsí Vlčí Pole vypíná návrší, jehož 
nejvyššími vrcholy jsou Mílova Hůra (366 m n.m.) a Hladoměř 

(377 m n.m.). Je pokryto rozsáhlým lesem, kterým probíhá hranice 
mezi Mladoboleslavskem a Jičínskem, která je zároveň hranicí mezi 
Středočeským a Královéhradeckým krajem. Na jeho jižním okraji 
objevíme při modře značené cestě tajemné místo. Dvě shrbené lípy, 
dřevěný kříž a v lese 
zbytky valů a příkopů 
– stojíme na místě 
zaniklé středověké 
vesnice Kříženec. 
Vesnice Kříženec – 
dnešní Křižánky, se 
v písemných 
pramenech poprvé 
objevuje v polovině 
11. století, kdy její 
část patřila 
k boleslavskému 
kostelu.  
 
Kříž v místech, kde 
stával kostelík Nalezení 
svatého kříže 

V
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V roce 1395 držel podací právo ke kostelu v Kříženci Jan 
z Michalovic, jemuž tehdy s velkou pravděpodobností patřila i část 
vsi. Jako majitelé celé vsi se v zápisech objevují Jan Dmýchal 
z Veselice (1410) a Zdeněk z Vlčího Pole (1417). Oba měli hrobky 
ve zdejším kostelíku Nalezení svatého kříže, kam dle kroniky faráře 
Nechanického ještě v roce 1416 dosazovali katolického kněze. Ale 
v pozdější době to byl zřejmě kostel husitský, a proto o něm 
konsistoř žádné zprávy ani zápisy nemá. Po dobách husitských válek 
se lidé z okolních obcí scházeli v kostelíku v Křižánku, kde býval 
husitský kněz. 
V 15. století nebo nejpozději v první polovině 16. století byla ves 
zničena a opuštěna. Proč se tak stalo, je dodnes zahaleno 
tajemstvím. V roce 1552 a v dalších zmínkách ze 16. století se již 
uvádí jako pustá.  

 
Křižánky v první polovině 20. století 
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Tehdy patřil Kříženec Adamu Krajířovi, jenž se připomíná v letech 
1555 až 1588 a měl za manželku pověstnou Martu z Veselice. 
Nakrátko zde bylo osídlení doloženo v roce 1593, ale poslední ránu 
Kříženci zasadila třicetiletá válka. V roce 1646 byla ves obklíčena 
švédským oddílem pod velením rytmistra Lattermanna, budovy byly 
vypáleny a jejich obyvatelé buď pobiti, nebo vyhnáni. Prý si nedaleko 
založili novou ves s příznačným názvem Záhuby. 
Jediné, co ze vsi Křižánek zbylo, byl poničený kostelík Nalezení 
svatého kříže s přilehlým hřbitovem. Lidé z okolních vsí sem i nadále 
docházeli na tajné kališnické bohoslužby a také zde, opět tajně, 
pohřbívali své zemřelé. To se však nelíbilo libáňské katolické 
farnosti. Roku 1715 libáňský farář Jan Ignácius Josef Stella poslal 
do Prahy stížnost na nedovolené jednání zelenolhoteckých osadníků:  

 
 
Dvě staré lípy strážily vchod do kostela 
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„Vícekrát písemně i ústně pro Boha jsem Lhoťáky napomínal, prosil 
a žádal, aby od mnohých zlých a nešlechetných obyčejů odstoupili 
a k řádu církevnímu jako jiní přistoupili a podle svého katolického 
cvičení a učení živi byli, nicméně ale to všechno neprospívalo, nýbrž 
mně po třikrát násilí učinit chtěli, takže jsem od nich s velikým 
posměchem a hanbou odejít musel. Ač jsem panu hejtmanu na Kosti 
Jindřichovi Holanovi písemnou i ústní zprávu podal, žádného zastání 
a žádné asistence jsem se nedočkal.“ 
Z nařízení pražské konsistoře a za souhlasu hejtmana ze Starých 
Hradů France Knypfa dal libáňský farář Jan Ignác Stella kostelíček 
zbourat. Stalo se tak v noci ze 4. na 5. května 1719. Hejtman 
s poddanými ze Starých Hradů kostelík rozbourali a dříví z něho 
odvezli na faru do Libáně. Než sluníčko vyšlo, vyjížděly povozy 
z lesů ven a z kostela Nalezení svatého kříže zbyla jen hromádka 
kamení. I přes tento zákrok a pozdější zákazy pohřbívali 
zelenolhotečtí své zemřelé na Křižánku ještě dalších 17 roků, až 
do roku 1736.  
Na místě, kde býval oltář, byl vztyčen vysoký dřevěný kříž, který byl 
několikrát obnovován – například v letech 1845, 1925 a 1999. 
Při jeho patě leží zbytky zdiva a také kamenná křtitelnice jako 
poslední svědek existence kostela. Dnes nám původní polohu vsi 
Křížence naznačují stopy v terénu – příkopy a valy bývalé tvrze, 
upravený terén v místech, kde stávaly domy, zarostlá hráz bývalého 
rybníka se zbytky mlýna a také studánka s průzračnou vodou, zvaná 
Hraběnčina.  
A zde končí tajemství lesa Křižánek. Minula celá staletí – lidé odsud 
definitivně odešli. Nad prostorem bývalé vsi šumí les, který je 
v posledních letech bohužel těžce zkoušen kůrovcem a rozsáhlou 
těžbou. Němými svědky tehdejší doby jsou dnes dvě prastaré velmi 
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zchátralé lípy, které po staletí ukazují, kde kdysi býval vstup do 
kostelíka.  

 
 
V nedalekém lese najdeme stopy po osídlení 

Bohumil Horáček 
 

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ VLASTI 
          
Příroda Mladoboleslavska v roce 2020 (2. část) 
 

 přišlo léto. Mrkneme se, co nového na Radouči.  K času 
tomu patří vlání kavylu a první květy bělozářek na stráních. 
Na pláni je nabito. Boleslavské safari, česky šafáří, přitahuje 

zájemce ze široka daleka. Auta před cedulí „Nekrmte sysly“ mají SPZ 
z Liberce, Karlových Varů, Pardubic... A syslíci řádí. Dávno jim už 

A
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otrnulo, 
rozpom
něli se 
na 
dobrodi
ní 
lidiček 
a vesel
e 
chroupa
jí 
odporně slané brambůrky. A vážit si dobroty lidské se učí i mláďata. 
Dožadují se dobrot jako odměny za svoji roztomilost, zavěšují se na 
nohavice a sedícím dětičkám lezou po zádech. Hezké je to. 
Sysel je kriticky ohrožený druh! Pamětníci si jistě pamatují doby, kdy 
sysel byl vedle amerického brouka a imperialismu naším dalším 
úhlavním nepřítelem, ničícím družstevní úrodu a tudíž ujídající 
z našeho společného talíře. A abych nezapomněl – sysel nesyslí, tj. 
nedělá si zásoby na zimu. To dělá křeček. 
Radoučské stráně se na nějaký čas zbarví do běla. Vykvetou totiž 
bělozářky. A je jich tolik, že Radouč vypadá jak zasněžená. Patří 
k vzácnějším druhům naší 
květeny, vyžadující 
zvýšenou pozornost.  
 
 
Bělozářka větvitá (Anthericum 
ramosum) 
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A teď se mrkneme na Chlum! 

 
Chlum od Sýčiny, 15.6.2020. 
 
Koncem června nám náš milý hrásťový hřbet, jak Chlum odborně 
označují geologové, připravil velké překvapení: objevili jsme tu 
okrotici červenou! Vzácný a silně ohrožený druh orchideje jsme 
nalezli pouze v jediném exempláři. Snad jich na Chlumu příště bude 
více. Alespoň v takovém počtu, v jakém se tu nachází neméně 
skvostná, i když 
poměrně hojná lilie 
zlatohlavá. 
 
 
 
Lilie zlatohlavá (Lilium 
martagon) 
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Okrotice červená (Cephalanthera rubra)  
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Není česnek jako česnek. Na Chlumu pod Karlovým vrchem roste 
hojně jinak vzácný a ohrožený česnek hranatý (Allium angulosum). 
 

 
 
A chtělo by to i nějakého živáčka. Vzácného, chráněného 
a ohroženého. Kdo jiný, než náš největší brouk, roháč obecný, dnes 
už stálý obyvatel Chlumu! 
 
 
 
Roháč obecný 
(Lucanus cervus), 
samec 
 
 
 



12
 12 

Přesuneme se dále na sever, za Bakov, na Rečkov. V bažině kolem 
potoka Rokytky se ke konci července chystá převzít žezlo královna 
zdejší květeny – popelivka sibiřská. Své veliké plachtovité listy 
rozprostřela nad ostatní nízkou vegetací a do téměř dvou metrů 
vyhnala mohutnou nevětvenou lodyhu. Na ní se chystá rozvinout 
v hroznovitém uspořádání zlatožluté úbory. Na květy plné nektaru se 
už těší mnohé druhy hmyzu, zejména paví oka, babočky admirálové 
a velcí perleťovci. Díky hustě rostoucím rozkvetlým popelivkám 
dostane celý mokřad zlatožlutý háv. Popelivka je velmi vzácná 
a v nejvyšším 
stupni ohrožení, 
Rečkov ale není 
jediné místo 
výskytu v Čechách. 
Popelivka roste 
ještě na Klokočce, 
u tůně Valcha 
u Bělé 
pod Bezdězem, 
na Jestřebských 
slatinách, a byla 
také objevena 
na Šumavě. 
 
 
Popelivka sibiřská 
(Ligularia sibirica) 
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Někdy na přelomu 70. a 80. let vědci řešili, jestli popelivka byla u nás 
od nepaměti, nebo je zavlečená a tedy nepůvodní. Z toho důvodu 
na močálu vykopali hlubokou jámu, zkrátka – sondu do hlubin času. 
A jámu jaksi zapomněli znovu zaházet. A v roce 1980 do ní při jiném 
výzkumu zapadl jeden zoolog. Návštěvník procházející Rečkovem 
cítí ve vzduchu nektar, omamné vůně květů a máty.  A netuší, že 
vonný povrch pod sebou skrývá odporně páchnoucí břečku. Ubohý 
zoolog se sice z jámy vyhrabal, jeho odér by mu ovšem záviděl 
i tchoř. A co zbývalo nebohému vědátorovi? Do vlaku si netroufl, přes 
vesnice nemohl, psi by ho sežrali. Tak domů pěšky oklikou asi 14 km 
přes hory a lesy... V roce 1981 ve výzkumu pokračoval. Na témže 
místě. Ano – uhodli jste. Přes veškerou opatrnost  – hup ! –  a byl 
v jámě znovu. Tak nezbývalo, než opět 14 km, cestou necestou. No, 
stezku jsem měl od loňska už vyšlapanou...  
A teď navštívíme louky kolem Jizery, mezi Josefovým Dolem 
a Dalešicemi. Dříve, než nám je posečou. 

 
Srpnová louka u josefodolského jezu s hustým porostem krvavců totenů. 
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Rostou tu nahusto krvavce, na nichž je svou existencí zcela závislý 
jeden chráněný druh motýla, modrásek bahenní (Phengaris 
nausithous). 

 
 
Jeho housenky se totiž živí jen květy krvavce. Potud nic zvláštního, 
i housenky jiných druhů motýlů mají jednostrannou potravu. Ale něco 
podivného se stane, když housence modráska květ krvavce přestane 
chutnat. Spadne na zem, kde ji najde – mravenec. Protože housenka 
se podobá mravenčím larvám, odnese ji do svého hnízda. 
A z býložravé housenky se stane dravec. Až do svého zakuklení se 
živí vajíčky, larvami i kuklami mravenců. V květnu se v mraveništi 
zakuklí a v červenci vyleze z mraveniště dospělý motýl. Samičky 
nakladou na rozkvétající krvavce vajíčka – a celý cyklus se opakuje. 
 
Pokračování příště.    

   Tonda Kůrka, lektor U3V 
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O ZDRAVÍ 
 
Zázračná francovka 
 

eč bude o francovce, která  našemu zdraví slouží již více jak 
100 let. Úplný popis vzniku francovky souvisí s dějinami 
od napoleonských válek. Roku 1805 opustili Napoleonovi vojáci 

do té doby obsazenou Vídeň. Zůstalo po nich několik sudů koňaku. 
Vídeňákům koňak nechutnal, takže hledali jiné uplatnění pro koňak  
a přišli na to, že koňak poslouží jako masážní a osvěžující elixír 
(taková škoda!). I další sudy našly své uplatnění - s použitím extraktu 
bylin se zrodil alkoholový roztok. Nejdříve se v lékárnách prodával 
jako takzvaná domácí specialita určená k potírání bolestivých míst 
a k masážím. Tak vznikla francovka, kterou jste tehdy také mohli 
koupit s obsahem eukalyptové silice, kafru nebo silice máty peprné. 
Tím byl zvýšen osvěžující účinek na namožené svaly. 
V e dvacátých letech 20. století se brněnský živnostník Josef Veselý 
vrhá do podnikání, registruje si 
u obchodní a živnostenské 
komory výrobu francovky 
s přísadou mentolu 
pod značkou ALPA. 
Legendární žlutou hvězdičku 
získávají již v roce 1930. 
V 50. letech minulého století se 
firma přestěhovala do Velkého 
Meziříčí. Firma  pana Veselého 
věnovala velkou péči reklamě 
a její úspěch byl fenomenální. 
Dnes firma vyrábí 5 milionů 
kusů francovky Alpa. Portfolio 
značky Alpa má 140 
různorodých produktů 

Ř
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v masážních přípravcích v oblasti dětské, tělové  a pleťové 
kosmetiky. Jde o značky Lesana, Aviril (od roku 1927), Batole, Amica 
a Windsor. Alpa sází stále na původní, čistě přírodní a léty 
osvědčené složení. Takže, potřebujete-li rychlou dezinfekci, sáhněte 
po francovce. Štíplo vás něco? Potírejte ránu francovkou. Pomáhá 
mazání výronu, při masážích. Opatrně se dá užít s vodou i při 
kloktání. 
 
Autor foto : Alpa, a.s. – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19459071 

Eva Pešková 
 

Oční oddělení využívá nový moderní přístroj 
  

a očním oddělení Klaudiánovy nemocnice slouží od začátku 
prosince nový přístroj-optická koherenční tomografie 
s angiografií. Tento přístroj je nabitý špičkovými technologiemi 

a slouží převážně k vyšetřování sítnice, očního nervu a zčásti také 
předního segmentu oka. Provádí několik způsobů velmi detailního 
zobrazení, které lékařům poskytnou důležité údaje o vnitřních 
strukturách oka. Ty jsou potřeba pro správné rozhodnutí o nejlepší 
péči pro pacienta. Novinkou je u tohoto nového přístroje možnost 
zobrazení aktivního cévního řečiště oka. Nemocnice za tento přístroj 
zaplatila více než 2 miliony korun.  
„Jedná se o obměnu stávajícího přístroje, který jsme pořídili do naší 
nemocnice asi před dvanácti lety. Tento nový, výrazně inovovaný 
model dokáže pořídit téměř histologické zobrazení,“ uvedl primář 
očního oddělení Zdeněk Mazal. Přístrojem se vyšetřují pacienti, kteří 
mají onemocnění či podezření na onemocnění sítnice nebo pacienti 
se zeleným zákalem. Pokud je při běžném ambulantním vyšetření 
zjištěna změna na sítnici, která by mohla pro pacienta znamenat 
problém se zrakem, je vyšetřen na tomto novém přístroji. Podstatné 
je rozhodnutí, zda je problém léčitelný. Konzervativně, operací nebo 
je pacient vhodný kandidát k aplikacím anti-VEGF preparátů 

N 
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(takzvané centrové léky), což jsou léky, které mohou aplikovat jen 
vybraná oční centra. Oční oddělení Klaudiánovy nemocnice již 
druhým rokem mezi tato vybraná centra patří. 
Nejčastěji lékaři vyšetřují například pacienty s degenerativním 
onemocněním sítnice-věkem podmíněnou makulární degenerací. 
Dále pacienty s diabetem, onemocnění cévní nebo choroby rozhrání 
sítnice a sklivce, které dokáže tento nový přístroj zobrazit a případně 
indikovat ke konzervativní léčbě nebo k operaci. Počet pacientů 
s tímto onemocněním přitom roste, což je dáno hlavně stárnutím celé 
populace. „Pacienti s diabetem se dožívají stále vyššího věku a díky 
delšímu trvání diabetu se přidávají další komplikace – tedy diabetické 
postižení sítnice,“ vysvětluje primář. Týdně na tomto přístroji vyšetří 
přes 40 pacientů.  
Vyšetření optickou koherenční tomografii s angiografií je pro pacienta 
zcela bezproblémovým neinvazivním vyšetřením – to znamená, že 
pacienta nebolí a nijak ho neomezuje. Pacient se pouze dívá 
do přístroje na jeden fixační bod. Výhodou je, že přístroj dokáže 
citlivě reagovat na jakýkoliv pohyb pacienta – neustále zaměřuje 
pohyb oka pacienta a aktuálně reaguje. V případě, že zaměření není 
správné, snímkování se přeruší a ihned opět začne, když je možné 
ve vyšetření pokračovat. Přístroj provádí tisíce optických řezů sítnicí, 
které počítač zpracovává do různých výstupů a zobrazení.  
„V porovnání s předešlým přístrojem je tento nový přesnější 
a především rychlejší: původní přístroj pracoval rychlostí 26 tisíc 
skenů za sekundu, tento nový má rychlost skenování 70 tisíc skenů 
za sekundu. Výsledný snímek je díky speciálním programům 
k potlačení rušivých artefaktů také čistší. Výhodou je rovněž větší 
rozsah a větší hloubka vyšetření. Pro představu – dříve jsme 
vyšetřovali sítnici na ploše 6x6 milimetrů, dnes až 9 x 12 mm, tedy 3x 
větší plochu. To umožní vyšetřit naráz centrum sítnice i oční nerv, 
tedy nejdůležitější oblast oka,“ doplnil primář Zdeněk Mazal. 
Zcela novou funkcí u tohoto přístroje je OCT angiografie. Tedy 
možnost znázornění cévního řečiště jako by bylo zvýrazněno 
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kontrastní látkou. „Doposud toho nebyly stávající přístroje schopny 
a pacient musel podstoupit invazivní vyšetření – tzv. fluorescenční 
angiografii, což je snímkování sítnice oka speciální kamerou se 
speciálním filtry po aplikaci kontrastní látky do žíly. Nový přístroj 
velice složitým procesem dokáže sám zobrazit patologické cévní 
změny, například patologickou novotvorbu cév-neovaskularizaci, 
která je podkladem těžkých degenerativních změn vedoucích 
k těžkému poškození centrálního vidění u postiženého pacienta. 
Prokázanou neovaskularizaci už v mnoha případech dokážeme léčit 
zmíněnými centrovými léky,“ říká primář Mazal. Právě tuto funkci 
přístroje pokládá primář za největší vylepšení a přínos pro oční 
oddělení a tím i pro pacienty.  
Vyšetření v různých časových obdobích přístroj dokáže porovnat, 
vyhodnotit a posoudit zlepšení nebo progresi onemocnění. Podobně 
jako u předchozího přístroje je také s tímto přístrojem možné 
u pacientů se zeleným zákalem sledovat a porovnávat výsledky 
vyšetření s normativní databází a provádět tzv. progresívní analýzu. 
 

 
 Hana Kopalová 



19
 19 

CO SE DĚJE KOLEM NÁS 
 

Senior web 

 
 

nformace pro seniory v Mladé Boleslavi lze nově nalézt na webu 
www.seniormb.cz.   
Nejen mladoboleslavští senioři se dozvědí o veškerém kulturním, 

sportovním a všeobecném dění ve městě. Budou mít také možnost 
přispět svými příběhy a podělit se o oblíbené recepty. Senior web 
bude sloužit jako hlavní informační portál, kde bude mimo jiné 
seznam klubů a organizací, které se zabývají vyplněním volného 
času seniorů, nebo jejich vzděláváním a výlety za poznáním. Chcete 
se podělit o svoje příběhy nebo recepty? Ozvěte se! Recepty našich 
prarodičů patřily vždy mezi osvědčené a velmi chutné, tak proč je 
nesdílet s někým dalším? Od předkrmů a dezertů po rychlé večeře – 
všechny nápady jsou vítány! Podělit se o ně můžete na e-mailové 
adrese info@seniormb.cz nebo na tel. čísle +420 703 434 262. 
 
 

 
 
 

I
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Společnost Mikuláše  Klaudiána přináší nový projekt 
 

řestože náš  život ovlivnilo bezčasí vyplývající z podmínek 
koronavirové epidemie,Společnost Mikuláše Klaudiána, z.s. 
nesložila ruce v klín. Společnost vydala v průběhu pandemie 

několik publikací, které vám nabízí k přečtení. Především je to 
publikace Báječná léta se seniory, která mapuje volnočasové aktivity 
pro seniory a zpestřuje fotodokumentací. Takže se tam někteří z vás 
uvidíte, jak přebíráte  medaili, s elánem zvládáte jistý kopec nebo 
tančíte s úsměvem v rytmu příjemné melodie. 
Další publikací, kterou jsme pro seniory vydali, je Seniorské 
veršování. Jde o verše pěti autorů z řad seniorů. Patří k nim Dagmar 
Budová, Milena Mejsnarová, Anna Šímová za dámskou část skupiny 
tvůrců a za pány Jiří Král a František Němeček. 
Publikaci jsme pokřtili na Dnu seniorů ve velkém sále Domu kultury. 
Poslední z publikací, kterou jsme vydali za přispění rodiny paní 
Heleny Červené, je knížka z pera právě Mgr. Heleny Červené 
Učitelka , to je diagnóza, řekl... Jde o vzpomínky na učitelování jedné 
z osobností mladoboleslavské kultury. Všechny zmíněné publikace 
jsme vymýšleli pro všechny, kteří mají zájem o zajímavé čtení. 
Publikace jsou dostupné v Informačním centru města Mladá Boleslav 
na Mírovém náměstí. Jinak tamtéž nabízíme ještě několik knih, jako 
jsou Klaudián, Tajemství nejstarší mapy Čech, Historické perličky 
z Mladoboleslavska, Doteky křídel a Mladoboleslavskem odvážně 
i nevážně. Tím, že si koupíte zmíněné publikace si nejen pěkně 
počtete, ale také podpoříte  Společnost Mikuláše Klaudiána, z.s.  

 
 Eva Pešková 

 
 

 
 
 

P 
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Něco pro zamyšlení 
 
Pomluvy  : 
– vymýšlejí závistivci 
– roznášejí blbci 
– a věří jim idioti !           (Autor neznámý) 
 
Něco z Ptákovin podle Aristofana od Jiřího Žáčka, konkrétně 
z části, která se jmenuje Z mudrosloví národa českého. 
 
Vrána vráně oči nevyklove.  
 
Každý pták své hnízdo chválí. 
 
I kohout je na svém smetišti udatný. 
 
Ten dům neprospívá, kde kohout mlčí 
a slepice zpívá. 
 
Sova nevysedí sokola.  
 
Z drobných ptáčků nejlepší je hus. 
 
Orel much nelapá. 
 
Pár citátů od Jana Wericha: 
 
Až ti bude úzko, otoč se ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády. 
 
Ten, kdo chce, hledá způsob. Ten, kdo nechce, hledá důvod. 
 
Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzo dny, 
kdy to bude daleko horší: budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš 
moci.  
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Vánoční chlupatý dárek 

edávno jsem si prohlížela staré fotografie z roku 2009 a zjistila 
jsem, že před Vánocemi k nám přiběhla naše kočička 
Mikešová. Nevím, zda to byl zlý úmysl, že ji někdo vyhodil, 

anebo sama někomu utekla. Zkrátka, jednoho dne ráno jsem 
vyhlédla oknem na naši zahradu a tam jsem uviděla na dlaždicích 
takové černé klubíčko, které se hýbalo. Vyběhla jsem okamžitě ven 
a světe div se, přede mnou bylo krásné černé dlouhosrsté koťátko. 
Celé se třáslo zimou a upíralo na mne krásná očka. Ihned dostala 
misku teplého mléka a už u nás zůstala. Za nedlouho jsme zjistili, že 
nepřišla sama, že je to kočička a že brzo bude přírůstek. Také byl. 
Krásný kocourek a podle Ladových obrázků dostal jméno Mikeš a 
nedělal svému jménu ostudu. A tak jsme hned měli Mikešovou 
a Mikeše. Naši spolubydlící v domě si je hned také oblíbili. Po čase si 
přišla pro Mikeše paní z Josefova Dolu, měla ho moc ráda, ale 
dlouho si ho neužila neb ho při jeho záletech přejelo auto na silnici. 
Naše Mikešová věrně zůstává s námi, v létě je na zahradě a každé 
ráno se dívá do našich oken, a tak se podle Mikešové řídí snídaně. 
Má i svůj očkovací průkaz, kde je napsáno: Kočka evropská - 
Mikešová . Proč jsem o tomto psala? Chtěla jsem jen připomenout, 
že také o Vánocích existují jiné dárky, které udělají nečekaně radost 
a z kterých se těšíte a možná, že jsou ty nejhezčí. 

 

 

 

 

 

 

N 
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Na závěr bych ještě přidala krátkou básničku. 

Ať aspoň o vánočních svátcích 

je rouška uložená, 

a dobrá nálada bude tak 

pod stromečkem nastavená. 

Bude-li kde dárky nakoupit, 

je to prima - 

a když ne - nevadí, 

pak to snad spraví příští bezroušková zima. 

Anna Šímová 

Z Nového Boru až na ostrov Saipan 
oňský  rok byl pro novoborský LASVIT významný hned 
z několika důvodů. Pod rukama tamních mistrů vznikl lustr, 
který díky svému rozměru aspiruje na zápis do Guinnessovy 

knihy rekordů. Netradiční sídlo jejich firmy, které bylo vloni 
dokončené, navíc získalo Českou cenu za architekturu. Je celé 
ze skla. „Sklo je to, co děláme. Sklo je ale také symbolem místa, ze 
kterého pocházíme. Na Novoborsku je sklářství prokazatelně od roku 
1414 a my se k tomuto odkazu hrdě hlásíme. Dům je obložený 
skleněnými taškami a fasáda je důmyslně vymyšlena tak, že 
po setmění může dům de facto svítit. Přeneseně jsme tak chtěli 
vytvořit určitý “maják sklářství” na severu Čech,“ říká jednatel 
a ředitel pro technologie a inovace společnosti LASVIT Martin Šikola. 

Můžete přiblížit, čím je lustr výjimečný? 

L
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Vytvořit celý projekt od A do Z zabralo zhruba tři roky, během kterých 
se měnil design a ladily technické detaily. Výsledkem jsou dva draci, 
jejichž těla jsou složená z tisíců šupin, které působí samostatně jako 
šperk a dohromady skládají jeden klenot. Na tělo jednoho tvora bylo 
potřeba 13 tisíc šupin, přičemž každá z nich je vypletená téměř třemi 
sty křišťály Swarovski, které se pomocí drátků připevňují na kovovou 
šupinu jeden po druhém. Celkem se na tělech draků třpytí 
2,5 milionu kusů křišťálů. Broušené kameny nezáří jen samy o sobě, 
ale jsou také podsvícené programovatelnými LED moduly, které 
můžeme jednotlivě ovládat počítačem. Drak tak může na povel 
majitele hotelu “převléct kůži” například z růžové na zelenou. 
K dispozici jsou přednastavené efekty, jako je právě zmíněná změna 
barvy nebo i světelné vlny. 

Kam draci putovali a jak jsou velcí? 

Dva draci z kovu a skla se vlní nad hlavami návštěvníků Imperial 
Palace na ostrově Saipan v Tichomoří. Draci jsou každý dlouhý 
32 metrů a váží 20 tun.  
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Co bylo při jejich tvorbě největší výzvou? 

Tento projekt je tím největším, co jsme kdy vyrobili. Posunuli jsme 
díky němu hranice toho, co lze ze skla a kovu realizovat. Museli jsme 
spojit dvě tradiční řemesla – sklářství a zpracování ušlechtilé 
nerezové oceli. Využili jsme hluboké znalosti z obou oborů a 
výsledek obohatili o nejmodernější technologie. Ostrov Saipan leží 
v seizmicky aktivní oblasti, a tak musí draci vydržet i případné 
zemětřesení. Konstrukce musela být pružná a zároveň co nejlehčí. 
Draci, jak jsou nyní vyrobeni, vydrží otřesy o síle až sedm stupňů 
Richterovy stupnice, aniž by došlo k jejich porušení. 

 
Už máte nějaké zprávy, zda se zápis do Guinnessovy knihy 
rekordů opravdu podaří? Jak vůbec celý proces probíhá? 

Je to poměrně zdlouhavý proces dokládání důkazů a posuzování 
porotou, která by se měla za normální situace jet na místo i podívat. 
Vzhledem k nestandardním podmínkám loňského roku se tahle část 
ještě nepodařila realizovat.  
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Draci jsou vaším největším dílem, můžete připomenout nějaké 
další vaše počiny, které mají nějaké nej? 

Jsme jediná česká firma v historii, která vyhrála Milano Design 
Award, což je takový „designový Oscar“, který se udílí v rámci 
výstavy Salone del Mobile v Miláně. Letos se nám také povedla 
jedna rarita, když jsme vytvořili instalaci, která je kombinací svítidla 
a parostroje. Instalace je v jednom obchodním centru v Hong Kongu, 
které je postavené na místě starého železničního nádraží, a který 
revokuje dávno zašlou slávu parních strojů. Je to několikatunové 
impozantní svítidlo ze surového železa a skla a dokáže vypouštět 
páru tak jako parní lokomotiva. Vše je programovatelné a zapojené 
do celkové show. 

Vaše firma sídlí v netradiční budově, která získala v listopadu 
Českou cenu za architekturu. Můžete přiblížit, v jakém místě 
vzniklo?  

Na místě, kde dnes stojí sídlo LASVITu jako jeden komplex budov, 
stály předtím dvě roubenky z 18. Století propojené dostavbou, která 
přišla později. Stavby byly památkově chráněny, a tak rekonstrukce 
musela být maximálně citlivá. Ve výsledku stojí na rohu Palackého 
náměstí čtyři domy, které tvoří kancelářský komplex – dvě roubenky 
a dvě novostavby-všechny propojené do jednoho celku. Ten by se 
přitom měl v budoucnu rozrůst o další budovy. Rekonstrukce jedné 
ze sousedních budov přitom už začala. 

Eva Jarošová, MF Dnes 

 
KALENDÁRIUM AKCÍ PRO SENIORY 

 
Výlety na rok 2021 – Služby a školení MB, z. ú.,  
 
Únor  2021 Praha – Obecní dům – Sluneční králové 
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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  
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 
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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. 
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 
 
 

Senior Revue, ročník 13./číslo 1/leden 2021. Vydává společnost 
FOR SENIOR MB, středisko volnočasových aktivit pro seniory, 

Služby a školení MB nákladem 400 kusů. Adresa redakce: Václava 
Klementa 601, Mladá Boleslav 293 01. 

E-mail: epeskova@seznam.cz 
Redakce: Bc. Eva Jarošová, PhDr. Eva Pešková 

Redakce nezodpovídá za stylistickou a gramatickou  
správnost příspěvků dopisovatelů. 
PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE 6.2.2021 
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