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Vážení a milý čtenáři,

máme za sebou nelehké období a všichni máme spoustu otázek - jaký vliv bude mít na náš život situace s Covid-19? 
Co nás čeká? Jak ovlivní fungování společnosti? Pevně doufám, že se situace postupně uklidní a budeme se moci vrátit 
k normálnímu životu. Nejspíše se spousta věcí se v našem okolí změní a bude jiná než dříve, ale dobrá nálada a chuť 
se vzdělávat a setkávat, třeba prostřednictvím akcí pořádaných společností Služby a školení MB, z.ú., vás jistě neopustí.

V rukou držíte další číslo našeho bulletinu Klementinka, ve kterém vás chceme informovat nejen o připravovaných 
událostech, ale také o naší dosavadní práci, která zahrnuje pečlivé přípravy na další období. Daří se nám zachovávat 
všechny stávající aktivity a snažíme se přidávat další akce a naši nabídku tak pro vás rozšiřovat.

Na letní měsíce máme pro vás připraveny zajímavé výlety a na podzim otevíráme další ročník Mladoboleslavské univer-
zity 3. věku. Pořádáme příměstské tábory a energii jsme vložili také do zajímavého projektu podporujícího multikulturu 
v našem regionu. Vyhlásili jsme také akční turistickou soutěž s hodnotnou hlavní cenou, těšíme se na vyhodnocení 
a pečlivě sledujeme vaše výsledky. Nadále se věnujeme také vzdělávání pedagogů a rozšiřujeme nabídku akreditovaných 
kurzů. Stále těsně spolupracujeme s komunitním centrem Klementinka a společně vyhlížíme hezké počasí, abychom 
vás mohli přivítat na naší zahradě, ať už na setkání studentů MB3UV nebo společenské akci „Vítání léta“. Chtěla bych 
vám, našim klientům a příznivcům poděkovat, že neztrácíme vaši přízeň a stejně tak poděkovat našim zaměstnancům 
za jejich obětavou práci v předešlém nelehkém období. Podařilo se nám udržet tým a činnosti a vás podporovat, pokud 
jste se v některých covid-záležitostech neorientovali. 

Mé osobní poděkování patří dosavadnímu řediteli a zakladateli Služby a školení MB, z.ú., v Mladé Boleslavi, Ivovi 
Rašínovi, který mi v březnu předal pomyslné žezlo k řízení ústavu.

Moc se těším na setkání s vámi a přeji vám příjemné vkročení do letní sezóny.

Eva Medková, ředitelka společnosti Služby a školení Mladá Boleslav, z.ú.

Co se u nás událo:
Společnost Služba a školení Mladá Boleslav, z.ú., se i v době covidové snažila dívat s optimismem do budoucnosti 
a pomáhat nejen našim klientům.

 Registrovali jsme na očkování proti COVID19
 Vydávali respirátory občanům Mladé Boleslavi
 Točili jsme zajímavé videopřednášky
 Natáčeli jsme rozhovory se známými osobnostmi našeho regionu 
 Podporovali jsme žáky základních škol, zapůjčením našich 

výukových notebooků
 Po rozvolnění jsme pořádali pěší výlety po okolí
 Vyhlásili jsme turistickou soutěž Turistika MB 

(více uvnitř bulletinu)
 Zapojili se do multikulturního projektu z NF Škoda

Co chystáme:
 Plánujeme výlety za poznáním v červnu, červenci a srpnu
 Otevíráme Studia pedagogiky – Asistent pedagoga
 Otevíráme Studium pro ředitele škol a školských zařízení
 Plánujeme studium Logopedického asistenta
 Pořádáme setkání pro posluchače MB3UV na zahradě Klementinka
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Nepřestávejme se těšit“
aneb malé pandemické zamyšlení, vzpomínka a pozvánka v jednom

Jedno ze známých rčení nám sděluje zdánlivě obyčejnou my-
šlenku, že „všecko zlý je pro něco dobrý“. Ne, že by pro to 
dobré ve zlém chtěl člověk zlo přivolávat, ale je pravdou, že 
každá špatná zkušenost člověka někam posouvá a  nezřídka 
přináší hlubší prozření až očištění. Ne jinak tomu je v  této 
naší celosvětové pandemické polízanici jménem… ani vyslovit 
už to nechci… Jde o zkušenost v mnohém zcela novou. Z dějin 
samozřejmě známe časy řádění nejrůznějších chorob, ale spo-
lečnost tehdy nebyla tak hospodářsky a informačně provázána, 
nebyla masírována stovkami zaručeně správných šokujících 
výkladů a konspiračních teorií o tom, jak si to někdo objednal, 
jak to někomu uteklo z laboratoře, jak je to všecko jen vymyš-
lená propaganda, nemuseli žít v  nejistotě, jestli po  vakcíně 
z Ruska náhodou nezačnou zpívat častušky a vzývat báťušku 
Stááálina. I politici to měli snadnější – nemuseli předstírat, jak 
to všecko skvěle zvládají v obavě, že jim to lid v příštích vol-
bách natře. Žádné volby většinou nebyly, panovníci vládli 
„z boží milosti“ a vysvětlení pandemií bylo nasnadě: „Pánbů 
nás navštívil křížem, protože jsme hříšní“ a šmitec. Lidé se za-
vřeli do svých domovů (pokud nějaké měli) a nacpali si špajzy 
jídlem – pokud nějaké bylo (jak diametrální rozdíl od  naší 
současnosti) a doma byli zalígrovaní a děkovali Bohu, že je to 
nepokosilo …a byli spolu …a uměli „být spolu“. A s těmi blíz-
kými, se kterými být nemohli – když Pánbůh dal a setkali se 
po delší době, tak si toho uměli patřičně vážit.

Nechci tím minulost vyzdvihovat a  současnost zlehčovat. 
Pandemie přinesla dosud mnoho neštěstí ať již předčasnými 
odchody na věčnost i řady jiných smutků méně viditelných, 
ale vyplývají nám z ní cenná poučení: Především je nám znovu 
připomenuto, že nejsme tak úplně pány světa a že bychom se 
tedy podle toho měli chovat – k přírodě, k bližním, k sobě. 
Máme nyní jedinečnou možnost si opět srovnat priority, zbavit 
se malicherností a trochu se vzdálit paní Pošetilosti, té odvěké 
krátkozraké průvodkyni lidských životů.

A závěrem jeden recept: Je potřeba se na něco těšit! 15 deka těšení denně = dlouhý a naplněný život! A nemusí to být 
těšení na exkluzivní dovolenou u moře. Může to být třeba exkluzivní kafe na balkóně s kamarádkou, nebo, až mi vy-
kvetou jiřiny, nebo na další setkání a přednášky v U3V a na krásné společné výlety!

J. B. Sturz, lektor MBU3V

Služby a školení MB, z. ú.

Mladoboleslavská univerzita III. věku
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Studijní programy MBU3V 
pro 19. akademický rok 2021/2022
Cestujeme světem /pondělí/
Poznávací a  naučné cesty po  zajímavých zemích světa bez rozdílu jazyka, náboženství 
a státního zřízení (monarchie, federace, republika …). 

Evropské dějinné události a významné osobnosti ve vztahu k českým dějinám
/pondělí, úterý/
Studijní obor zachycuje důležité, zajímavé ale i společenské události, které významným způsobem ovlivnily politické, 
hospodářské a kulturní dění v Evropě..

Šlechtické rody I, 1. r. /středa/
Nejvýznamnější české šlechtické rody a jejich sídla (královské hrady, zámky, zámečky, víkendová sídla a jejich interiéry), 
ale také jak jednotlivé stavby vznikaly, jak se přestavovaly či postupem času i zanikaly.

Boleslav, známá i neznámá /čtvrtek/
Studijní obor je převážně zaměřený na Mladou Boleslav a její blízké okolí. Seznámí vás se vznikem významných staveb 
minulých i současných, historických i moderních a „život“ v nich a staveb všedních i nevšedních.

Kresba, malba a jiné výtvarné techniky /čtvrtek/
 ročník – kresba a malba a dalšími výtvarnými technikami jako např.: koláž, kaligrafie
 II. ročník – kresba a malba, možnost jejich výstupu v technikách - např.: tečkovaná kresba, akvarel, tempera, 

olejomalba.
 III. ročník – práce na absolventských zadáních.

Dějiny, dějiny regionu a dějiny umění 1. r. /středa/
Jak vypadal každodenní život člověka a jeho životní potřeby, jaký byl život v klášterech, existence dvojí víry, zbožné 
poutě, ale i počátky cestování a poznávání okolního světa. 

Anglický jazyk pro seniory, 1., 2. a 3. r. /úterý, středa/
Zájemcům o  výuku anglického jazyka nabízíme získat základní znalosti, pro mírně pokročilé, orientaci v  jazyce 
při cestách, nákupech, návštěvě kulturních i jiných akcí. Pokročilí posluchači se mohou zdokonalit v konverzaci.

Kurz: Pracujeme na počítači a internetu (kurz se otvírá při naplnění počtu 8 zájemců)
Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit pracovat s počítačem a internetem, kteří chtějí objevovat nové možnosti  
informace a komunikace.

Naše zahrada – pro zdraví, krásu a užitek 1. r. /čtvrtek/
Studijní obor se zaměřením na okrasné zahradnictví. Poradíme s organizací zahrady, jak, kdy a kam vysazovat letničky, 
trvalky, cibuloviny, byliny, ale i vřesy a vřesovištní rostliny. Jak ochránit zahradu proti škůdcům.

Slavnostní zahájení 19. akademického roku proběhne 6. října 2021 ve Sboru českých bratří.

Kontakt: Helena Bubnová, koordinátorka, tel. +420 725 812 306, bubnova@sskolemb.cz 

Služby a školení MB, z. ú.

Mladoboleslavská univerzita III. věku
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Expedice na planetu Země
Tábor je určený dětem, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku 1. stupně ZŠ 
do třetího ročníku ve věku 6 – 10 let.

Termín konání: 9. 8. – 13. 8. 2021
Nástup na příměstský tábor: 7:30 – 8:00 hod.  Ukončení: 15:30 – 16:00 hod.
Místo konání: Služby a školení MB, z. ú. KC Klementinka a Zahrada KC Klementinka, V. Klementa 601, Mladá Boleslav

Obyvatelé planety Země, jsme vědecká výprava z planety MartiMarc a vaše Země byla vybrána jako nejpozoruhodnější 
místo v celém širém vesmíru. Abychom se tady neztratili, potřebujeme najmout skupinu domorodých průvodců, kteří 
nám s prozkoumání planety Země pomohou. A co všechno nás čeká? Za pět dní navštívíme pět kontinentů a o každém 
se dozvíme to nejzajímavější. Budeme prozkoumávat různé formy pozemského života a zahrajeme si nespočet pohy-
bových i naučných her.

Registrace na tábor: Registraci na letní tábor proveďte skrze e-mail sladkova@sskolemb.cz zasláním jména a příjmení 
Vašeho dítěte, platného telefonního čísla a e-mailu. Po registraci Vám budou zaslány další informace o průběhu a pro-
gramu tábora.

Tip na výlet
Služby a školení MB, z. ú., pořádá jednodenní výlet za poznáním

Čapí Hnízdo a zámek Jemniště

Termín: 24. 6. 2021 /Čtvrtek/
Cena výletu: 460,- Kč / os.

Cena zahrnuje dopravu autobusem, vedení výletu
Cena nezahrnuje vstupy do objektů (zámek, zámecké zahrady), 
odborný výklad, oběd

Odjezd: 24. 6. 2021 v 7:30 POZOR z Výstaviště Mladá Boleslav
Příjezd: (předpokládaný) v 17:00 POZOR na Výstaviště Mladá Boleslav

Program zájezdu: Příjezd k baroknímu zámku Jemniště z roku 1381, panství 
v té době bylo v majetku Beneše z Cimburka, který se podle názvu zdejší vsi 
začal psát z  Jemniště. Prohlídka zámku od 10:00 (rozdělení na 2 skupiny). 
Po prohlídce (dle časových možností) návštěva zámeckého parku nebo zámec-
ké kavárničky. Následuje přejezd do areálu Čapí Hnízdo /rekreační a konfe-
renční areál/ a prohlídka domova handicapovaných zvířat a ptáků „Labyrint 
zvířat“. Oběd je zajištěn přímo v místě – terasa restaurace.

Důležité vzíti s sebou: dobrou obuv, pláštěnku, velkou svačinu, pití, kartičku 
pojištěnce a peníze na vstupy.

Vedoucí výletu: Ing. Eva Krejbichová, asistentka: ing. Eva Vašková
Tel.: 602 548 092, e-mail ekrejbichova@centrum.cz; 739 220 697,
e-mail eva.vaskova@gmai1.cz

Služby a školení MB, z. ú. , pořádá jednodenní výlet za poznáním

Za M. B. Braunem do Kuksu
a vodní nádrž Les Království

Termín: 16. 6. 2021 /Středa/
Cena výletu: 380,-Kč / os.

Cena zahrnuje dopravu autobusem, průvodce
Cena nezahrnuje vstupy do objektů, oběd

Odjezd: 16. 6. 2021 v 7:00 POZOR z Výstaviště Mladá Boleslav
Příjezd: (předpokládaný) v 19:00 POZOR na Výstaviště Mladá Boleslav

Program výletu: Příjezd do obce Kuks – Hospital Kuks – venkovní prohlíd-
ka barokního komplexu, který v roce 1696 založil hrabě Špork. Na svém hra-
dišťském panství založil špitál pro přestárlé veterány a chudé lidi z okolí. Uvi-
díme sochy M. B. Brauna. Oběd v  jednání! Pokračujeme přechodem přes 
údolí do Žíreče na Braunův betlém. Dále navštívíme nejkrásnější přehradu 
Les Království v Bílé Třemešné, která se nachází na řece Labi. Přehrada Les 
Království byla v roce 1964 zapsána na seznam technických památek.

Důležité vzíti s sebou:
dobrou obuv, pláštěnku, velkou svačinu, pití, kartičku pojištěnce, peníze 
na vstupy. 

Vedoucí výletu: Lenka Elisová, asistentka: Věra Lukešová
Tel.: 607 124 952, e-mail: lenka.elisova@seznam.cz

Služby a školení MB, z. ú.

Příměstské tábory 2021 a tip na výlet
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Setkávání kultur ve světě dospělých jako šance
pro svět dětí
Služby a školení Mladá Boleslav, z.ú. za podpory nadačního fondu Škoda Auto a Komunitního cen-
tra Klementinka připravili projekt „Setkávání kultur ve světě dospělých jako šance pro svět dětí“ 
jehož cílem akceptování multikulturality prostřednictvím „nenásilných“ programů (např. tance, di-
vadlo, tradiční jídla apod.) kdy bude společnost lépe připravena na řešení problémů, které mohou 
při soužití nejen dětí, ale i dospělých z odlišných jazykových a socio-
kulturních okruhů vznikat. 
Komunitní centrum s propojením na seniorské aktivity MBU3V se tak 
může stát první „institucí“ v regionu, kde dojde předcházení střetu kul-
tur, kterých jsme v dnešní době svědky. Přínosem bude rozšíření pro-
gramové nabídky všech zapojených institucí, včetně rozšíření povědo-
mí o vzdělávání seniorů s propojením v dalších aktivitách, jako jsou 
např. společné zájezdy, přednášky apod. Přínos projektu vidíme v se-
tkávání různých skupin v budově Klementinky, kde je sídlo společnos-
ti Služby a školení MB, z.ú, a KC Klementinka, kde budou účastníci 
různými formami seznámeny s tradicemi svých zemí, krajů apod. Pro-
gramy budou koncipovány tak, aby nebyl vyčleněn nikdo z  rodiny 
do jiného prostředí a vždy se programu mohl zúčastnit každý člen.
Cílem by mělo být nejen propojení různých národnostních men-
šin s obyvateli MB, ale výměna zkušeností lidí s podobnou životní 
situací, kteří jsou odloučení ze svých původních domovů. 
V  případě potřeby budeme zajišťovat cílené přednášky, jako např. 
na  téma sociální politiky, seznamovat se s  programy a  možnostmi 
v  regionu MB, kurzy finanční gramotnosti, přednášky k  uplatnění 
na trhu práce apod.

Náplň projektu:

 Dětský den s programem cíleně zaměřeným na spolupráci rodičů s dětmi, včetně malého občerstvení – 1. 6. 2021

 Výlet za vysvědčení, prohlídka Leteckého muzea v Mladé Boleslavi s procházkou a poznáním části města
 Mladá Boleslav – 30.6.2021

 Mezinárodní večer s ukázkami tradic jednotlivých kultur – 29. 8. 2021

 Účast na Festivalu kultur v prostorách parku Výstaviště – 17. 9. 2021

 Putování za čtením, čtení pohádek s možností 
volného pokračování v dalších termínech 
– 1. 10. 2021

 Přednášky v rámci studia MB3UV, ředstavení 
jednotlivých kultur – termíny budou upřesněny

 Vánoční posezení se zpíváním koled – termín 
bude upřesněn

Služby a školení MB, z. ú.

Multikulturní projekt
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Poznej své město a okolí
Rozhodli jsme se nabídnout pomocnou ruku všem, kteří díky měsícům plným omezení a záka-
zů možná trochu zlenivěli, možná trochu rezignovali.

Procházky mají za úkol poznat lépe památky a význam-
ná místa Mladé Boleslavi a  jeho okresu. Po  registraci 
na  turistikaMB@seznam.cz obdržíte ukázku základní 
trasy s body, které je potřeba navštívit. Tištěnou mapu 
Vám vydáme na recepci Služby a školení MB, tř. Václava 
Klementa 601. Kromě jedné trasy určené nám můžete 
poté zvolit libovolnou trasu i jinde. Délka trasy musí být 
minimálně 5 km. Kudy, kam a s kým půjdete, je čistě jen 
na vás. Jediný povolený způsob zdolání je ovšem pěšky 
nebo během. Tyto kilometry se započítávají do kolektiv-
ních, rodinných a osobních kilometrů. Základním pra-
vidlem je, že musíte obejít základní verzi. To v praxi zna-
mená, že můžete chodit kdekoliv, ale alespoň 1x během 
soutěže musíte navštívit body v Mladé Boleslavi. Když se 
budete registrovat jako skupina nebo rodina, můžete si 
body nasčítat.

Jak se mohu zaregistrovat do soutěže?
Budete potřebovat sportovní hodinky nebo mobilní telefon s  aplikací (např. Strava, stopař v  Mapách.cz či jinou, 
kterou používáte), pomocí kterých zaznamenáte svou trasu a  podobně jako printscreen (nebo ofocené) ji pošlete 
na turistikaMB@seznam.cz. Na printscreenu musí být vidět trasa, datum, čas trvání a ušlá vzdálenost a uvedená 
kategorie, ve které soutěžíte. Soutěžit můžete ve všech třech kategoriích.

Kolikrát se mohu pokusit o zdolání trasy?
Každou zvolenou trasu můžete absolvovat, kolikrát chcete. 

Kdy bude vyhlášení?
Vyhlášení soutěže je naplánováno na 24. 6. 2021 v Ko-
munitním centru Klementinka na  akci Vítání léta. 
V případě nepříznivého vývoje pandemie COVID – 19 
bude místo a způsob vyhlášení účastníkům včas sděle-
no.

V jakých kategoriích se soutěží?
•	 jednotlivec	
•	 kolektiv	–	minimálně	6	účastníků	(zvolte	si	své	

jméno skupiny)
•	 rodina	–	minimálně	3	členové	z jedné	rodiny

Vítězem se stává jednotlivec, kolektiv, případně 
rodina s nasbíraným největším počtem km. Hod-
nota 1 bodu má 1 kilometr.

Soutěž trvá do 20. 6. 2021.
Soutěžit můžete o víkendový pobyt v Penzionu 
U Potůčku ve Smržovce a další hodnotné ceny.

Pro registrované účastníky bude zpřístupněna 
sdílená tabulka na Google, aby si mohli své 

výkony porovnat s ostatními.

Služby a školení MB, z. ú.

Turistická soutěž 
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Vracíme se zpět do normálu
Duben i květen se ukázaly jako měsíce, kdy aprílové počasí skutečně vládlo. Střídaly se sněhové vločky a déšť s příli-
vem jarního slunce. Každé ráno jsme vstávali do jiného počasí a ani situace ve světě nebyla o moc jiná. Každý den nové 
informace, které nás často mátli, a  náladu nám také moc nezlepšovaly. V  tomto čísle se dočtete o  letních akcích, 
na kterých bychom se s vámi rádi viděli a nebo se naučíte se zdravé recepty 
na muffiny. Mimo jiné stále můžete přihlásit své malé ratolesti na příměstské 
tábory nebo na letní kurz Krav Magy pro děti ve věku 9 – 12 let, který bude 
jistě příjemným zpestřením u již ne úplně dobrovolné distanční výuky. Děti si 
budou moci konečně užít prázdniny společně s ostatními dětmi, poznat nové 
kamarády. 
Více informací o akcích a kurzech na www.klementinka.cz. 

Komunitní centrum i zahrada bude přes léto otevřené a přímo láká k uspo-
řádání rodinného pikniku nebo i klidnému posezení u šálku dobré kávy s po-
hledem na historický altán. Od poloviny května jsme obnovili provoz a tak 

k  nám můžete zavítat zahrát si 
např. kuželky, minigolf nebo pé-
tanque. Vše vám zde zdarma za-
půjčíme. A pokud nemáte s kým 
hrát, seženeme vám parťáka! 

Vítání léta v zahradě
Tradiční akce komunitního centra proběhne 24. 6. 2021 od 14 do 18 
hodin v zahradě. Čeká vás bohatý kulturní program nejen s účastníky 
Boleslavsko hledá talent, občerstvení, soutěže a malování na obličej pro 
děti. K dispozici budou mimo jiné i zahradní aktivity. Vstupné je 50,- Kč. 

Termín a podmínky akce se mohou změnit. Sledujete webové stránky 
www.klementinka.cz, kde budou aktuální opatření, která bude nutná 
dodržet pro vstup na akci, včas zveřejněna. 

Hledáme 
dobrovolníky 

do Klubu přátel! 

Přidáte se?

Chcete se zapojit do činnosti 
komunitního centra? Hledáme 
dobrovolníky, kteří se budou 

kreativně realizovat v činnostech 
s dětmi i seniory. Ať už jen při 

hraní společenských nebo 
míčových her, tak jako parťák 
na stolní tenis s někým, komu 

parťák zrovna chybí!

Hlásit se můžete na
info@klementinka.cz.

Foto: Ing. Zdeněk Kolín

Foto: Ing. Zdeněk Kolín

Foto: Ing. Zdeněk Kolín

Komunitní centrum Klementinka

Léto v Klementince
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Dobrovolníci pořádali sbírku hygienických
potřeb pro děti
Dobrovolnické centrum pro sociální služby a knihovnu města Mladá Boleslav a Dobrovolnické 
centrum Klaudiánovy nemocnice pořádaly v  měsíci dubnu Jarní DobroSbírku pro mentálně 
postižené děti a mladé dospělé v Domově pod lípou v Lipníku a děti z dětských domovů v Mladé 

Boleslavi. Koordinátorky obou dobrovolnických 
center nejdříve zjistily u vedoucích pracovníků všech 
tří domovů, co jim nejvíce chybí a tomu pak sbírku 
přizpůsobily. 

Největší poptávka byla po  hygienických potřebách, jako jsou sprchové 
gely, zubní pasty a kartáčky, deodoranty, spreje proti klíšťatům, opalovací 
krémy, dětské pleny, vlhčené ubrousky, papírové kapesníčky apod. Sešlo se 
i  několik hraček a  oblečení pro děti z  Domova pod lípou v  Lipníku. 
Do  sbírky se zapojila jak široká veřejnost, tak i  firmy a  různá sdružení 
na Mladoboleslavsku. Věci mohli zájemci nosit buď ve všední dny do Komu-
nitního centra Klementinka nebo na recepci gynekologicko-porodnického 
oddělení Klaudiánovy nemocnice, kam mohli i o víkendu.

„Zájem veřejnosti byl opravdu veliký a předčil naše očekávání. Zvažujeme, 
zda z toho neudělat tradici a nepokračovat v tomto či podobném duchu 
i dalších letech. Teď nás, s kolegyní z DC Klaudiánovy nemocnice Zuzkou 
Kaftanovou, čeká darované věci roztřídit a rozvézt do všech tří domovů. 
Všem dárcům moc děkujeme a vážíme si jejich pomoci“ řekla nám koor-
dinátorka Dobrovolnického centra pro sociální oblast a  knihovnu Petra 
Malátová. 

Na fotografiích můžete vidět darované hygienické potřeby, které veřejnost 
přinesla do Komunitního centra Klementinka.

Dobrovolnická centra Mladá Boleslav

Dobrosbírka dobrovolnických center
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Muzeum Mladoboleslavska se opět otvírá veřejnosti
V pondělí 3. 5. přivítalo ve svých prostorách Letecké muzeum Meto-
děje Vlacha a v úterý 4. 5. na pracovišti hrad a Muzeum Benátecka, 
v sobotu 8. 5. v Muzeu Podbezdězí, samozřejmě za dodržení platných 
protiepidemických opatření, nové návštěvníky.

Čeká na vás řada novinek uvnitř i venku – na hradním nádvoří je při-
pravena bojovka s řadou úkolů, v prostorách hradu můžete zhlédnout 
výstavu o dětství před 150 lety s názvem Enyky, benyky, kliky bé… Fo-
tografický cyklus o proměnách Mladé Boleslavi Jak šel čas… pokračuje 
snímky z úprav náměstí Míru a chystáme i připomínku 400 let od staro-
městské exekuce.

V  pokladně muzea můžete zakoupit kromě propagačních materiálů 
např. čtivou knihu Václava Františka Rudolfa Staré obrázky boleslavské, 
podle níž je vytvořena volně přístupná výstava na  hradním nádvoří. 
Muzeum Podbezdězí má pro vás nachystané výstavy Ohníčky, skály 
a my a Strenický potok, Muzeum Benátecka vás srdečně zve mj. na 100 
let benáteckého fotbalu.

Muzeum Mladoboleslavska je i po otevření expozic nadále spojeno s ve-
řejností prostřednictvím sociálních sítí, kde jsou pořádány jednorázové 
akce a zveřejňovány pravidelné příspěvky, které alespoň zčásti nahrazu-
jí osobní kontakt. 

Všechny aktuality najdete na webových stránkách: www.muzeummb.cz a na našich sociálních sítích.

Srdečně zveme na návštěvu našeho muzea a těšíme se s vámi na viděnou! 

Knihovna města Mladá Boleslav
obnovuje svůj provoz
V  současné době, dokud se ze strany vlády něco nezmění, je knihovna otevřena v  běžné provozní době (jen 
ve čtvrtek začínáme až od 9 hodin z důvodu pravidelného testování zaměstnanců). V knihovně je možné si knihy 
vybrat, vypůjčit, vrátit. Po dalším rozvolňování jsou nyní přístupné i pobytové služby. Pro děti připravujeme tradiční 
akci Noc s Andersenem trochu netradičně. Tentokrát proběhne 11. 6. 2021 od 19 hodin v živém vysílání z knihov-
ny. Když nemůžou děti na Andersena do knihovny, přijde Andersen k nim domů. Tématem celého večera bude Harry 
Potter. Děti i jejich rodiče se mohou těšit na čtení, kvízy, vyrá-
bění, hry a soutěže i pohybové aktivity. Na akci je potřeba se 
předem přihlásit. Více informací na webu a Facebookových 
stránkách knihovny.

Dále připravujeme pro děti na prázdniny:

1. 7. – 31. 8. Dobrodruh Timo – prázdninová bojovka
v knihovně

Letošní letní soutěž bude spojena s  komiksem Dobrodruh 
Timo pro děti přibližně od 6 let. V knihovně si děti vyzvednou 
slepou mapu a mohou začít soutěžit. Každý dobrodruh, který 
splní všechny úkoly, dostane zajímavou odměnu.

Kultura

Muzeum a knihovna města Mladá Boleslav
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Městské divadlo Mladá Boleslav se opět po roční 
odmlce vrací na Státní zámek Sychrov
V rámci Letního divadelního Sychrova uvede dva tituly v pěti termínech:

•	 pátek	25.	června	ve 20:30	a pondělí	28.	června	ve 20:30

uvedeme hudební komedii Zdeňka Jirotky – SATURNIN. Rodinná komedie plná humoru a živé hudby vás přenese 
do noblesní prvorepublikové atmosféry a ukazuje, jak to vypadá, když se sluha stne de facto pánem svého zaměstna-
vatele. V režii Adama Doležala hraje v titulní roli Saturnina - Petr Bucháček. Dále hrají: Radim Madeja, Matěj Vejdě-
lek, Martin Hrubý, Eva Reiterová, Milan Ligač, Lucie Končoková, Miroslav Babuský j. h., Karolina Frydecká aj.

•	 čtvrtek	1.	července	ve 20:30,	pátek	2.	července	ve 20:30	a sobota	3.	července	ve 20:30	

je na programu detektivní dobrodružství plné britského humoru A. C. Doyla a P. Halbichové – PES BASKERVILLSKÝ.

Pozvolna se stmívá, mlha houstne a z Velké grimpenské baži-
ny se ozývají děsivé zvuky... Vyje to snad opravdu pekelný pes 
přicházející si pro všechny členy rodu Baskervillů, jak se do-
mnívají místní lidé? Jak zemřel sir Charles, kdo krade v lon-
dýnském hotelu boty a proč v noci pláče služebná Berrymo-
rová? Nejen tyto záhady čekají na nejgeniálnějšího detektiva 
všech dob, Sherlocka Holmese, který snad s pomocí houslí 
a věrného přítele Watsona přijde na kloub každé z nich. V re-
žii Petra Mikesky hrají v hlavních rolích Sherlocka Holmese 
a  doktora Watsona Petr Prokeš a  Roman Teprt. Dále hrají: 
Milan Ligač, Ivo Theimer, Lucie Končoková, Martin Hrubý, 
Petr Bucháček, Eva Reiterová, Svatava Hanzl Milková a Mi-
lan Koníček j. h.
Vstupenky v jednotné ceně 350 Kč jsou v prodeji přes webové 
stránky divadla: www.mdmb.cz

Běháte nebo chodíte? Zapojte se do sportovní výzvy
Pohybem pro dobrou věc
Mladoboleslavané vyběhali ke konci května již více než 149 000 korun pro čtyři lokální, veřejně prospěšné organizace. 
Celkem jedenáct mladoboleslavských, veřejně prospěšných projektů má díky grantové výzvě Nadačního fondu Škoda 
Auto Pohybem pro dobrou věc šanci získat nadační příspěvek až 30 000 Kč. O celkové výši rozdělované částky rozho-
dují svým pohybem od začátku února občané celého Mladoboleslavska, sportovat se bude do 30. listopadu 2021. 
Výzva je realizovaná ve spolupráci se ŠKOFIT, programem zaměřeným na zdravý životní styl. Od spuštění výzvy Mla-
doboleslavané uběhli neuvěřitelných 74 513 kilometrů, tedy vzdálenost, která se pomalu blíží dvojnásobku obvodu 
Země. Na podporu tak dosáhly už projekty čtyř lokálních, veřejně prospěšných organizací, mezi nimi Equilibro, která 
bude moct postavit nový přístřešek pro hipoterapeutické koně, Jednota bratrská Mnichovo Hradiště, která spustí pro-
jekt Zdravý les nebo Můžeme pomoci, která má v plánu rozhýbat všechny generace. Všichni Mladoboleslavané, kteří 
by svým pohybem rádi přispěli, stále mají skvělou příležitost. Stačí se v mobilní aplikaci Strava zapojit do sportovní 
výzvy programu ŠKOFIT a zaznamenávat své kilometry zdolané během nebo chůzí. Nadační fond Škoda Auto připíše 
za každý kilometr dvě koruny na realizaci dobročinných projektů. Na svou podporu stále čeká 7 přihlášených projektů. 
Kompletní přehled přihlášených projektů najdete na webu Nové Boleslavsko (www.noveboleslavsko.cz).
Informace o tom, jak se registrovat do programu ŠKOFIT a jak pracovat s aplikací Strava najdete na stránce
www.poliklinika.skoda-auto.cz/skofit/registrace. 

Kultura

Městské divadlo Mladá Boleslav a Nadační fond ŠA
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Dnes jsme si pro vás připravily rozhovor s majitelem krásné vinotéky Víno Hruška situované na Staroměstském 
náměstí v Mladé Boleslavi Radkem Zakonovem. Zeptáme se ho nejen na víno, jeho historii, ale i třeba na pro-
spěšnost ke zdraví.

Co vás přivedlo k vínu 
jako k nápoji?
Profese. Vystudoval jsem stra-
vovací školu v  Poděbradech. 
Jenže v  té době u  nás nebylo 
kvalitní víno ještě v takové obli-
bě. Jsme pivní národ a víno bylo 
víceméně záležitostí konzuma-
ce z velkých vinařských závodů, 
kde jste na  přívlastkové víno 
nenarazili. I v restauracích, kde 
jsem kolem sametové revoluce 
pracoval, tato vína ani nebyla. 
A  nebyla o  ně poptávka. Asi 
po po pěti šesti letech se mi do-
stala do ruky lahev Muškátu mo-
ravskéko, pamatuji si to do dnes, 
byl to Kabinet. Začal jsem hledat v literatuře a zjistil jsem, že ze školy si pamatuji jen technologii výroby vína. Takže 
skoro nic! Takže jsem zakoupil několik odborných knih a jezdil jsem po vinařstvích a vinařích. Vše od zdroje, i ochut-
návání! 😊

A to vás vinaři pustili do své kuchyně?
Ti byli skoro vždy nadšení a úžasní. Víno se, hlavně v Čechách, opravdu moc nepilo. Postupem času, když jsem něco 
nastudoval a přechutnal, začal jsem dělat trochu osvětu a zval vinaře s jejich víny do Mladé Boleslavi.

A mělo to nějaký úspěch? Odezvu?
Přímo fantastickou odezvu. Lidé zjistili, že jim po kvalitním víně nebolí hlava ani žaludek a vlastně jim moc chutná. 
A navíc se dozvěděli mnoho zajímavých informací z vinařského prostředí, pěstování a výroby vína.

Jak dlouho vůbec lidstvo pije víno? 
Z dostupných zdrojů víme, že nejstarší archeolo-
gické vykopávky, ke kterým lze víno přiřadit jsou 
asi 8000 let. A jsou z oblasti dnešní Gruzie a Ar-
ménie.

To ta technologie výroby asi nebyla 
jako dnes?
To zcela určitě ne. I když někteří vinaři se naopak 
vrací technologicky ke  kořenům. Nechávají sa-
movolně kvasit hrozny v  hliněných nádobách, 
jako v  dobách minulých. V  českých zemích se 
největší zásluhy o rozvoj vinařství zasloužil Karel 
IV. Ale již dávno před ním, zakládali vinohrady 
Římané. Jejich zkušenosti s vinohradnictvím byli 
neocenitelné.

Kultura

Rozhovor
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V té době se pilo vína asi hodně, jaké asi 
bylo?
V Itálii, kde je dostatek slunečních dní, asi silné. 
Četl jsem, že si ho museli ředit. V Praze zase, když 
někdo ředil víno, byl za to máchán v kleci ve Vlta-
vě! Řekl bych, že hlavně kvůli zdraví. Víno se pilo 
proto, že v něm nebyla voda. Čističky nebyly a už 
tenkrát některé řeky měly nevyhovující vodu.

Víno je zdravý nápoj?
Samozřejmě! Ve  víně je spousta vitamínů, anti-
oxydantů a minerálů. V malém množství i trocha 
alkoholu vám pomůže s trávením. Je dokázáno, že 
častější pití malého množství vína odbourává cho-
lesterol a snižuje riziko cévních onemocnění. Jen 
není dobré se to malé množství dohnat o víkendu 
nadměrným vypitým množstvím.

A vinaři to potvrzují?
Do jednoho. Už jsem byl u vinařů v Čechách a na Moravě, na Slovensku, Rakousku, Německu, Francii i Itálii a tito 
pracovití lidé se těší fyzickému i duševnímu zdraví i díky vínu. Teď se zrovna chystám navštívit vinaře v Portugalsku 
a předpokládám, že i tam budou všichni NA POHODU.

Co vám víno přineslo do vašeho profesního života?
Spoustu skvělých lidiček jak mezi vinaři, tak mezi zákazníky. Rád si s nimi o víně povídám, dozvídám se nové věci 
a příběhy. Víno je velice komunikativní nápoj. A ta možnost cestování. Zatím největším profesním uznáním, byla pro 
mě možnost se prezentovat a připravit degustaci našich vín při oslavě 100let naší republiky na  slavnostním rautu 
na francouzském velvyslanectví v Paříži pro 700 pozvaných. Měli jsme s našimi víny obrovský úspěch i u francouz-
ských hostů.

Jaké máte plány do budoucnosti.
V první řadě jsem si také sám vysadil svůj malý 
vinohrad, abych k té teorii přidal i něco ze své 
praxe. Když jsme u  té teorie, přednáším také 
na  středních školách v  oborech gastronomie 
a dělám osvětu mezi svými současnými a dou-
fám, že i budoucími zákazníky různými semi-
náři a  degustacemi. V  neposlední řadě také 
spojené s  kulturní činností nebo zážitky se 
snoubením vína s pokrmy.

Na  tu zatím nejbližší bych vás velice rád po-
zval. Pokud vše půjde bez nějakých epidemio-

logických problémů a následných zákazů, bych čtenáře rád pozval na další Staroměstské slavnosti 18.září 2021, kde 
budu prezentovat a degustovat s návštěvníky skvělá vína, budou tu taktéž zastoupeni živnostníci ze Starého města 
a přilehlého okolí nejen z oboru gastro.

Těšíme se na vás
Radek Zakonov

Kultura

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

I po vzniku samostatné obce Josefův Důl pokračovalo rozšiřování i modernizace textilky. 
Na tom měli prvořadou zásluhu skvělí odborníci a organizátoři z „dynastie“ Leitenberge-
rů – Franz, který se stal roku 1833 nástupcem Johanna Josefa Leitenbergera, a od roku 
1858 synovec Friedrich, který získal šlechtický titul svobodného pána (Freiherr). V obci 
byly skoupeny všechny pozemky a  nemovitostí, postavena architektonicky ceněná vila 
(zámeček) a zřízen velký anglický park, nakonec byla na západním zalesněném svahu ji-
zerského údolí postavena kaplová rodinná hrobka. Roku 1869 postavena vlastní plynárna, 
V  roce 1884 byla zřízena úzkorozchodná železniční vlečka, která se napojila na  trať 
Turnovsko-kralupské dráhy, otevřené v roce 1865. Přes Jizeru byl postaven dřevěný most.

Ve snaze udržen krok s konkurencí, vynakládali Leitenbergerové značné sumy na modernizaci a vývoj nových strojů 
a technik potisku. Z vlastního výzkumu pocházel i nový stroj na mechanické potiskování látek zvaný „Leitenbergerina“. 
Jako první v zde byl zaveden několikabarevný tisk látek. Zvláštností přímo Kosmonoské továrny, byl tisk pomocí hor-
niny lapis lazuli, modrého polodrahokamu, který zavedl Ignáz von Orlando, manžel jedné z Franzových dcer, který 
rovněž převzal vedení firmy po jeho smrti. Zaměstnanců měla továrna v této době několik set. Dělníci byli v drtivé 
většině Češi nejen z Kosmonos, ale i přilehlých vesnic. V roce 1868 byla v pobočném závodě v Hrádku nad Nisou 
(Grottau) dána do provozu nově vystavěná přádelna bavlny (s 54 000 vřeteny) a tkalcovna s 1150 tkacími stroji, takže 
pak asi polovina tkanin k potiskování pocházela z vlastní výroby. V obou provozech bylo zaměstnáno asi 2000 lidí.

Firma dodávala ročně na trh až 600 000 metrů potiskovaných tkanin. Do roku 1850 se výroba zvýšila na desetináso-
bek. V roce 1860 zde produkovali 13 milionů metrů potiskovaných tkanin, v roce 1892 bylo v provozu 21 válcových 
strojů (z toho 10 na parní pohon,) se kterými vyrobil 17 milionů metrů, 15 % zboží šlo export (mimo monarchii).

Friedrich Leitenberger zavedl v podniku pro své zaměstnance ve své době vynikající systém nemocenského a důcho-
dového pojištění, podporoval značnými finančními prostředky školu pro děti svých zaměstnanců, nechal zřídit pod-
nikovou kantinu, obchod aj.

V  té době byl Leitenbergerův závod skutečně 
textilní velmocí. Na samém sklonku 19. století, 
26. října 1899 baron Friedrich zemřel a byl po-
hřben ve zmíněné rodinné hrobce. Jeho jediný 
syn a  nástupce JUDr.  Friedrich Freiherr Lei-
tenberger bohužel tragicky zemřel necelých pět 
roku nato a tím rod po meči vymřel.

Majetek připadl jeho třem dcerám Helene, Ma-
rie a  Anniebel, které továrnu prodaly akciové 
společnosti Cosmanos. V roce 1905 převzala ak-
ciová společnost Cosmanos přádelnu a  tkal-
covnu v  Hrádku nad Nisou, tiskárnu tkanin 
v Josefově Dole a zastoupení bývalé firmy Lei-
tenberger ve  Vídni a  v  Budapešti do  svého 
vlastnictví. 

Fotografie zdroj: Muzejní spolek Kosmonosy, z. s.

Zajímavosti z regionu a okolí

Historie
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Péče o pokožku hlavy aneb jak zatočit s lupy
Trápí vás lupy a nemůžete se jich i přes veškerá úskalí zbavit? Svědění hlavy, neustálé škrábání, viditelné bílé šupinky 
na vlasech, na ramenou a oděvu. Lupy se tvoří vždy, když se naruší přirozený proces obnovy vlasové pokožky, jenž 
vede k rychlému olupování zrohovatělých buněk vlasové pokožky, které se spojují a vytvářejí viditelné šupinky. 

 

Co může způsobovat tvorbu lupů?

Nevhodný šampon
 šampon, který obsahuje nešetrné přísady, např. velké množství 

sulfátů, parabenů a silikonů
 šampon, který není vhodně zvolený dle typu vlasové pokožky 

(na suché vlasy nelze použít šampon na vlasy mastné apod.).
 nesprávné mytí vlasů a nedostatečné spláchnutí šamponu 

či regenerace

Nedostatečná hygiena 
 na vlasech a vlasové pokožce, která se neumývá často, mohou 

vznikat nečistoty způsobené nahromaděním prachu, mazu, potu, 
a popř. zbytků kosmetických přípravků, což způsobuje film, 
pod kterým kůže nedýchá a může způsobovat silné svědění 

 nesprávné nošení pokrývek hlavy – pocení, svědění 
(umělá vlákna)

 nesprávná denní péče o vlasy – používání nevhodných 
či špinavých hřebenů a kartáčů

Nesprávný životní styl
 pití alkoholu, kouření 
 fyzický nebo emoční stres
 příliš mastná a slaná jídla, nevhodná dieta
 nedostatek kvalitního spánku
 některé léky apod.

Bc. Dana Hudečková, lektor MBU3V

Bylinky či jiné 
„babské rady“

Kopřiva dvoudomá – 
dvě čajové lžičky listů 
kopřivy přelijete 250 ml 
vroucí vody a 10 minut 
vyluhujte. Po mytí naneste 
na vlasovou pokožku 
kopřivový výluh, který 
mírně vtírejte. Provádějte 
2x týdně.

Jablečný ocet – ničí houby 
a bakterie.
Po umytí vlasů si udělejte 
octový roztok 1 díl octa 
a 10 dílů vody a vetřete 
do vlasů. Nechte působit.

Tea tree olej – zlepšuje stav 
šupinaté pokožky. Přidejte 
pár kapek tea tree oleje 
do vašeho oblíbeného 
šamponu.

Olivový olej – vmasírujte 
do pokožky hlavy deset 
kapek olivového oleje, dejte 
si na hlavu sprchovací čepici 
a nechte působit přes noc. 
Ráno si hlavu umyjte.

Čaj při potížích s lupy
Půl lžičky nastrouhaného 
zázvoru, 1 lžičku nadrceného 
badyánu, 1 lžičku nadrcených 
hřebíčků, půl lžičky skořice, 
1 lžičku šalvěje,  3 dl vroucí 
vody

Rady a tipy

Péče o pokožku hlavy
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Mrkvové muffiny s pomerančem
Ingredience: 

 280 g hladké mouky
 1 prášek do pečiva,
 ½ lžičky mleté skořice
 špetka muškátového oříšku
 špetka soli
 115 g moučkového cukru
 200 g mrkve
 50 g vlašských ořechů
 1 pomeranč
 2 vejce
 175 ml mléka
 85 g másla

Postup: Do mísy prosejeme mouku s práškem 
do pečiva, přidáme skořici, muškátový oříšek, 
sůl a cukr a vše promícháme. Mrkev očistíme a nastrouháme najemno, vlašské ořechy nasekáme naopak nahrubo. 
Z pomeranče jemně ostrouháme kůru a poté z něj vymačkáme šťávu. Máslo necháme rozpustit a vychladnout, dále 
smícháme s mlékem, pomerančovou šťávou i kůrou a rozšlehanými vejci. Do moučné směsi přidáme nastrouhanou 
mrkev, ořechy a tekutou hmotu. Vše promícháme, aby se složky spojily. Těsto plníme do formiček/košíčků na muffiny 
a pečeme v troubě při 200 °C cca 20 minut. Necháme vychladnout a podáváme pocukrované, případně posypané 
skořicí.

Zdroj: Teeová, S.: 1 těsto, 100 muffinů, 1. vydání. Praha: nakladatelství Slovart 2009, str. 32 
Více zde: https://www.maryvkuchyni.cz/news/mrkvove-muffiny-s-pomerancem/

Rychlé a zdravé muffiny s tvarohem a ovocem
Ingredience: 

 2 vejce
 100g tvaroh
 50g cukru nebo 2 lžíce medu
 100g špaldové mouky
 1 lžička kypřícího prášku
 1 lžička vanilkového cukru
 Maliny
 Hořká čokoláda
 Kokosový olej na vymazání formy
 Mleté ořechy na vysypání formy

Postup: Vejce si rozmíchejte, přidejte k  nim 
tvaroh a opět promíchejte. Přidejte sypké ingre-
dience, tj. mouky, kypřící prášek, cukr, nasekaná čokoláda, vanilkový cukr a důkladně promíchejte. Hotovým těstem 
naplňte máslem vymazané a moukou vysypané formičky na muffiny do ¾. Na vrch dejte maliny nebo jiné ovoce 
a trochu nasekané čokolády. Pečte na 180 °C asi 15–30 minut.

Recepty

Pečeme muffiny
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(Má) causa Konojedy I. část 
aneb „tam bych Vás rád (zase) vzal…“
Více jak dvacet let sleduji osud areálu bývalého zámku, kláštera, a především mohutného klášterního kostela v Kono-
jedech nedaleko města Úštěk. Na začátku 18. st. zde stál kostelík, u něho fara či malé panské sídlo, v němž proslulý 
František Antonín Špork na  čas ukryl před cenzory svou knihovnu z  Kuksu. Šporkovy dědicové František Karel 
Swerts-Sporck a  jeho žena Anna Kateřina (dcera Františka Antonína) zde v polovině století vybudovali velkolepý 
areál zámku a kláštera Servitů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který v kraji překvapuje svou mohutností. V roce 
1762 jej vysvětil litoměřický biskup a  osvícenský vlastenec Emanuel Arnošt z  Valdštejna. (Ze svého letního sídla 
na zámku ve Stvolínkách to měl kočárem asi 15 minut cesty.)

 Po zrušení kláštera Josefem II. kostel fungoval jako farní a po roce 1946 čekal areál tradiční osud – rychle pustl pod 
správou armády. V 70. (či v 80.?) letech došlo naštěstí k převozu nejcennějších kusů mobiliáře do Varnsdorfu včetně 
vzácných pozdně barokních varhan. Mobiliáři dominují obrazy z dílny libereckého Filipa Leubnera, původně vyuče-
ného štafíře, který se vypracoval v osobitého malíře sakrálních motivů (jeho nádherný obraz sv. Bonaventury se v kos-
tele stejného zasvěcení nalézal i v Mladé Boleslavi). Kromě obligátní napodobeniny mramoru disponuje konojedský 
chrám i pravým růžovým italským mramorem a hodnotnými štuky erbů biskupa Valdštejna a donátorů. Celá řada 
řezbářských detailů na oltářích, štukové zlacené patky sloupů i mohutná plastika Sv. Trojice na hlavním oltáři však 
tehdy v kostele zůstaly a jsou nenávratně zničeny – ze zmíněné plastiky z dílny Ignáce Platzera zůstal pouze „Bůh 
Otec“, ostatní bylo odcizeno tuším v roce 2000 nebo 2001. 

Osobně jsem zcela zpustošený areál poprvé navštívil v roce 1998. Kostel 
i  celý areál byly zpustlé a  zarostlé, střechy držely na čestné slovo a  štítu 
chrámu dominovala mohutná prasklina slibující brzké podélné rozlomení 
lodi. O rok později jsme s kamarády opět vstoupili do volně přístupného 
kostela a  v  rámci prohlídky neuniklo 
naší pozornosti, že jedna ze dvou kos-
telních krypt je přístupná. Po  vstupu 
do  ní nás čekalo veliké překvapení: 
Spatřili jsme 22 rakví, a v nich přiroze-
nou mumifikací většinou výborně do-
chovaných 21 těl řeholníků a  členů 

hraběcí rodiny z 2. pol. 18. st. Pohřbení řeholníci byli oděni v dosud dochovaných 
hábitech, opásaných koženými pásky, měli punčochy a kožené pantofle, u členů 
hraběcí rodiny byly patrné zbytky paruk. 
Zapsal jsem si tehdy z  olověných cedulek 
na rakvích některá jména, zaujal mne např. 
„P. Cherubinus Hrachovec“ o němž tabulka 
informovala, že zemřel v  49 letech, a  že 
„Tumbam sibi fabricavit“, tedy, že si patrně 
v předtuše vlastního skonu sám zhotovil ra-
kev. Z fotek, které jsem tehdy pořídil, jsem 
později analyzoval i  rakve výše uvedených 
zakladatelů areálu, chvatně jsem si pořídil 
také základní nákres a popis krypty.
Konojedy.

V úctě, s přáním pevného zdraví
a dobré mysli Váš
Jirka Bartoš Sturz

Připomeňme si

Causa Konojedy
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BRAINROBIC – aneb nenechte Váš mozek zahálet
Trénink pro mozek pro Vás opět sestavila Bc. Gabriela Řepová, certifikovaná trenérka paměti III. stupně. Chcete se tré-
nování paměti věnovat více? Ve spolupráci s Mladoboleslavskou univerzitou 3. věku a volného času seniorů pro Vás 
chystáme sérii online přednášek věnovaných trénování paměti. Více informací získáte na www.sskolemb.cz.

MAGICKÝ ČTVEREC
Rozmístěte po obvodu čtverce číslice 1 až 9 (kromě čísla 5) 
tak, aby byl součet každé úhlopříčky, řádku i  sloupce 
vždy 15.

OPERY
Spojte správně skladatele a opery.

Mozart Parsifal

Verdi Carmen

Rossini Figarova svatba

Bizet Tosca

Puccini Aida

Wagner Lazebník sevillský

Offenbach Orfeus v podsvětí

Berlioz Fidelio

Beethoven Don Quijote

Massenet Faustovo prokletí

ŘEŠENÍ
* 1. Dožínky, 2. Silvestr, 3. Karbanátek, 4. Velkostatek, 5. Tragikomedie * Mozart – Figarova svatba, Verdi – 
Aida, Rossini – Lazebník sevillský, Bizet – Carmen, Puccini – Tosca, Wagner – Parsifal, Offenbach – Orfeus 
v podsvětí, Berlioz – Faustovo prokletí, Beethoven – Fidelio, Massenet – Don Quijote * CO JSEM? Hlas.

MEZERY
Najděte podstatná jména v prvním pádě, která by uve-
dené kusy oděvu změnila na jiná běžná slova.

1 .  D  _  Ž  Í  N  _  Y
2 .  S   _  _  V   E  _  T  R
3 .  K   A   _  B  _  _  Á  T  _  _
4 .  V   E  _  _  _  S   T  A   _  _  _
5 .  T  R  _  _  I   K   O   _  _  _  _  _

CO JSEM?
Zjistěte s použitím co nejmenšího počtu nápověď, co je 
hledaným slovem.

1. Dávám možnost vyjádřit mínění.

2. Mohu být melodický, ale i nepříjemný.

3. Při volbách mne může mít člověk jen jednou.

4. Při nachlazení skřípu.

5. Jsem soubor zvuků vydávaných člověkem.

Co jsem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

618

753

294

Brainstorming

Kvíz na trénink paměti
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