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Milé čtenářky a milí čtenáři! 
 

nešní doba je plná 
zvratů i nejistoty, proto 
když jsme připravovali 

minulé číslo Senior Revue, ani 
ve snu nás nenapadlo, že nás 
čeká do dalšího vydání zase 
pauza. Věříme však, že už nás 
nic nezaskočí a prostřednictvím 
stránek Senior Revue se 
budeme opět setkávat 
pravidelně. Připravili jsme 
pro vás několik nových rubrik 
a trochu pozměnili vzhled 
časopisu, věříme, že to bude 
ku prospěchu. Rádi bychom 
i nadále zveřejňovali vaši 
tvorbu – ať už poezii, prózu či 
vaše postřehy k současnému dění. Moc si vážíme každého kontaktu, 
máme věrné přispěvatele zejména z řad básníků a jsme rádi, že svými 
básničkami mohou potěšit v nelehké době vás všechny. Pokud 
pro nás máte nějaký příspěvek či postřeh, neváhejte nás kontaktovat 
na mailu evak1706@gmail.com. Přejeme vám, aby se silou slunečních 
paprsků u vás rostla i dobrá nálada. Pokud vás probouzející se příroda 
vyláká ven, budeme rádi, když nám pošlete třeba i tipy na hezké 
procházky v okolí.   
 

Pevné zdraví všem.    
 

Za redakci Senior Revue  
 

 
 
 

D 
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Mladoboleslavské Výstaviště jako lapidárium pod širým nebem 
 

(Ukázka z připravované knihy Kamenné dědictví autorů Bohumila 
Horáčka, Karla Herčíka 
a Luďka Beneše) 
 

si 
nejviditelnější 
odlesk práce 

sochařů a kameníků 
pro město znamenají 
volně stojící sochy 
a pomníky, z nichž 
většina zdobí a dotváří 
charakter hojně 
frekventovaných míst 
v centru města. Mnohé 
z nich také určují 
charakter místa, 
na kterém stojí a po 
uplynutí potřebné doby 
zároveň vypovídají 
o samotné historii 
města. 
                                             
                                              Tančící ženy sochaře Vojtěcha Sapíka jsou jedním 
z dominantních prvků mladoboleslavského Výstaviště. Kolemjdoucí je většinou 
vnímají jako shluk tří do sebe zapletených postav.  

A 

POHLEDY DO HISTORIE 
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Když pomineme mladoboleslavské hřbitovy, zejména Havelský, 
představuje největší koncentraci sochařských děl ve městě park 
Výstaviště s přiléhající Palackého ulicí. Tato skutečnost doplněná 
vznosnou budovou divadla, kvalitní architekturou škol, sokolovnou 
i bývalou rakousko-uherskou, nyní Komerční bankou spolu s pěknou 
parkovou úpravou způsobila, že toto místo náleží k nejkrásnějším 
partiím středu města.  
Zásluhu na tom mají i obě krajinské výstavy, které se tu uskutečnily 
v letech 1912 a 1927 a z nichž po zbourání většiny výstavních 
pavilonů zůstalo i několik sochařských děl a architektonických prvků. 
Po výstavě z roku 1912 zůstal dnes na kavárnu přestavěný hudební 
pavilon, po jehož stranách při schodištích a oboustranných 
balustrádách stojí dvě impozantní sousoší tančících žen, dílo Vojtěcha 
Sapíka. Postavy v plném pohybu a kyprostí svých nahých těl vyvolaly 
kdysi protesty některých prudérních obyvatel města poukazujících 
na to, že tudy denně proudí zástupy nezletilých dětí a mládeže 
do blízkých škol. Zdravý rozum naštěstí zvítězil a kvalitní sousoší 
zůstala na svém místě.  
Dívčí akt sochaře Karla Kotrby uprostřed vodní fontány připomíná 
výstavu severních Čech z roku 1927. Dodnes udivuje svojí ladností 
a čistotou provedení a formy. Nic na tom nemění fakt, že socha 
ve fontáně několikrát změnila místo a že se na ní vyřádily generace 
studentů a výtržníků všech kategorií při nočním koupání. Fortelná 
Helena, jak se soše přezdívá, byla různě přistrojována, pomalována 
a bohužel i amputována. Dnes je po opravě jednou z ozdob parku 
na Výstavišti. 
Poněkud starší je busta Svatopluka Čecha z roku 1921 od brněnského 
sochaře Václava Hynka Macha, která v architektuře z Mauermannova 
mladoboleslavského ateliéru stojí na okraji spojovací cesty mezi 
Palackého a Havlíčkovou ulicí. O instalaci díla, a nejen tohoto, ale 
i pomníku Aloise Vojtěcha Šmilovského nebo busty Bedřicha 
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Smetany, se zasloužil literární historik a profesor místních středních 
škol Ferdinand Strejček, jehož byl autor Písní otroka a dalších 
básnických i beletristických děl oblíbeným spisovatelem.  
Na prostranství mezi divadlem a sokolovnou stojí snad vůbec 
nejkrásnější pomník našeho města – socha Jana Amose Komenského, 
dílo vynikajícího umělce Ladislava Šalouna. Tento žák Tomáše Seidana 
a Bohuslava Schnircha se proslavil již v roce 1901, kdy obdržel první 
cenu Jednoty umělců výtvarných za pomník Mistra Jana Husa, který 
byl pak v roce 1915 slavnostně odhalen na Staroměstském náměstí 
v Praze k 500. výročí Husova 
upálení.   
Československé republice 
bylo v roce 1928 teprve 
deset let, mladoboleslavské 
učitelstvo se dost složitě 
rozhodovalo, čím si toto 
významné výročí 
připomenout. Nebylo jistě 
náhodné, že Učitelská 
jednota Komenský, tedy 
spolek, jež zřízení pomníku 
inicioval, zvolila záměr zřídit 
památník muži, jehož díla si 
vážila celá Evropa a jehož 
jméno je nerozlučně spjato 
se vzděláváním. 
 
Český národ má v sobě zakódovány typy svých mýtických a historických postav. 
Ladislav Šaloun, autor pomníku Poutník, tedy neměl moc na výběr, jak uchopit 
podobu Jana Amose Komenského. Zvládl to výborně – v Komenského výrazu se 
zračí útrapy celého jeho života.  
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Dlouho se uvažovalo o tom, kde bude Komenského pomník stát, 
nakonec bylo šťastně vybráno místo mezi divadlem a sokolovnou 
naproti impozantní stavbě reálky, tedy v sousedství budov 
postavených v historizujících slozích na straně jedné a ve stylu módní 
secese na straně druhé. Ladislav Šaloun byl totiž výrazným 
představitelem secesního sochařství a tvořil v jeho stylu nejen díla 
monumentální, ale i drobnou plastiku. Svého Komenského pojal jako 
Poutníka – tak se socha skutečně jmenuje, kráčejícího s knihou v ruce 
a vyučujícího národy. Obdiv a respekt k tomuto dílu zvyšuje i celková 
architektura s mohutným podstavcem, opět dílo Mauermannovy 
mladoboleslavské dílny. 
Hlavní zásluhu na zřízení Komenského pomníku měl spolek Učitelská 
jednota Komenský, zřízený v roce 1871. Sdružoval učitele z města a 
okolí, hájil jejich zájmy a pečoval o jejich další vzdělávání i zábavu. 
Míval kolem 200 členů. Jedním z nejvýznamnějších byl po návratu 
z front 1. světové války školní inspektor Karel Sellner. Právě mezi 
členy spolku se zrodil nápad postavit v Mladé Boleslavi pomník muži, 
kterého si vážila celá kulturní Evropa. Korunku ke korunce 
shromažďovala potřebné prostředky více než dva roky trvající sbírka, 
přibyly i dary jiných korporací a jednotlivců, až byla celá částka 
pohromadě. Její výše je z dnešního pohledu neuvěřitelně nízká – 
pomník vyšel na 167.626,50 Kčs. Dílo bylo slavnostně odhaleno 
k 10. výročí republiky v roce 1928 a o dva roky později byl 
na podstavec sochy vytesán nápis „Učitelstvo a občanstvo v 10. roce 
republiky.“ Mnoho nescházelo a krásné dílo nepřežilo poslední válku. 
Z obavy před nálety bylo zprvu zakryto dřevěnou zábranou, později 
však bylo sejmuto a uloženo mimo město, kde na utajeném místě 
válku přečkalo.  
Z dochovaných fotografií ale víme, že ještě v roce 1939 němečtí vojáci 
pod nezakrytou sochou oslavovali narozeniny Adolfa Hitlera. 
Po snesení sochy na jejím místě zřídili betonový kryt, který měl 
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před nálety chránit personál a pacienty z lazaretů, ve které se 
za okupace proměnily okolní budovy. Rok po skončení války se 
v pondělí 28. října 1946 se konalo slavnostní znovuodhalení díla 
a byla tehdy vydána i jeho pohlednice se známkou a razítkem prvního 

dne. 
 
 
 
Lidé v Mladé 
Boleslavi 
bezejmenné 
dívce říkají 
Helena, někdy 
také Eva. Karel 
Kotrba její 
postavu 
vymodeloval 
jako mladou 
dívku, plnou 
síly, 
připravenou 
plodit 
nadějnou 
budoucnost. 
Nepochybně 
se jedná o 
alegorii tehdy 
mladé 
republiky.  
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Na významné rodáky nechtějí zapomenout 

ladoboleslavská nemocnice od roku 1990 nese jméno 
Mikuláše Klaudiána.  Po revoluci se řada nemocnic 
přejmenovávala po významných osobnostech. "V Mladé 

Boleslavi jsme měli pořád jen oficiální úřední název Okresní 
nemocnice Mladá Boleslav. Zkoumali jsme, jak ji pojmenujeme. Vím, 
že tady byly církevní řády - minoriti nebo piaristé, ale ti neměli 
na starost špitálnictví, jak se tehdy říkalo. Tak nás napadl Mikuláš 
Klaudián - byl to významný učenec a také lékař," připomněl historik 
Karel Herčík před dvěma lety u příležitosti nainstalování upomínky 
na tohoto významného učence nedaleko vstupního vestibulu 
nemocnice. Tam si dnes každý návštěvník může přečíst, kdo byl 
Klaudián a také si prohlédnout kopii jeho mapy. Do dějin české 
kartografie vstoupil sestavením a vydáním první tištěné mapy Čech 
v roce 1518. Mapa existuje v jediném známém originálním výtisku, 
který se zachoval v litoměřické biskupské knihovně a nyní je uložen 
ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. „Mikuláš Klaudián se 
do dějin zapsal jako tvůrce map, jejichž vizuální podoba je dosti 
odlišná od google map a satelitních snímků, které používáme dnes. 
Mapa ze 16. století spolu s fakty využívá symbolickou, heraldickou 
a metaforickou výpověď. Sama mapa zabírá jen jednu třetinu 
celkového formátu. Dvě třetiny obsadily zemské a městské erby 
a grafický motiv rozhádaných cestujících ve voze zapřaženém na dvě 
strany a také výjev jezdců v lese,“ popsala mapu Martina Vítková, 
historička a teoretička umění.  
Ve městě před několika lety vznikl spolek, který chce Klaudianův 
odkaz připomínat. Právě Společnost Mikuláše Klaudiána pamětní 
desku nemocnici věnovala. Cíl ale mají ještě větší. Shánějí peníze 
na jeho pomník. Představu o tom, jak by měl vypadat, už mají. Podle 
dochovaných dokumentů zřejmě nebyl Mikuláš Klaudián vysokého 
vzrůstu a ani neoplýval přílišnou krásou. Navíc se nedochoval 
dostatek jeho podobizen, aby se podle nich dala vytvořit postava. 
Pomník podle návrhu sochařky Claudie Resner a architekta Tomáše 
Legnera proto žádnou postavu nezobrazuje, metaforicky odkazuje 
k dílu velikána.  

M 
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Kousek nad nemocnicí stojí v Mladé Boleslavi gymnázium, které nese 
jméno historika Josefa Pekaře. „Rozsah jeho historické práce je 
ohromný – obsáhl prakticky celé české dějiny od nejstarších legend 
přes husitství, třicetiletou válku, hospodářské dějiny až po 
současnost,“ přiblížil Karel Herčík v knize Čtení o Mladé Boleslavi 
význam tohoto vědce, kterého označuje za největšího historika 
po Františku Palackém.  Boleslavské gymnázium nese jeho jméno 
zcela logicky – Pekař byl totiž jeho absolventem. Pocházel 
z nedalekého Turnovska, ale právě v Mladé Boleslavi trávil studentská 
léta. Během nich ho zasáhlo několik rodinných tragédií – zemřela mu 
matka a také dvě sestry a možná i to ho ovlivnilo v tom, jakým 
směrem se vydal. Jak se s událostmi vyrovnával, hodně četl a klíčil 
v něm vztah k minulosti a památkám. Na boleslavské gymnázium se 
pak vrátil ještě jednou v dospělosti na pár měsíců jako záskok 
za učitele, který onemocněl. To se teoreticky mohl potkat s dalším 
slavným absolventem, který bych i boleslavským rodákem, a to 
Františkem Gellnerem. Na jeho rodném domě na Staroměstském 
náměstí je umístěna pamětní deska, po básníkovi je pojmenována 
jedna ulice. Jemu samotnému město nejspíš k srdci příliš nepřirostlo, 
ve své tvorbě byl kritický zejména k maloměstským poměrům.  
Mezi slavná jména, na která by se nemělo zapomenout, patří 
i Kateřina Militká, po níž je ve městě pojmenovaná ulice. Žila tu 
před více než 400 lety a zanechala odkaz jak hmotný, tak duchovní. 
Byla velmi zbožná a v okolí známá jako štědrá mecenáška. Díky tomu 
byl v roce 1566 opravený kostel Nanebevzetí Panny Marie. Její jméno 
je spojeno i se založením boleslavského špitálu a zasloužila se 
i o boleslavský literátský kůr. Nechala zhotovit dva zpěvníky 
pro boleslavské literátské bratrstvo. Svým přístupem inspirovala 
i další ženy.  

Eva Jarošová, MF Dnes 
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Zabydlel se bobr v Mladé Boleslavi nebo tu jenom putuje?  

a levém i pravém břehu řeky Jizery u Debře jsme v minulých 
dnech objevili pobytové stopy bobra obecného. Již před 
několika lety se usídlil mezi Bakovem nad Jizerou 

a Mnichovým Hradištěm. Teď jsme jeho pobytové stopy našli 
v tichém meandru řeky Jizery. Bobrům se u nás daří. V celé ČR 
zaznamenáváme nárůst jeho populace. 

Až donedávna jsme bobra znali jen z obrázků. V Česku byl vyhuben 
z řady příčin. Ve středověku ho křesťané 
pokládali za postní jídlo (i když je to 
savec, žije ve vodě jako ryby). Doplatil i 
na svůj masitý plochý ocas pokrytý 
šupinami, vybranou lahůdku panských 
stolů. Připočtěte jemnou a hustou 
kožešinu a pachové žlázy, ve středověké 
medicíně užívané ke snižování horečky. 
Kupodivu to není pověra. Bobr se totiž 
živí vrbovými větvičkami a lýkem, takže jeho žlázy obsahují kyselinu 
salicylovou, látku s podobným účinkem jako acylpyrin. 

 V Česku sice žili bobři odedávna, ale byli vyhubeni, a to hned dvakrát. 
Poprvé se tak stalo už v první polovině 18. století. Zřejmě poslední 
zvíře z původní populace bylo na našem území uloveno nedaleko 
Olomouce v roce 1730. Schwarzenbergové se pak bobry úspěšně 
pokusili do přírody vrátit. Na jejich jihočeském panství Červený Dvůr 
u Českého Krumlova byla v roce 1773 otevřena takzvaná bobrovna, 
odkud se zvířata postupně rozšířila do jižních a středních Čech. Škody 
na vodních tocích však podnítily intenzivní lov. Poslední novověký 
bobr padl v roce 1876 u Hamru na Nežárce. 

N 

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ VLASTI 
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Stačilo necelých 150 let, aby se situace radikálně změnila. Někdy 
po roce 1970 byli bobři poprvé spatřeni na Břeclavsku, kam do povodí 
Dyje pronikli z Rakouska. Po roce 1990 začali z Německa paralelně 
migrovat i do oblasti Českého lesa a šířit se po Labi do Hřenska. 
Podle odhadů z konce loňského roku u nás žije více než šest tisíc 
bobrů a stále jich přibývá. Šíří se podél vodních toků a dnes už je 
najdete skoro všude, kde jim přírodní podmínky umožňují žít. Včetně 
silně zalidněných míst. Před pár lety se bobři objevili třeba i na Labi 
u Mělníka, na Berounce v oblasti mezi Řevnicemi až Černošicemi 
nebo na Vltavě v okolí Prahy. 

 

Milada Vrbová, ČSOP Klenice 

Vezměte vnoučata na procházku 

rotože děti stále nemohou chodit do škol a setrvávají doma 
před svými počítači, připravil ČSOP Klenice vědomostní hru 
s cílem dostat děti ven, na čerstvý vzduch.  P 
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Jelikož již můžete opouštět katastr vaší obce z důvodu procházky 
do přírody, využijte toho a zajeďte si do Dolního Bousova, kde 
u koupaliště (ulice v Lipkách) začíná naučná stezka Okolo Klenice. 
Okruh je dlouhý 10 km. Provede vás klidnou krajinou Dolního 
Bousova, Rohatska, Bechova a Svobodína. S sebou budete potřebovat 
jen dobré boty a oblečení podle aktuálního počasí a mobil. U každé 
tabule najdete zezadu na papírku zataveném ve fólii otázku, která se 
týká základních znalostí místní přírody. Odpověď na otázku si 
zaznamenejte třeba do mobilu nebo na papír a vše vraťte na místo 
pro ostatní, kteří půjdou po vás. Nemusíte stezku projít celou 
najednou. Až budete mít zaznamenané všechny odpovědi, napište 
nám je na mail krouzek@bousovsko.cz. Přes mail se také domluvíme, 
jak a kde si vyzvednete výhru.  

Hrajeme o zajímavé ceny: kovové karabiny, nákrčníky s motivem 
ČSOP, sady samolepek, magnety, puzzle s orchidejemi, kvarteta a 
podobně. Vyberete si sami, která cena vám udělá největší radost. 

Do mailu můžete poslat také nějakou fotku z vašich cest, napsat 
o něčem, co vás potkalo, případně posbírat v přírodě odpadky, které 
za sebou nechali neukáznění návštěvníci. Těšíme se na vaše reakce! 

 

Milada Vrbová 
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Zaměstnanecká pojišťovna Škoda podporuje seniory již řadu 
let 
 

rakticky o žádném městě  v ČR není možné říci, že jeho 
obyvatelé mají obrazně řečeno k dispozici „ryze svoji“ vlastní 
zdravotní pojišťovnu. Mladá Boleslav je tak v případě 

Zaměstnanecké pojišťovny Škoda 
(ZPŠ) naprostou výjimkou.  
ZPŠ samozřejmě působí 
i v dalších městech – Vrchlabí, 
Jilemnici, Rychnově nad Kněžnou a 
Nymburku. Těžiště činnosti a hlavně 
sídlo je ale od vzniku pojišťovny na 
přelomu let 1992 a 1993 v Mladé 
Boleslavi. Ředitelka pojišťovny, Ing. 
Darina Ulmanová, MBA, stojí v jejím 
čele už od počátku, a navíc je i je 
mezi všemi řediteli zdravotních 
pojišťoven jedinou ženou. 
Zajímavostí je i to, že je za Svaz 
zdravotních pojišťoven ČR členkou 
Rady vlády pro seniory, stálého 
poradního orgánu vlády ČR pro otázky týkající se seniorů a stárnutí 
populace. 
 
Paní ředitelko, pokud je mi známo, ZPŠ vždy vnímala potřeby 
seniorů v širších souvislostech. Tedy nejen čistě pohledem zdravotní 
péče o tuto skupinu obyvatel, ale i potřebu prevence.  
 
Máte pravdu, naše pojišťovna si je dlouhodobě vědoma 
celospolečenské prospěšnosti podpory aktivního života seniorů. 
V minulosti tak podporovala například oblíbené Sportovní hry 

P 
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seniorů, dále turistické pochody Seniorská 100 a také nákupem všech 
cvičebních strojů přispěla k vybudování Senior Fit Parku v Mladé 
Boleslavi u Domu s pečovatelskou službou v ulici Na Radouči, který 
slouží svému účelu už více než 10 let. Obdobné Senior Fit Parky byly 
v dalších letech vybudovány ve Vrchlabí a Rychnově nad Kněžnou, a i 
zde se ZPŠ podílela na jejich vzniku.  Kromě tohoto jsme podpořili i 
mladoboleslavskou univerzitu 3. věku. Já osobně se také pravidelně 
zajímám o aktivity Klubu důchodců Odborů KOVO MB a samozřejmě 
navštěvuji jejich každoroční konferenci i s mými kolegy, abychom 
členy Klubu informovali o naší činnosti. 
 
Má ZPŠ nějakou specialitu, která je zaměřena právě na seniory? 
 
Ano, a byť by se mohlo zdát, že jde o maličkost, tak jde o věc, která je 
samotnými příjemci a jejich rodinnými příslušníky velmi ceněna. Jsou 
to osobní gratulace 100 a víceletým pojištěncům. Například 
v loňském roce to bylo šest pojištěnců, dva z nich dokonce ve věku 
103 let a musím upozornit, že se převážně jednalo o ženy . Z mnoha 
těchto setkání s oslavenci jsem si odnesla řadu zajímavých životních 
příběhů, a o to více mě mrzí, že s ohledem na epidemiologickou 
situaci v této aktivitě momentálně nemůžeme plnohodnotně 
pokračovat. Věřím ale, že ještě během tohoto roku je bude možné 
realizovat tak, jako tomu bylo před epidemií koronaviru.   
Kromě této aktivity zasíláme blahopřejné dopisy jubilantům 
nad 80 let, a i z jejich častých reakcí mám velkou radost, neboť 
ve svých písemných či telefonických reakcích zmiňují kvalitní péči, 
kterou se jim ze strany ZPŠ dostalo.  
 
Jak je to s příspěvky ze zdravotních programů Zaměstnanecké 
pojišťovny Škoda? Co všechno mohou senioři využít?  
 
Je to především příspěvek ve výši 500 Kč pro pojištěnce ve věku 
nad 65 let určený na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, 
hole pro provozování Nordic Walking či na specifické pomůcky 
pro trénování paměti a prevenci rozvoje Alzheimerovy choroby. Toto 
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je tedy příspěvek, který je určen speciálně seniorům, ale velkou 
předností našich zdravotních programů je jejich šíře a to, že naši 
pojištěnci mohou v zásadě využít celou jejich nabídku, mimo těch, 
které jsou věkově omezeny z podstaty samotného příspěvku.  
Z očkování lze čerpat například příspěvek 1 000 Kč na očkování proti 
pásovému oparu či obdobný příspěvek na tzv. balíček ostatních 
očkování, 1 500 Kč na klíšťovou encefalitidu a další. Naše nabídka 
zahrnuje také příspěvek 1 000 Kč na moderní diagnostické a léčebné 
metody, například na operace varixů laserem, radiofrekvencí či 
metodou ClariVein, dále na použití laseru a rázové vlny ve 
fyzioterapii, oční vyšetření metodami, OCT, GDx, HRT, Pentacam, 
laserové oční operace, implantace multifokální, torické nebo 
kontaktní čočky, endoskopické operace karpálního tunelu nebo 
vyšetření digitálním dermatoskopem. Úplnými novinkami pro letošní 
rok jsou pak dva příspěvky ve výši 500 Kč na podporu péče o duševní 
zdraví či na podporu nutričního poradenství. Kompletní přehled 
našich programů je k dispozici v našich propagačních materiálech, na 
našich běžných internetových stránkách www.zpskoda.cz, nebo na 
zcela nové speciální stránce www.pojistovnamehosrdce.cz, případně 
s nimi pojištěnce velmi ochotně seznámí naše zaměstnankyně 
telefonicky, nebo osobně na našich pracovištích.  
Pro seniory je v dnešní době naprostou samozřejmostí práce 
s moderní technikou. Mohou tak využít naši elektronickou aplikaci 
„Karta mého srdce“, kde najdou přehled programů, které mohou 
čerpat. Najdou zde ale například také kontakty na své lékaře, přehled 
čerpané zdravotní péče, lékové interakce a mnoho dalších užitečných 
funkcí týkajících se zdraví.  
 
Co byste chtěla na závěr vzkázat našim čtenářům? 
 
Především to, aby i v nynější složité „koronavirové době“ 
nezapomínali na prevenci. Počínaje pohybem na čerstvém vzduchu, 
přes zdravou stravu až po preventivní vyšetření. Nezbytné 
je také nezanedbávat své psychické zdraví, třeba chvilkou strávenou 
s pěknou knížkou.  
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ORL ambulance se stěhují 

laudiánova nemocnice přestěhovala ambulance oddělení ušní, 
nosní, krční (ORL) z polikliniky Modrá hvězda do areálu 
nemocnice. Využity byly volné prostory v budově nové interny 

(na mapě značena jako budova G), kde původně sídlila lékárna. Ta se 
koncem roku přestěhovala do nových prostor ve spojovací chodbě.  

Všechny přestěhované ORL ambulance fungují ve stejném rozsahu, 
jak jsou pacienti zvyklí. Mění se pouze telefonní kontakty. Provozní 
doba ORL ambulance je tedy ve všední dny od 7:30 do 15 hodin 
(polední přestávka je od 12 do 12:30). Telefon do této ambulance je 
326 743 711. Dětská ORL ambulance má telefonní číslo 326 743 712 
a provoz je v pondělí a ve středu od 7:30 do 15 hodin (polední 
přestávka je od 12 do 12:30). 

ORL ambulance díky přesunu do areálu nemocnice prošly výraznou 
modernizací. Jsou vybaveny zcela novými vyšetřovacími křesly 
a speciálními vyšetřovacími jednotkami pro ORL ambulance. 
Prostornou čekárnu pacienti najdou přímo u vstupního schodiště 
do interního pavilonu. 

Oční oddělení má novou primářku 

éměř čtyřicet let byl primářem mladoboleslavského očního 
oddělení MUDr. Zdeněk Mazal. Ten se rozhodl v prosinci své 
působení ve funkci ukončit. Nahradila ho lékařka očního 

oddělení Anna Hartmannová. Ujala se tak primariátu očního oddělení 
jako čtvrtá pořadí, a to i přesto, že toto oddělení vzniklo už v roce 
1938. 

K 

T 

O ZDRAVÍ 
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Proč jste se rozhodla stát se primářkou? Byl to váš sen? 

Můj cíl to rozhodně nebyl. Asi před dvěma lety mě pan primář oslovil, 
zda bych měla zájem do budoucna stát se jeho nástupcem. Velmi mě 
to potěšilo, byla to pro mě velká výzva. Radost z vložené důvěry však 
nahlodávaly obavy, neb po tolika letech pan primář Mazal nastavil 
pomyslnou laťku hodně vysoko. Pan primář Mazal na oddělení 
zůstává nadále – zaštiťuje operační sály a působí i na ambulanci. 
Věřím, že i nadále v něm mám rádce a pomocníka. 

Vy sama 
zůstáváte 
v ambulancích? 

Jako řadový 
doktor jsem se 
v ambulancích 
pohybovala 
denně, nyní 
jsem si 
vyhradila dva 
dny, ale dle 
potřeby pracuji 
v ambulanci i jindy. Do konce února jsem jezdila do naší oční 
ambulance v Benátkách nad Jizerou, kterou po mně převzaly mladší 
kolegyně. Počítám s tím, že jako primáře mě čeká více manažerské 
práce a práce u počítače. 

Plánujete nějaké změny? 

Výhledově bychom chtěli rozšířit stávající služby. Již dva roky jsme 
centrovým pracovištěm pro aplikace antiVEGF preparátů (biologická 
léčba) při onemocněních sítnice. Nyní díky novému přístroji angioOCT 
se posouvají naše diagnostické a tím kvalitní léčebné možnosti. 
Vzhledem k přibývajícímu počtu pacientů a nemožnosti příslušnou 
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léčbu dlouho odkládat, chceme rozšířit retinální poradnu. 
V návaznosti na to i operativu zadního segmentu oka, tzv. pars plana 
vitrektomie, protože i přístrojové vybavení má naše nemocnice na 
vysoké úrovni. Ráda bych rozšířila portfolio očních plastických a 
estetických zákroků, nejen tedy léčebné výkony při nesprávném 
postavení víček, ale i kosmetické operace horních i dolních víček či 
pokleslého obočí, o které je velký zájem zvláště mezi ženami. Již nyní 
máme všechny termíny až do konce roku obsazené. Na našem 
oddělení je řada mladých lékařů, kteří se budou postupně 
specializovat, a věřím, že tento typ operací vzbudí v někom zájem. 

A co se týče ambulancí? 

Naše ambulance, včetně ambulancí na poliklinice Modrá Hvězda 
a ambulance v Benátkách, nadále budou fungovat, stejně tak i oční 
pohotovost. V mém plánu je po potřebných zkouškách či atestacích 
našich mladých lékařek rozšířit potřebné specializované poradny, ať 
už jde o již zmiňovanou retinální poradnu, tak i poradnu 
glaukomovou, diabetickou, dětskou a nově ve spolupráci 
s endokrinology i poradnu pro endokrinní orbitopatii. 

Stačí vůbec kapacity našich ambulancí? Když budu potřebovat brýle, 
můžu se objednat? 

Ano, stačí. V případě potřeby vyšetření ohledně pouze předepsání 
brýlí směřujeme pacienty přímo do optiky, protože dnes již zcela 
odpadlo předepisování receptů na příspěvky na brýle. Pro veřejnost, 
pokud mají skutečně pouze problém se zhoršeným viděním, ať 
do dálky, či blízka, je to rychlejší a pohodlnější řešení. V optice jsou již 
dnes erudovaní optometristé, kteří mají i více času se každému 
podrobně věnovat, než jak tomu bývá v běžné oční ambulanci. 
V případě, že má optometrista podezření na závažnější oční problém, 
například šedý zákal, doporučí pak vyšetření zraku v příslušné oční 
ambulanci. Takže pokud trpíte pouze krátko či dalekozrakostí či 
zhoršujícím se viděním do blízka můžete zamířit rovnou do optiky. 
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Jak ovlivnil koronavirus vaše oddělení? 

Zásadně! Ovlivněn byl nejen chod na lůžkách, ale i na sále 
a ambulancích. Naše lůžkové oddělení se proměnilo v interní Covid 
oddělení. Sestřičky z lůžkového tedy zůstaly kompletně na „covidu“. 
Byla nutnost omezit neakutní operativní péči. Naše lůžkové oddělení 
je specifické tím, že práce zde je ze 70 procent prací ambulantní, což 
znamenalo přesun přístrojů a veškeré agendy z lůžkové části 
do ambulancí v přízemí. Všechny sestřičky, i nezdravotnický personál, 
se tak musely seznamovat za plného provozu s novou prací, ať už 
u lůžek nebo v ambulancích. Za to všem patří můj velký obdiv, 
respekt a dík. Není to jednoduché období, ale všichni se snažíme, aby 
vše pro pacienty (není to jen o „covidu“) nadále fungovalo v rámci 
našich sil a možností. 

Hana Kopalová  

  
 

 
Financování Rady seniorů 
 

a minulém jednání zastupitelstva padl dotaz na financování 
Rady seniorů s poznámkou, že ve městě nejsou jen senioři. 
Pan náměstek Marek, jehož poradním orgánem Rada seniorů 

je, zodpověděl otázku uspokojivě. Ráda bych věc poněkud rozebrala, 
jelikož se (nejen)problematikou seniorů zabývám od roku 2002, a to 
do patřičné hloubky. Na jedné straně - jde o to, s jak velkou skupinou 
seniorů máme co do činění - v našem případě v rámci města. Proto 
jsem zpracovala několikrát demografickou studii (kterou mimo jiné 
použila i Škoda Auto) za přispění Zdravého města Mladá Boleslav a 
v ní jsem poukázala na rychlé změny koeficientu stárnutí obyvatelstva 
- občanů města ve prospěch stáří. 
Tento koeficient poměřuje počet mládeže do 15 let s počtem občanů 
65+ v daném roce či  sledovaných letech. Jinak řečeno - v našem 
případě se rodí méně dětí a věk občanů se prodlužuje, z toho plyne, 

N 
CO SE DĚJE KOLEM NÁS 
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že společnost stárne. Samo o sobě to není nic špatného, ale dopady 
na veřejnou správu jsou  významné.  Znamená to rozšíření péče 
o seniory. Tento jev je pozorován ve všech vyspělých státech a začalo 
se s ním u nás pracovat hned po Sametové revoluci. U nás v Mladé 
Boleslavi aspoň ano. To je ta druhá strana mince. 
Jedním z nástrojů, který pomáhá uchopit řešení tohoto problému, je 
orgán, který pomůže zjišťovat potřeby a zájmy seniorů, ale může být 
také přímým nástrojem řešení problému. V některých městech 
(například v  Pardubicích) je Rada seniorů přímo pověřena řešením 
vymezeného okruhu problémů  seniorů, zodpovídá Radě města a je jí 
financována. V našem případě jde o poradní orgán náměstka 
primátora, který se seniorskými problémy zabývá. Tato rada se skládá 
z osob, které jsou činné v práci se seniory, například zástupce Klubu 
přátel skautingu, Old skautů, dlouholeté trenérky Tai -či, vedoucího 
Klubu seniorů v Čejeticích, zástupkyně předsedy Městského klubu 
seniorů a podobně. Když porovnávám situaci v roce 2002, kdy vznikla 
první Rada seniorů, s rokem 2020, kdy jsme provedli jednoduché 
bilancování v publikaci Báječná léta se seniory, situace v práci se 
seniory je podstatně intenzivnější, kvalitnější a nabízí daleko širší 
výběr služeb pro tuto část občanů města. Na závěr jen malou 
poznámku, za kterou se předem omlouvám, protože se opakuji - když 
něco chci kritizovat, nejdřív si zjistím, co a jak! 
Za svou osobu jsem spokojená s tím, čeho se v práci se seniory 
docílilo, protože jsme v uplynulých letech dostali uznání ze švýcarské 
WHO (Světová zdravotnická organizace) za systematický přístup 
k řešení života seniorů ve městě Mladá Boleslav, a to v oblastech 
volnočasových aktivit.  
 

Eva Pešková 
Už jste očkovaní? 
  

řátelé, kamarádi, kteří jste zažili očkování proti některým 
nakažlivým nemocem- záškrtu, černému kašli a tak dále, nejste 
zmateni, co národ a vláda vyvádějí, abychom byli chráněni proti 

zlé nákaze tou či onou vakcínou?  Máme se dát očkovat či nikoliv 
P 
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a která vakcína je lepší než druhá a třetí, 
bude jí dost? Někteří odmítači roušek či 
respirátorů nestojí ani o očkování? A co ti 
okolo nich? Kde je lidská slušnost a 
ohleduplnost? Vzpomínáte na to, jak to 
kdysi vypadalo? Přišli jsme do školy, postavili 
se do řady, obnažili ramínko a pan doktor 
nám píchnul očkovací látku, sestřička 
přelepila bolístku, v některých případech (když jsme byli prvňáci či 
druháci) jsme dostali malý bonbónek, někdo ještě pohlazení, když byl 
„ubulený“a bylo. Za to byla vymýcena dětská obrna, záškrt, černý 
kašel, pravé neštovice a co já vím.  Nevzpomínám si, že by někdo 
z rodičů protestoval a nedržel se lékařských pokynů. Na druhé straně 
je pravda, že pan doktor rodičům vysvětlil, oč jde, a učitelé nás 
připravili na celou situaci. Vím, vyrůstala jsem ve válce a po ní jsem 
začala chodit do školy, ale stát se staral o zdraví těch nejmenších 
docela svědomitě. Později v padesátých letech to vypadalo již 
poněkud jinak, méně se s lidmi komunikovalo, ale přesto! Nicméně 
mám za sebou obě dávky očkování a jsem mile překvapena. Šla jsem 
v první skupině, protože jsem byla bez problému přihlášena díky 
pomoci vnučky. Takže 19. ledna v 7 ráno jsem zvědavě vstoupila 
do Domu kultury, kde bylo vše připraveno, beze zmatků, při dodržení 
všech předpisů. Velký sál se jen blýskal a voněl desinfekcí, milé 
a šikovné sestry a dobrovolníci pracovali rychle a účelně. Celá 
procedura trvala asi 5 minut a pak jsme si poseděli pro všechny 
případy na křesílkách, když se ukázalo, že se cítíme dobře, mohli jsme  
po 35 minutách odejít po odevzdání sčítacího kontrolního lístku. 
Za měsíc se celá procedura opakovala s tím, že jsme obdrželi doklad, 
že jsme očkováni. Pro jistotu mě ho poslali také elektronicky. Myslím, 
že Klaudiánova nemocnice zorganizovala očkování nejstarších občanů 
perfektně a že všem zdravotníkům, dobrovolníkům a organizátorům 
patří veliký díky a obdiv.    

        Eva Pešková 
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V Klementice chystají virtuální pořady 

 Klementince je sice kvůli vládním opatřením zavřeno, ale 
neotálíme a dáváme dohromady další virtuální pořady, 
na které se můžete podívat a případně se i zapojit. Jarní věnec 

na dveře s Anetou Novotnou  
(https://www.youtube.com/watch?v=NxenWIVO2Ek&t=1s) si můžete 
zkusit vyrobit i vy sami. Co všechno k tomu budete potřebovat, 
najdete ve videu, ale i v popisku. S výrobky se mi pak můžete 
pochlubit, budu ráda. Pro malé děti jsme natočili předčítání několika 
pohádek od Anny Janíčkové, ale také recitační odpoledne, na která 
jste byli zvyklí. Všechna videa naleznete na našem kanále 
na Youtube.com nebo na našich webových stránkách 
www.klementinka.cz. Přednášky Mladoboleslavské univerzity III. věku 
si můžete také pustit na odkazu http://www.seniormb.cz/prednasky-
mbu3v/.  

Vyšlo II. číslo bulletinu Klementinka, k dostání zdarma je 
i na distribučních místech – Recepce Domu kultury, Magistrátu, 
recepci Služby a školení MB, z. ú. a Klaudiánově nemocnici.  
I přes nepříznivou situaci jsme se rozhodli naplánovat a nabídnout 
příměstské tábory. Při prodloužení nouzového stavu, vracíme peníze 
v plné výši.   

Registrace na očkování pro seniory 80+ a 70+ let – stále možné 
na infolince 739 562 382, jen Vás prosím, buďte trpěliví. Linka bývá 
vytížená a vakcíny s termíny bývají již naplněné. Rádi Vám pomůžeme 
s registrací i rezervací termínu.  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.  

Lenka Mansfeldová 
 

V 
OKÉNKO DO KLEMENTINKY 
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Rozhovor ZPŠ 
 

 
K zamyšlení 

 
Tak teď doma sedíme, 

na sebe hledíme a navíc - 
o covidu přemýšlíme. 

 
Snad jednou ta doba  měla přijít, 

abychom pravý smysl života, 
museli najít. 

 
Nač nám je drahé oblečení, 

když žádné zábavy, 
teď nikde není. 

 
K čemu krásné botky máme, 

když je ani na parketu, 
neošlapáme. 

 
A tak na závěr: 

hodně věcí teď musíme 
správně přehodnotit. 
A až vše zlé odejde - 

života si ještě pěkně užít. 
 

Anna Šímová 
 
 
 
 
 
 

VERŠE NAŠICH ČTENÁŘŮ
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Jarní 
 

Blíží se k nám jaro, 
lehce, pomaloučku. 

Občas ještě přitahuje 
i tu sněhovou vločku. 

 
I sluníčko občas krásně svítí, 

kdypak se asi 
na zahrádkách objeví 

jarní kvítí? 
 

Jara se dočkáme, 
ještě je čas, 

i ptáčkové se vrátí 
k nám zas. 

 
Hlavně, aby se vrátila 
ta pohoda a zdraví, 
co nám teď chybí. 
Lidé, mějte se rádi 

a buďte k sobě milí! 
 

Anna Šímová 
 

 



25
25

Přijde 
 

Alejí prochází s kytičkou v dlani 
před očima její tvář se zjevuje. 
Přijde, či nepřijde-čeká tu na ni 
čeká tu na dívku, kterou miluje 

 
Za sebou zaslechl známý rytmus kroků 

Pohledem zpět zří rozpuštěný vlas. 
Očima přehlédne křivku jejích boků. 
Přijde, či nepřijde - ona přišla včas. 

 
Tolik jí chtěl říci. Teď stojí oněmělý 

okouzlen dívčí krásou-vším 
v sobě zvláštní pocit. Rozrušen je celý 
nad šaty skrytým vábným tajemstvím. 

 
V tichosti se střetnou ruce k pozdravení 

Místo slov jí vtiskne v ruku květ, 
který řekne víc, kde slova třeba není 

i lásce mlčící se musí rozumět. 
 

Uprostřed vůně večera a ticha 
v náručí země jarem vonící 

se náhle oběma tak ztěžka dýchá 
pozdraven buď máji, lásky měsíci. 

 
Hladinou očí chce z nitra dívky pít 

vše, co před ním v hloubce duše skrývá. 
Údolí prsou chce jí obnažit 

a ona prosebně se v jeho oči dívá 
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Beze slov prosí, vždyť jej ještě čas 
nejsme tu naposled milovaný, milý 
pak něžně, vroucně hladila mu vlas, 

když v sobě překonal žádostivou chvíli. 
 

Až jednou. Až jednou sejdeme se zase 
já budu tvá, ty budeš mým. 

Zjevíme se sobě v nezastřené kráse 
svěříme se každý se svým tajemstvím. 

 
Bez výčitek jí a bez výčitek jemu 

vracejí se domů, v pocel slyší hlas, 
něžný, který patří jemu jedinému: 

„Přijdeš? Já přijdu zase včas.“ 
 

František Němeček 
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Jak si pamatujete dějepisné údaje? 
 
1. Jeroným Pražský (1378-1416)   a) básník 
2. Karel Škréta (1610-1674)    b)operní pěvec 
3. Antonín Koniáš (1691-1760)   c)pražský restauratér 
4. Josef Mysliveček (1737 -1781)   d)jezuitský kněz 
5. Karel Hynek Mácha(1810-1836)   e)hudební skladatel 
6. Karel Sabina (1813-1877)    f)filozof a teolog 
7. Josef Mánes ( 1820-1871)     g)publicista, spisovatel 
8. František Ženíšek(18499-1916)    h)novinář a spisovatel 
9. Otto Pinkas  (1848-1890)     i)sochař 
10. Jakub Arbes   (18440-1914)    j) podnikatel, mecenáš      
11. Josef Václav Myslbek(1848-1922)   k) malíř 
12. Václav Havel (1861-1921)    l) barokní malíř 
13. Václav Kliment(1863-1918)     m)malíř 
14. František L. Čelakovský(1864-1916)  n) botanik a mykolog 
 
Písmenka správných odpovědí napište kroužků za jméno. 

MÁME DOBROU PAMĚŤ 
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Hlavolam 
 
Je daná řada písmen abecedy a řada čísel. 
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 Podle tohoto přiřazení přečtěte tento vzkaz: 
 /2-22-4-21-5/  /27-4-19- 1-23-10/  /1/  /4-19-27-21-5/ /20-5/ !!! 
 
 Jistě jste to zvládli. Příště si zahrajme o něco na zub. Zkuste v tomto 
„kódu“ napsat krátké přání přátelům na www.seniormb.cz 
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