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Milí čtenáři,

právě držíte v rukou druhé číslo našeho informačního 
zpravodaje Klementinka. Dnešní složitá a především 
stále neměnná situace ve světě zůstává i nadále nepří-
jemnou součástí našich životů, a proto doufáme a věří-
me, že vám vydání tohoto čísla alespoň o malý kousek 
vyčaruje úsměv na tváři a zpříjemní den!

Jaro nám klepe na dveře a přináší s sebou i spoustu 
příjemných okamžiků spojené s  našimi zahrádkami 
a kvetoucími fialkami či krokusy. V tomto čísle najdete 
také recepty na velikonoční pečení i kvíz pro trénink 
paměti.

Přejeme Vám všem příjemné čtení a strávení jarních 
dnů.

Redakční tým zpravodaje Klementinka

Vítejte u druhého čísla našeho zpravodaje!
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Vážení čtenáři,

Máme za sebou možná nejvíce divné období života. Ač si nikdo 
z nás v jarních měsících nepředstavoval, že nás doba koronavirová 
ovlivní na dlouhá léta, opak je ale pravdou. Nejviditelnějším zna-
kem této doby jsou roušky, které vidíme na každém kroku. Co je 
ale horší, že se začíná plíživě ukazovat propad ekonomiky a v ne-
poslední řadě psychické problémy, které se nejvíce projevují 
u  nejkřehčího obyvatelstva, seniorů. Denní rutina se změnila 
ve všech odvětvích, a to nejen v průmyslu, ale i školách a nemocni-
cích. Dopolední on-line výuka ve školách, homeoffice u zaměstna-
vatelů, omezený provoz v institucích, nás postavilo do úplně jiného 
světa a  tím je virtuální realita. Podobná situace nastala i  u  nás 
v  Klementince a  Mladoboleslavské univerzitě 3.  věku a  volného 
času seniorů. V  jarních měsících koronavirové doby, jsme se 
s  mnoha dalšími organizacemi pustili do  šití roušek. Spousty 
z nás zasedlo k šicím strojům a nepohodlné náhubky jsme všichni 
považovali za dočasný „módní doplněk“ a symbol ochoty udělat 
něco pro druhého. Bohužel, další vlna epidemie nám tyto ideje 
vzala, černý scénář se naplnil, a  i  přes veškerou snahu nejsme 
schopni se vrátit do normálního života.

Jakkoli se snažím hledat na všem špatném i to dobré, jsem v pod-
statě optimista, cítím nyní úzkost za celou naši společnost. Pokou-
šíme se přizpůsobit současné době a  virtuálnímu světu, mnoho 
programů a  pořadů převádíme a  natáčíme do  on-line prostředí, 
přesto si nejsem jistý našim úspěchem. V ekonomice se na emoce 
nehraje a čísla jsou neúprosná. Koronavirová krize postihla mezi 
prvními právě takové malé neziskové organizace, jako je ta naše.

Proto Vás prosím, podpořte nás tím, že budete sledovat naše pořady, 
zůstanete s námi v kontaktu, rádi si s Vámi popovídáme, ať osobně 
nebo pouze virtuálně. Věřte, že nám všem chybí kontakt s Vámi. 
Proto jsem rád, že se nám podařilo vydat již druhé číslo tohoto 
bulletinu, které Vám přinese aktuální informace nejen z  naši 
činnosti, ale i od ostatních, podobně zaměřených organizací.

Závěrem dovolte, abych poděkoval všem spolupracovníkům, kteří se nezištně a na úkor svého osobního času snaž 
hledat nové možnosti, jak najít cesty oslovení těch, kteří jste byli zvyklí na každodenní setkávání u nás, nejen na učebnách 
při zajímavých přednáškách MBU3V, ale i při neformálním posezení v prostorách Klementinky. 

Děkuji Vám všem a přeji, ať si každý v tomto bulletinu najdete positivní naladění, které Vás naplní.

Ivo Rašín, ředitel společnosti Služby a školení MB, z. ú.

Úvodní slovo
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Komunitní centrum Klementinka je od 19. října 2020 znovu uzavřeno z důvodu vládních 
opatření, které zakazují návštěvy zdravotních, sociálních i kulturních center a volný po-
hyb lidí do určitého počtu osob. Svou činnost ale úplně nepozastavilo. Kurzy, na které byli 
účastníci přihlášeni, se posouvají do doby, kdy opatření povolí a opět bude moci dojít 
ke scházení lidí. Mezitím se v centru spojily síly a připravil se pro zájemce pestrý, ač vir-
tuální program. 

Křeslo pro hosta aneb rozhovory se zajímavými osobnostmi
Tato aktivita byla již tradiční akcí v Klemen-
tince. Rozhovor s významnými osobnostmi 
Mladé Boleslavi a dalších regionů. Lednové-
ho natáčení se zúčastnili např. Mgr.  Janeta 
Benešová, ředitelka Mladoboleslavského di-
vadla, se kterou mohou diváci nahlédnout 
za jeho oponu. Dalším hostem byl i historik 
PhDr. Karel Herčík, který povyprávěl o his-
torii Mladé Boleslavi a  místních institucí, 
které i  dodnes ve  městě fungují. Diváci se 
také dozví o fungování dluhových poraden , 
jak dbát vlastní bezpečnosti s  Ing.  Petrem 
Mazalem nebo si poslechnou příjemné poví-
dání o cestě do Francie Ing. Vladimíra Han-
dlíka. Pravidelné vydávání rozhovorů v této 
formě můžete sledovat na www.youtube.com 
a webových stránkách www. klementinka.cz 
nebo www.seniormb.cz. 

Chvilka poezie
Pásma básní známých autorů a  básníků, ale 
i vlastní tvorba Anny Šímové a Františka Němečka, 
kteří jsou oblíbeními recitátory na  již tradičním 
recitačním odpoledni v Klementince. 

Předčítání těm nejmenším 
Ani na  malé děti jsme nezapomněli! Předčítání 
krátkých pohádek si můžete pustit na  našich 
webových portálech. Věříme, že si z naší nabídky 
virtuálních pořadů, kterou stále rozšiřujeme, 
vybere úplně každý. Youtube.com/klementinka_mb

www.klementinka.cz, www.seniormb.cz

Facebook.com/klementinka_mb

Foto: Ing. Zdeněk Kolín

Volný čas a kultura

Komunitní centrum Klementinka
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor školství, kultury a tělovýchovy
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Staňte se součástí projektu!

Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska 

Jaro klepe na dveře, volnočasové aktivity stále ještě nejsou v režimu, co bývaly, a představa dalšího večera stráveného 
u televize vás nebaví? Rádi byste přispěli do bohatství našeho regionu? Pak je probíhající grantová výzva Zapomenuté 
příběhy Mladoboleslavska právě pro Vás! Přidejte se a zapátrejte doma nebo ve svém okolí po zajímavých historkách, 
událostech, osobnostech nebo fotografiích a artefaktech spojených s mladoboleslavským regionem. „Každá rodina, 
spolek, zájmový klub nebo tradiční lokální firma kolem sebe mají příběhy, které stojí za to si připomínat a které dohromady 
utváří region, ve  kterém společně žijeme,“ tvrdí boleslavský patriot a  člen dozorčí rady Nadačního fondu ŠKODA 
AUTO Bohdan Wojnar. Ty nejzajímavější přihlášené příběhy a předměty budou oceněny motivační finanční odměnou. 
Naši společnou paměť pak představí multimediální výstava.

Věděli jste například, že panelové sídliště na dnešním náměstí Republiky v Mladé Boleslavi bylo v šedesátých letech 
postaveno díky legendárnímu „Embéčku“ a  že si o  něm povídal celý svět? O  grantové výzvě, kterou vyhlašuje 
Nadační fond ŠKODA AUTO ve  spolupráci s  Bohemian Heritage Fund, a  o  tom, jak společně nastartujeme 
kulturní život v našem regionu po skončení koronavirové pandemie, se dozvíte více informací na webové stránce 
www.kulturamazelenou.cz. Zde můžete také zasílat své příběhy s fotografiemi. Příběhy lze předat i ve fyzické podobě, 
a to skrze pobočku Infocentrum Mladá Boleslav. 

Nadační fond Škoda auto
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Novinky v Klementince díky finanční podpoře
Nadačního fondu Škoda auto!

Květná louka v komunitní zahradě

Pro mnohé návštěvníky již nyní zahrada působí jako oáza klidu 
a přímo uprostřed města je uzavřeným prostorem, kam si můžou 
přijít odpočinout a načerpat energii. Umíte si ale představit ještě 
větší zdokonalení tohoto místa? 

Díky finanční podpoře Nadačního fondu Škoda auto bude ten-
to rok realizace květné louky možná. Nevyužitá část zahrady 
bude přetvořená do  přírodní části, která poslouží například 
jako „živá učebna“, kde bude možné studovat bylinkářství 
a celkově obdivovat a pozorovat rozmanitost přírody. Zahrada 
tak bude sloužit i  jako skvělé místo pro další mezigenerační 
aktivity. 

Multikulturní projekt

Dalším z  chystaných projektů je multikulturní propojení. 
Hlavním cílem projektu je setkávání kultur a  zkvalitnění 
výchovných i vzdělávacích aktivit. Bude zaměřen na akcep-
tování multikultury, kdy tvorbou programů, jako například 
divadlem či vařením tradičních jídel, bude společnost lépe 
připravena k řešení problémů, které mohou při soužití osob 
s odlišnými jazykovými a sociokulturními okruhy, vznikat. 
Propojení se dotkne i  mezigeneračních programů, kdy se 
do programové nabídky zapojí i seniorská veřejnost. Přínos 
projektu bude spočívat v  propojení různých národností, 
poznání jejich vzájemných zvyků a  tradic a  především 
ke vzájemnému respektování odlišnosti kultur v ČR.

Více informací o připravovaných projektech
naleznete na www.klementinka.cz
a zájemci ve svých e-mailových schránkách
či vývěskách na budově. 

Chcete se přidat do našeho týmu?
Jednotlivci a  organizace, kteří by se rádi podíleli 
na spolupráci při realizaci multikulturního projektu 
se mohou obrátit na e-mailovou adresu
mansfeldova@mb-net.cz nebo tel. +420 703 434 262.

Ilustrační foto

Projekty 2021 v Klementince
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Online projekty 

Letecké muzeum Metoděje Vlacha – Mezi křídly
Natáčení videoprogramů:

•	 únor:	Interview	mezi	křídly	–	PhDr. Herčík,	historie	létání	v Mladé	Boleslavi
•	 březen:	Interview	mezi	křídly	–Vladimír	Peroutka,	zkušební	pilot,	videozáznam	z hudebního	večera
•	 duben:	Interview	mezi	křídly	–	Miroslav	Petrů,	sběratel	a vystavovatel	leteckých	artefaktů	videozáznam	

z hudebních večerů
•	 červen:	interview	mezi	křídly	–	příprava	Dobového	leteckého	dne
•	 červenec:	videozáznam	z Dobového	leteckého	dne
•	 září:	videozáznam	z akce	Létáme	pro	vás
•	 říjen:	Interview	mezi	křídly	–	další	zajímavá	osobnost	z oblasti	letectví

Podmalby na skle – nová virtuální výstava MMB

Podmalby na skle byly velmi rozšířené především ve venkovském 
a maloměstském prostředí od sklonku 18. století po celé 19. století. 
Obrázky na skle hrály velkou roli v duchovním životě našich před-
ků	–	zajišťovaly	jim	pocit	bezpečí	i ochrany	a zprostředkovávaly	jim	
blízký kontakt s Boží mocí. 
Jejich tvůrci zobrazovali např. zemské patrony (sv. Václav, sv. Jan 
Nepomucký),	patrony	řemesel	(sv.	Barbora	–	ochránkyně	horníků),	
světce	chránící	před	neštěstími	(sv.	Florian	–	ochránce	před	požáry,	
sv.	Antonín	–	pomocník	v nouzi).
Kvůli ceně musely být obrázky co nejjednodušší. Malíři se zároveň 
přizpůsobovali vkusu zákazníků, jimž vyhovovala jednoduchost, 
popisnost i  barevnost. Virtuální výstava ukazuje charakteristické 
typy obrázků na skle a jejich různé výtvarné podoby.

Tato a řada dalších výstav a zajímavostí je na FB profilu Muzeum 
Mladoboleslavska.

Zajímá Vás historie? Píšete studentskou práci a potřebujete 
konzultaci? Máte doma staré obrazy, knihy, fotografie nebo jste 

objevili předmět, o kterém nevíte, k čemu sloužil?
Chystáte se stavět a potřebujete archeologický dozor? 

Obraťte se na nás, rádi Vám poradíme.

+420 326 325 616  |  info@muzeummb.cz

Muzeum Mladoboleslavska
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Sportovní příměstský tábor
Termín konání: 12.–16.	7.	2021

Srazy:
 pondělí	 7:15–8:30	hodin
	 ostatní	dny	 7:30–8:30	hodin

Vyzvedávání:
	 každý	den	 16:00–17:00	hodin
	 v pátek	 15:00–16:00	hodin

Dokumenty:
Přihláška na tábor, plná moc k ošetření, formulář 
na léky a alergie, bezinfekčnost a GDPR obdržíte měsíc 
před zahájením tábora.

Strava:
Dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. Pitný 
režim zajištěn po celou dobu.

Program:
Pro děti bude zajištěn kompletní sportovní program 
s využitím i městského bazénu či koupaliště (dle poča-
sí a aktuálních opatření Vlády ČR). Každý den bude 
zajištěná strava a  pitný režim. Děti budou rozděleny 
do  skupin a  týmů. Středeční program se uskuteční 
mimo areál komunitního centra. Nabídka výletů je 
v jednání	–	veškeré	jízdné	a vstupné	je	již	započítáno	
v ceně. Děti dostanou velkou svačinu s sebou (bez obě-
da). Čtvrteční odpolední program se bude konat 
v Městském bazéně nebo na koupališti (plavky a hygienické potřeby s sebou). Celý týden bude probíhat pod dohledem 
zdravotní fyzioterapeutky a trenéra. Při aktivitách budou vypomáhat i dobrovolníci z Dobrovolnického centra pro 
sociální oblast. 

Program mimo areál bude záležet na aktuálních opatřeních Vlády ČR a na počasí.

Cena: 2 650 Kč 

Platba: Pouze v hotovosti v komunitním centru Klementinka, 14 dní před zahájením táboru.

Vzhledem ke Covid situaci si lze místo pouze zarezervovat telefonicky či e-mailem (doporučujeme včasnou rezer-
vaci). Platba a tím závazná rezervace bude vyžadována 14 dní před uskutečněním táboru. Dotazy můžete zasílat 
na info@klementinka.cz nebo na 703 434 262. 

Letní příměstské tábory 2021

Sportovní příměstský tábor

9



Duhový příměstský tábor 
aneb každý den jiná hra

Program:
Aktivní zapojení dětí v přírodě, výlet i tvoření
z přírodních materiálů.

Pro koho:
děti od 7 let do 12 let (ostatní po domluvě s lektorem)

Kdy a kde:
od 19. do 23. července 2021 v prostorách KC Klementinka a Služby 
a školení MB, z. ú., Tř. V. Klementa 601, MB.

Cena: 2 600,- Kč
(v ceně je materiál na tvorbu, obědy, svačina a pitný režim).

Letní příměstský tábor nejen pro mladé umělce

Hledáte pro své děti smysluplné využití na letní prázdniny 2021? 
Pošlete je na  náš letní příměstský tábor se zaměřením na  malbu, 
kresbu a jiné výtvarné techniky.

Program pod vedením Mgr. Petra Hoška
bude prokládán pohybovými hrami a hrami pro rozvoj osobnosti.

Pro koho:
děti od 7 let do 12 let (ostatní po domluvě s lektorem)

Kdy a kde:
od 16. srpna do 20. srpna 2021 v prostorách KC Klementinka a Služby 
a školení MB, z. ú., Tř. V. Klementa 601, MB.

Cena: 3 000,- Kč
(v ceně je materiál na tvorbu, obědy, svačina a pitný režim).

Přihlášky a podrobné informace naleznete na webových stránkách.
www.sskolemb.cz 

Další příměstské tábory
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Infolinka pomáhá s registrací seniorů 
na očkování proti onemocnění Covid-19
Od 15. ledna byla spuštěna infolinka pro pomoc seniorům s  registrací na očkování proti 
onemocnění Covid-19. Systém, ve kterém by se měli sami senioři registrovat, je, i dle jejich 
vlastních slov, příliš složitý, a  proto je možné získat příslušnou pomoc na  telefonním 
čísle +420 739 562 382. Od prvního dne bylo zaregistrováno zhruba 70 seniorů nad 80 let. 
Registrace občanů pod 80 let bude pravděpodobně zahájena od 1. března 2021. Je důležité 
sledovat aktuální vládní opatření.

Co je důležité připravit si před registrací?

Doporučujeme k urychlení procesu připravit si kartičku své zdravotní 
pojišťovny, rodné číslo, číslo mobilního telefonu, na který přijde PIN 1 
a PIN 2 a to formou SMS zprávy.
PIN 1 slouží k  dalšímu kroku v  registraci (uvedení osobních údajů). 
PIN 2 slouží k registraci termínu na očkování. Nabídka registrace termínu 
očkování přichází do SMS zprávy několik dnů po registraci do systému 
a dle kapacity volných míst.

Výlety pro rok 2021

V únoru nás čekal výlet do Prahy, kdy jsme měli navštívit úžasnou výstavu 
v reprezentačních prostorách Obecního domu s názvem „Sluneční krá-
lové“	–	výstavu	největších	archeologických	objevů	českých	egyptologů!	
Obecní dům je z důvodu korona-virové situace uzavřený. Víme, že výstava 
je prodloužená až do června tohoto roku, tak snad se této ojedinělé výstavy 
dočkáme. V dubnu bychom měli uskutečnit výlet do Třebíče, návštěva ba-
rokního zámku, o kterém se říká: moravské Versailles. Také jsme připravili, 
tentokrát ve spolupráci s Evou Krejbichovou, Evou Vaškovou a Lenkou 
Elisovou,	 sérii	 8–10	 krátkých	 turistických	 výletů,	 v  délce	 cca	 6	 –9	km	
za zdravím, poznáním a vzpomínkami. Projekt se jmenuje „Cestou ne-
cestou po naučných stezkách“.	Namátkově:	Klokočka	–	Rečkov,	Kozá-
kov	–	Dubecko,	Kocanovy	–	Arboretum	a další.	Našim	cílem	je	rozpohy-
bovat nás, seniorskou veřejnost po dlouhé korona-virové pauze.

Za celý náš pracovní tým Vás zdraví Helena Bubnová

Přednášky v nové
on-line formě

Od prosince minulého roku 
uplynula nějaká doba, při které 
jsme nelenili a natočili pro 
zájemce okolo 25 přednášek 
na různá témata. Od historie 
po cestovatelská vyprávění.
Těšit se můžete na přednášky 
Mgr. Pavla Sosnovce, 
RNDr. Václava Petříčka nebo 
Mgr. Jiřího Senohrábka.

S natáčením ale ještě 
nekončíme! 

Po dobu trvání nouzového 
stavu vyhlášeného Vládou ČR 
budeme další přednášky 
připravovat i nadále 
a ke shlédnutí budou
na našich webových stránkách 
www.sskolemb.cz
nebo na stránkách
www.seniormb.cz v sekci
Čítárna / pořady.

Kontakty

Recepce SŠMB
tel.: 326 321 835
Koordinátorka MBU3V
tel.: 326 334 548

Služby a školení MB, z. ú.

Přehled aktuálního dění
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Studijní programy MBU3VaVČS

/Příroda a lidé I a II, Naše zahrada/

Předsevzetí učit a vzdělávat se, není jen úkolem žáků na základních, studentů na středních či na školách vysokých. 
Protože se člověk učí celý život, nastupuje celoživotní vzdělávání každého z nás, buď v oboru, který si vybral jako 
povolání či nás směruje do zájmových sfér, kterým jsme se, z různých důvodů, věnovat nemohli. V posledních desíti-
letích na tomto základě začaly vznikat aktivní centra pro seniory: Univerzity 3. věku.

Mladoboleslavská univerzita 3. věku a vol-
ného času seniorů /MBU3VaVČS/, nabízí 
programy pro své frekventanty, a  tím jim 
umožňuje aktivně trávit volný čas. Studijní 
programy jsou zaměřeny na několik oblastí: 
cestování, kulturu, dějiny, anglický jazyk, 
malířství, informatiku a přírodu. V součas-
né době je vazba přírody a  člověka velmi 
důležitá.

V  roce 2016 nabídla MBU3VaVČS nový 
program / studijní obor s názvem: „Příroda 
a lidé“. Studijní obor byl nepoznanou kni-
hou pro mnohé účastníky studia v pozná-
vání přírodních věd. Zpočátku byly disku-
továny otázky celosvětové, jako je ochrana 
přírody, obsah škodlivin v ovzduší a půdě, 
ekologické aktivity atd. Později se studijní 
program zaměřil na středoevropský ekosys-
tém, na vazby rostlinné a živočišné říše, zpřístupnil obory pěstování rostlin v regionech.

Pro nebývalou odezvu se rozvinul obor zahradnictví, jehož nedělitelnou formou jsou směry zelinářství, květinářství, 
floristika, sadovnictví, ovocnářství, mechanizace, chovatelství. Zpočátku méně známý program si získával své přízniv-
ce mezi posluchači/seniory a jejich počet se rok od roku na zajímavých přednáškách zvyšoval. Součástí těchto před-
nášek byly i  odborné exkurze související s  probíranými tématy např. pěstování sukulentů, kaktusů, skalniček, řez 
ovocných stromů a keřů, vinohradnictví, tematická floristika, využití přírodních materiálů apod. Během pravidelné 
docházky na přenášky vzniklo mezi posluchači a lektory mnoho pevných přátelství! Tato studijní skupina fungovala 
jako jedna třída se vzornými studenty, projevující zájem o probíraná témata. Všichni se na sebe jednou za týden moc 
těšili, vzájemně si s  lektory měnili zkušenosti a rady, celoročně fungovala i burza vlastních výpěstků. Tato skupina 
pokračovala v tomto duchu 4 roky a neustále bylo co v přednáškách nabízet. Mezi zajímavé okruhy patřily např. užit-
ková a okrasná zahrada, práce na zahradě v ročních období, vodní prvky, vodní a bažinaté rostliny, balkonové a záho-
nové květiny, hnojiva, dekorativní skalničky, choroby a škůdci na zahradě, plevelné rostliny, ovocné stromy, vinohrad-
nictví, cibuloviny a hlíznaté, letničky, trvalky, bylinky, pokojové rostliny, okrasné trávy, údržba trávníků, zahradnické 
stavby, houby, botanické zahrady, včelařství a celá řada dalších, krásných a poučných prezentací. Všichni si v přednáš-
kách našli „to své“, ať žijící na vesnici či ve městě.

Vždyť není tajemstvím, že zdraví a vědomosti jsou v životě člověka tím největším pokladem i v této době korona-
virové a k tomu bezesporu patří i vzdělávání seniorů právě na Mladoboleslavské univerzitě 3. věku! 

Ing. Lenka Prokůpková, lektor MBU3V

Výrobky posluchačů MBU3V

Mladoboleslavská univerzita III. věku
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Ohlédnutí za rokem 2020
Od května loňského roku má Dobrovolnické centrum novou koordinátorku, 
která „spadla“ rovnýma nohama do  nelehké situace, kterou přinesl COVID. 
A to, že se zákazem návštěv nebylo možné realizovat žádnou dobrovolnickou 
činnost bez osobního kontaktu s pacienty a personálem. I přesto, že toto obdo-
bí bylo pro všechny nové, tak jsme si našli cestu jak bychom mohli pomáhat 
a provádět dobrovolnickou činnost aspoň „NA DÁLKU“.
Jiná doba = nová výzva.

Nemocniční dobrovolníci a široká 
veřejnost se od podzimu loňského 
roku zapojili do  pravidelné pod-
pory našeho personálu. Pečou jim 
sladké i slané dobroty, vyrábí šper-
ky, tvoří srdíčka a  obdarovávají 
malými drobnostmi. Cokoli co vy-
jadřuje podporu, úctu a slova díků 
zdravotnickému personálu za  je-
jich práci, obětavost a dlouhodobé 
nasazení.

Dále jsme zrealizovali vánoční akci „HLEDÁME JEŽÍŠKY“.

Oslovili a požádali jsme veřejnost, 
zda by se zapojila a drobným dár-
kem zpříjemnila předvánoční čas 
našim pacientům na  Odděleních 
následné péče v  Mladé Boleslavi 
a v Mnichově Hradišti. Vánočních 
dárků se v  centru nahromadilo 
opravdu velké množství, proto 
jsme mohli obdarovat i  osamělé 
pacienty, za kterými dojíždí zdra-
votnický personál z Domácí péče. 
Uspořádaná akce měla obrovský 
úspěch u pacientů, personálu, ve-
řejnost a u samotných dobrovolní-
ků, kteří se jí zúčastnili.

Covid nás nezastavil!
„Pokud by se rád někdo jakkoliv zapojil a chtěl podpořit náš personál a pa-
cienty, bude mi ctí vše s radostí předávat.“ uvedla koordinátorka Zuzka.

O nás

Dobrovolníci se poprvé 
v nemocnici objevili na jaře 
roku 2006, konkrétně 
v Dětském centru. 

Na podzim téhož roku, jako 
mezi prvními v České republice, 
vzniklo Dobrovolnické centrum 
Klaudiánovy nemocnice v čele 
s koordinátorkou Monikou 
Theimerovou. 

Během této doby centrum ušlo 
velký kus cesty nejen v množství 
zapojených dobrovolníků, ale 
i množství realizovaných akcí. 
Někteří dobrovolníci rozdávají 
„dobro“ v nemocnici, 
v Dětském centru, 
na Odděleních následné péče 
i řadu let.

Kontakt

Zuzana Kaftanová
dobrovolnik@onmb.cz

Tel.: 326 743 740
 731 542 877

www.facebook.com/
klaudianovanemocnice

http://www.klaudianova
nemocnice.cz

Dobrovolnické centrum Klaudiánovy nemocnice
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Respondeo pomáhá lidem v nesnázích 
sedmnáctým rokem

Respondeo, z. s. za sedmnáct let svého působení v seve-
rovýchodní části Středočeského kraje pomohlo více jak 
sedmnácti tisícům klientů. Kromě občanské poradny 
a intervenčního centra pro oběti domácího násilí, nabízí 
i  programy pro rodiny s  dětmi či psychoterapeutický 
program pro lidi, kteří mají potíže s konflikty ve vztazích. 
Odborný pracovní tým je složen ze sociálních pracovníků, 
právníků a psychoterapeutů. 

Jak v Respondeu výše jmenované 
bezplatné služby a programy fungují?

Občanská poradna a služba pro oběti 
trestných činů
Na občanskou poradnu Respondeo se nejčastěji lidé ob-
rací s dotazy pracovně právního charakteru, při řešení 
rodinných vztahů či při problémech s dluhy. „V posled-
ních letech jsou stále častější dotazy, které souvisejí 
s exekucemi nebo obecně s tím, že klient dluží peníze, 
chodí mu upomínky a on neví, co s tím,“ říká Mgr. Hed-
vika Stuchlíková, vedoucí občanské poradny. 

Rodiny s dětmi
Podpora rodin probíhá na základě úzké spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, který vytipuje vhodné 
rodiny, a pokud rodina souhlasí, sociální pracovnice k nim pravidelně dochází a pomáhá rodině v těch oblastech, kde 
je to zapotřebí. Nejčastěji podporovanými osobami jsou matky samoživitelky, kterým pracovnice Respondea pomá-
hají například s vyřízením sociálních dávek, hledáním bydlení a zaměstnání, ale třeba i se zajištěním lékařské péče. 

Intervenční centrum
Intervenční centrum Respondeo je určeno lidem ohroženým domácím násilím. Jakmile se oběť rozhodne svoji situa-
ci řešit, má na své straně konzultanta, který je mu nablízku. Společně s dalšími profesionály z Respondea je možné 
klientovi	nabídnout	i další	podporu	–	například	v podobě	právního	poradenství,	psychoterapie,	ale	i pomoci	při	se-
stavování bezpečnostních plánů, dokumentů a podání 

Jak to u nás chodí:
•	 Pomoc	poskytujeme	ZDARMA.
•	 Ke každému	přistupujeme	individuálně.
•	 Respektujeme	soukromí	klientů.
•	 Působíme	v 6	okresech	Středočeského	kraje.

Respondeo, z. s.
nám. Přemyslovců 14/11
288 02 Nymburk
mobil: +420 775 561 847
e-mail: info@respondeo.cz 
www.respondeo.cz 
www.facebook.com/respondeo 

Respondeo, z. s.

14



Josefův Důl: zánik textilní velmoci a cesta k transformaci
I. část, RNDr. Václav Petříček

Tato nejmladší obec v našem regionu byla po určitý čas součástí okresního města, a proto byla zařazena do cyklu 
přednášek na Univerzitě třetího věku na téma „Mladá Boleslav známá a neznámá“.

Obec Josefův Důl vznikla v ohybu řeky Jizery v půvabném sevřeném údolí, na místě několika domků, přifařených 
k Debři. Zakladatelem továrny byl majitel kosmonoského panství Josef hrabě Bolza.

Po přestěhování části textilní výroby z Kosmonos v roce 
1763 po něm vznikající obec s  textilkou pojmenována 
Josefův Důl (Josefstal). Po jeho smrti továrnu roku 1793 
koupil rod Leitenbergerů, původně Litohorských z Telče 
a posléze textiláků z Nových Zákup (Reichsstadt). Pů-
vodní manufaktura se záhy rozsáhlé modernizace a roz-
růstáním přeměnila na rozsáhlou prosperující továrnou. 
Podivuhodný byl moderní architektonický urbanismus. 
Technické i  obytné objekty měly vysokou estetickou 
úroveň. Připočítáme-li již tehdy důraz na hezké a zdravé 
životní prostředí, pečlivě zakládanou a udržovanou ze-
leň, šlo ve skutečnosti o rozsáhlý park, kterému vévodil 
zámeček (vila), postavený v roce 1860 v palladienském 
stylu, oddělen od sídliště tvořeného převážně činžovní-
mi domy a třemi stylovými vilami. V roce 1873 byla od-
luka obce od obce Debř-Hrdlořezy provedena a tím byla 
započata historie samostatné obce Josefův Důl.

Zámek postavený v roce 1860 v palladienském stylu, byl 
ještě jako obecní úřad pečlivě udržován

Stylový interiér zámecké jídelny

Fotografie zdroj: Muzejní spolek Kosmonosy, z. s.

Zajímavosti z regionu a okolí

Historie
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Novinky ze Signál rádia

Signál rádio již rok vysílá z nejmodernějšího mediálního domu v České republice. 
Majetkové vztahy s  TV Prima tak nastavily nová pravidla a  6. března 2020 se 
spustilo vysílání z  budovy televize Prima v  pražských Strašnicích, pro znalce, 
naproti krematoriu.

Spolu s námi ze sídla nové stanice CNN Prima News vysílají rádia Kiss, Country, 
Beat, Rádio 1 a Spin. Občas nás tak v prosklené galerii největšího televizního studia 
můžete zahlédnout. To však nemění nic na  skutečnosti, že v  Mladé Boleslavi 
v sídle Signálu, dříve Jizery v ulici Jana Palacha, zůstává obchodní zastoupení a tři 
produkční studia, kde se vyrábí a předtáčí některé pořady, reklamy, lokální roz-
hovory a  reportáže, ale v  době hygienických opatření i  zprávy. A  tím zůstává 
i kontaktním místem pro posluchače, kde je i v omezené míře v provozu recepce. 
Bývalá studia jsou tak zálohou pro Prahu v případě nenadálých událostí, na které 
si začínáme zvykat. Z rodilých Boleslaváků pro Signál rádio pracuje Petr Plin-
tovič, Andrea Kroupová Koldová, Martin Vágner a já, poslední pamětník celého 
provozu od roku 1995.

Hezké dny přeje Luboš Dvořák

Jaro nám pomalu klepe na dveře. 
Venku se to zelená a se sluneční-
mi paprsky, které stále nabírají 
na síle je hned veseleji. Přirozeně máme chuť si trochu té pozitivní 
energie vnést i do našich příbytků, ať v podobě některého vybraného 
druhu jarního kvítí nebo jiné originální dekorace, například vlastno-
ručně vytvořené. Jmenuji se Aneta a letos je to krásných 10let, co jsem 
začala pro laickou veřejnost pořádat rukodělné semináře, kde dávám 
zájemcům možnost vytvořit si nejen za  pomoci květin a  přírodních 
materiálů svou vlastní sezónní dekoraci, pomocí odborných technik. 
A co tomu všemu předcházelo?

Už jako 10ti leté dítko jsem měla možnost pobíhat v zahradnictví rodičů 
a přihlížet odborné práci, abych se už o několik let později začala v oboru 
seberealizovat. Po studiu odborných škol a dalším několikaletém sbírání 
zkušeností v oboru jsem měla možnost si splnit sen. V roce 2007 jsem 
otevřela vlastní květinářství Květinová inspirace, ve kterém jste se semnou 
mohli potkávat přes 12let. Nyní tvořím především na základě objednávek 
od zákazníků, realizuji kompletní svatební květinové výzdoby a lektoru-

ji floristické semináře. Od roku 2018 mám také možnost, se s vámi potkávat a tvořit přímo v prostorách Klementinky. 
Bohužel, díky restrikcím, jsme neměli možnost se v loňském roce při žádném květinovém tvoření potkat a prozatím 
tomu nebude jinak. Ale už nyní vám mohu prozradit, že jsme s koordinátorkou centra, Lenkou Mansfeldovou, daly 
hlavy dohromady a vymyslely alternativu, kterou se nyní budeme snažit zrealizovat a vám umožnit ve volném čase 
tvořit. Rozhodly jsme se natočit několik videí, podle kterých si snadno 
zvládnete sami vyrobit dekoraci s minimálními náklady, z materiálů, 
které máte doma nebo najdete venku. A až nám to situace umožní, 
ráda se s  vámi při některém z  floristických seminářů zase potkám 
osobně. 

Aneta Novotná, Dis.
tel:728211924

www.facebook.com/floristka.aneta

Kultura
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Péče o pleť pod rouškou
Rouška – respirátor je nyní velmi častým „společníkem“ každého z nás. Jak se o pokožku pod rouškou starat?

Ať už nosíme látkovou, lékařskou roušku, respirátor či plastový štít, vždy se pod těmito ochrannými doplňky více 
potíme. Pokožka pod rouškou je vystavena vlhku z  vydechovaného vzduchu a  dochází tak ke  zvýšené produkci 
mazu. Na vlhkou pleť se dostává mnohem více nečistot než na suchou a pleť nemůže pořádně dýchat. V teplém 
a  vlhkém prostředí se daří bakteriím a  kvasinkám, 
které	 mohou	 způsobovat	 kožní	 problémy	 –	 pupínky,	
akné, zarudnutí, podráždění. Mohou se objevit na ple-
ti pupínky (maskne).

Pleť se vlivem vlhka z dýchání, pod rouškou, mnohem 
rychleji vysušuje a u citlivější pokožky může docházet 
k podráždění, začervenání a praskání žilek. Rouška či 
respirátor může pleť mechanicky podráždit, a to nej-
častěji v místech, kde přiléhá k obličeji (kořen nosu, nad 
nebo za ušima). Proto je vhodné se o pleť starat více 
než když se ochranné pomůcky nepoužívají.

Bc. Dana Hudečková,
lektorka MBU3V

Čistá rouška
1. Roušky je potřeba několikrát denně měnit 

(záleží na délce přímého nošení), použité lát-
kové prát nebo vyvářet. 

2.	 Respirátory	vydrží	přibližně	den.	–	záleží	 jak	
často a kde ji nosíme. 

3. Pozor na  pohazování roušek po  nábytku 
doma	či	v práci	–	mnoho	nečistot.

4. Pozor na  vkládání roušek bez obalu či 
ochranného sáčku běžně do kabelky či kapsy 
u oděvů. 

5. Pozor na neustálé sundávání či stahování si 
roušky z nosu či	úst	špinavými	rukami	–	pře-
nos infekce či bakterií

6. Pozor na časté nošení špinavé roušky či ně-
kolikrát používané (po  delším používání je 
rouška mastná a plná nečistot, potu, slin, bak-
terií…)

7. Pozor na  to, aby byla rouška dobře nasazena 
na obličeji.

Čistá pleť
1. Pleť je pod rouškou více náchylná ke znečištění 

než bez používání ochranných pomůcek.

2.	 Správné	 čištění	 –	 základem	 péče	 o  pleť	 je	
správné čištění. 

3. Nečistoty, nadbytečný kožní maz a pot očistíme 
pomocí pleťové vody, mléka, pleťového my-
cího gelu, tonika nebo micerální vody (vatový 
tampon).

4. Jednou za čas je vhodné k řádnému dočištění 
použít peeling, který zbaví pleť odumřelých 
buněk a urychluje prokrvení. 

5. Pleť čistíme minimálně 2x denně (ráno a večer). 

Rady a tipy

17



Likérový beránek
Ingredience:
 200 g tvaroh měkký
 200 g polohrubé mouky
 1 ks prášek do pečiva
 1 ks vanilkového pudinku
 3 vejce
 200 g cukr
 50 ml rum
 200 g másla
 50 ml vaječného likéru

Postup přípravy:
Smíchat žloutky s cukrem, přidat rozpuštěné máslo, tva-
roh, pudink, mouku, kypřící prášek, rum a likér. Nakonec 
vmíchat sníh z  ušlehaných bílků. Část těsta můžeme 
obarvit kakaem (nemusí být). Těsto dát do  vymazané 
formy a péct na 170°. 

Vaječný likér

 8 žloutků
 20g cukru krupice
 1 ks vanilkového cukru
 1 plechovka salka 
 1 l plnotučného mléka
 0,5 l rumu

Postup přípravy:
Žloutky s cukrem utřeme do pěny, vmícháme salko a mléko. Vše dů-
kladně rozmícháme. Tekutinu vlijeme do hrnce a za stálého míchání 
zahříváme.	 Jakmile	 začne	 tekutina	 houstnout	 a  pěnit,	 odstavíme	 –	
nevaříme.

Hrnec postavíme do studené vody a za stálého míchání vychladíme. 
Vmícháme rum a dáme na 2 hodiny chladit. Pěnu na závěr přes síto 
vlijeme do láhve. 

Velikonoční rozjímání

Velikonoční recepty
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BRAINROBIC – aneb nenechte Váš mozek zahálet
Trénink pro mozek sestavila Bc. Gabriela Řepová, certifikovaná trenérka paměti III. stupně, která pro Vás ve spolupráci 
s Mladoboleslavskou univerzitou 3. věku a volného času seniorů chystá sérii online přednášek věnovaných trénování 
paměti. Přednášky budou zahájeny v týdnu od 15. března 2021, kdy si budeme připomínat Národní týden trénování 
paměti, jehož cílem je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, mnohdy stačí jen 
poradit, jak na to.

CHRONOLOGICKÉ MILNÍKY
Najděte dvojice osobností, které se narodily téhož roku. 
Poté se pokuste je seřadit od nejstarších po nejmladší.

Edith Piaf Petr Novák

Gerald Durrell Romain Rolland

Jan Werich Vilém Přibyl

Jaromil Jireš Woody Allen

Jaroslav Uhlíř Zdeněk Burian

CO MOHOU MÍT SPOLEČNÉHO?
Tvořte asociace, pro každou skupinu slov najděte další 
slovo, které se všemi uvedenými slovy nějak souvisí.

1. dolar, Irsko, chlorofyl .  .  .  .  .

2. gramofon, dokumenty, náhrobky .  .  .  .  .

3. kuřák, orobinec, Kuba .  .  .  .  .

4. fakír, hlavičky, kladivo .  .  .  .  .

5. pila, stolička, žralok .  .  .  .  .

6. láhve, struny, vězni .  .  .  .  .

ŘEŠENÍ
Housenka:	partie,	trepka,	pletka,	pastel,	paleta,	tlapka,	alpaka,	kapela		•		Chronologické	milníky:	1905	–	Jan	Werich	
a Zdeněk	Burian,	1915	–	Romain	Rolland	a Edith	Piaf,	1925	–	Gerald	Durrell	a Vilém	Přibyl,	1935	–	Jaromil	Jireš	
a Woody	Allen,	1945	–	Jaroslav	Uhlíř	a Petr	Novák		•		CO	MOHOU	MÍT	SPOLEČNÉHO?	Zelená,	desky,	doutní-
ky,	hřebíky,	zuby,	basa		•		ČÍSELNÁ	ŘADA:	Číslo	5.	Čtverec	je	třeba	rozdělit	na čtyři	další	čtverce,	každý	po čtyřech	
políčkách. V každém čtverci pak platí, že nejvyšší číslo je součtem ostatních tří čísel. (Zde tedy 2 + 5 + 9 = 16).

HOUSENKA
Procvičujte svou pozornost a  soustředění a  přejděte 
od PARTIE po KAPELU tak, že pokaždé nahradíte pís-
menko, jak je uvedeno na příslušném řádku, a přeházíte 
pořadí písmen ve slově. Všechna vytvořená slova musí 
být podstatná jména v 1. pádě.

P A R T I E

 - I + K _   _   _   _   _   _
 - R + L _   _   _   _   _   _
 - K + S _   _   _   _   _   _
 - S + A _   _   _   _   _   _
 - E + K _   _   _   _   _   _
 - T + A _   _   _   _   _   _
 - A + E K   A   P   E   L   A

ČÍSELNÁ ŘADA
Jaké číslo se hodí do prázdného políčka?

2 4 5 1

7 13 14 8

9 21 16 9

9 3 2

Kvíz na trénink paměti

19



Příjemné prožítí velikočních svátků,
a klidné nadcházející jarní dny.
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