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Milé čtenářky a milí čtenáři! 
 
 

oblečení, které 
připomíná staré 
časy, má ve své 

sbírce Hana Vignerová. 
Jsou to vzácné kousky, 
přesto si je neschovává 
doma ve skříni, ale 
ukazuje je lidem. Její 
originální módní 
přehlídky s dobovou 
hudbou a osobitou 
choreografií jsem měla 
možnost zažít na vlastní 
kůži a zážitek to byl 
velkolepý. Projektů má mnohem více, jeden z nich bude snad brzy 
k vidění i na zámku Stránov. O módě jsem si s Hanou Vignerovou 
povídala a více si můžete přečíst na straně 13. Nenechte si ujít ani 
tvorbu našich čtenářů. Z každého příspěvku máme v redakci radost. 
Budeme rádi, když se s námi podělíte o to, co zajímavého jste zažili, 
co vás těší či rozčiluje. Psát můžete na mail evak1706@gmail.com.  
 

 
Pevné zdraví všem a krásné dny!    

 
Za redakci Senior Revue  

 

 
 
 
 
 
 
 

O 

mailto:evak1706@gmail.com
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Nenápadná zřícenina překvapí krásným výhledem 
 

 
Autor: LaSo – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25397064 

 
řed zraky turistů je tak trochu skryta. Kdo projíždí Sychrovem 
u Mnichova Hradiště, klidně ji mine bez povšimnutí, ač stojí pár 
metrů od silnice. Vidět je z Mohelnice nad Jizerou, ovšem jen 

její část. V plné kráse se ukáže až tomu návštěvníkovi, který zavítá 
přímo ke zřícenině renesančního zámku ze 16. století Zásadka. 
Zastavit je možné na parkovišti nedaleko, ale kdo má více času, může 
absolvovat hezkou pěší procházku. Mírně náročná trasa vede 
převážně polními a lesními cestami, část vede po silnici. Trasa vede 
od parkoviště u zámku v Mnichově Hradišti, odtud polní cestou po 
zelené na Káčov a dále až na Sychrov, kde ukazatel vede doprava 
a turista sestoupí k areálu.  

P 

POHLEDY DO HISTORIE 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25397064
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Vstup na zříceninu je volný. Areál Zásadky je hezky udržovaný a kdo 
se tam vrací, všimne si, že v něm vždy přibývají drobné úpravy, které 
zaujmou i děti. Opevnění se stolkem poskládané ze špalků dřeva či 
různá zákoutí s lavičkami, ale i brána do pekla s vidlemi či takzvaná 
kláda, která v dávných dobách sloužila ke spoutání provinilce. 
Z ostrohu Zásadky je krásný výhled na údolí Jizery, Mohelnici a Ještěd.  

Zásadka je památkově chráněna. „Hodnotná archeologická lokalita, 
která by na základě podrobného výzkumu mohla přinést nejen nové 
poznatky ke stavební historii zámku, ale i nové poznatky k dispozici 
středověké tvrze. Stávající zřícenina renesančního zámku založená na 
pohledově zajímavém místě je současně významným urbanistickým 
a krajinotvorným prvkem dalekého okolí nad soutokem řeky Jizery 
s Mohelkou u Mohelnice,“ píše se v památkovém katalogu. 

Předchůdce renesanční stavby bývala středověká tvrz z 2. poloviny 
14. století. V pramenech později zmiňovaný hrad v 2. polovině 
16. století koupil Zikmund Vančura z Řehnic a na Valečově, kterému 
se připisuje přestavba na renesanční zámek. Od konce 17. století 
za Valdštejnů ztratil zámek rezidenční charakter a nadále byl využíván 
jen příležitostně. Po požáru roku 1790 chátral a od druhé poloviny 
19. století byl opuštěn a nechán svému osudu.  

I turista může Zásadku ponechat svému osudu, až se pokochá, 
a kolem domku pro skřítky se vydat znovu po zelené, kudy sestoupá 
do Mohelnice nad Jizerou. Tam stojí za povšimnutí románský kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. Je ze 3. čtvrtiny 12. století, restaurovaný 
v roce 1876. Zachoval se v původní podobě, pouze na severní straně 
byl později doplněn o pseudorománskou předsíň. 

Trasa vede dále podél Jizery po modré značce přes statek Pachouň 
do Kláštera nad Jizerou. Odtamtud stále po modré kus po silnici, přes 
Jizeru až do Mnichova Hradiště k zámeckému areálu. Pokud po 
13,4 kilometrech ještě zbudou síly, je možné projít alespoň zámeckou 
zahradu či se pokochat pohledem na barokní kapli svaté Anny.  
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Zásadka 
Původně gotický hrad ze 14. století později přestavěn na renesanční 
zámeček. Zříceniny sídla stojí na vysokém prudkém břehu nad 
soutokem Jizery a Mohelky asi 5 km od Mnichova Hradiště. 
V současném areálu nalezneme zbytky příkopů, hradeb a zdí zámku. 

Hrad byl po roce 1560 přestavěn na dvoukřídlý renesanční zámek, 
který byl patrně dvoupatrový. Mezi majitele patřili Matěj Pomázka 
ze Zlivě, Jiří z Poděbrad, Markvart Frycek z Daliměřic, páni z Řehnic, 
Hedvika z Házmburka, Kateřina Žerotínská ze Smiřic, Albrecht 
z Valdštejna, Václav Budovec z Budova.  

Do současnosti se dochovaly dvě částečně zasypané místnosti 
v suterénu s valenými klenbami a částečně se také zachovala 
kamenná ostění oken a oblouková římsa na vnějších průčelích. 
Ze starších popisů se lze domnívat, že zámek měl sgrafitovou 
výzdobu.  

Zdroj: https://www.cesky-raj.info 
Eva Jarošová 

 
                                                                                                                                             

 

Čapí hnízdo v Březně prošlo „revitalizací“ 

rnitolog ze záchranné stanice upravil a snížil ochránci přírody 
sledované čapí hnízdo v Březně. Poděkování patří majiteli 
pozemku, který nejenže má hnízdo na svém pozemku, ale 

jeho úpravu finančně podpořil. Čáp bílý je chráněn zákonem jako 
ohrožený druh. 

„Snížení hnízda povolil odbor životního prostředí a zemědělství 
Středočeského kraje na naši žádost a následně ho provedl ornitolog 
ze Záchranné stanice v Huslíku u Poděbrad,“ uvedla předsedkyně 
ČSOP Klenice Milada Vrbová. Majitel pozemku se rozhodl ke snížení 

O 

 ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ VLASTI  

https://www.cesky-raj.info/
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hnízda, protože jeho základy byly 
velmi staré a nedržely pohromadě. 
Naposledy bylo hnízdo sníženo před 
čtyřmi roky. Koncem léta navíc došlo 
k poškození hnízda, když se část 
odlomila. Věříme však, že čápi si na 
jaře hnízdo opět doupraví, aby jim co 
nejlépe vyhovovalo. 

Hnízdo se nachází na komíně na 
pozemku bývalého zahradnictví. Je 
v pozorování České ornitologické 
společnosti již od roku 2013. V roce 
2019 tam čápi vyvedli tři mláďata, 
o rok později dvě. Tento rok tam 
pozorovatelé rovněž zaznamenali 
dospělý pár a podle posledních údajů 
tři mláďata.   

 Ondřej Kořínek 

Chráníme vzácné koniklece 
luční na Paterovské stráni 

Dobrovolníci z ČSOP Klenice posekali a pohrabali koniklecovou stráň 
u Paterova. Na lokalitě se vyskytují silně ohrožené koniklece luční 
a další vzácné rostliny, které si zaslouží tu nejlepší péči. 

Zhruba 15 dobrovolníků vyrazilo do Paterova, aby se vrhli do strmého 
srázu, který bylo potřeba nejprve posekat a následně odstranit 
biomasu. Vzhledem k deštivému roku bylo opravu co sekat a práce 
zabrala přes tři hodiny. Nutné bylo také pořezat náletové dřeviny, 
protože jinak by stráň postupně zarůstala a rostliny by nenávratně 
zmizely. 

Louka je součástí PP Paterovské stráně a zároveň patří mezi 
biotopové lokality a je chráněna Naturou 2000 jako evropsky 



7 

 

významná lokalita. Zahrnuje suché trávníky, křoviny nebo lesostepní 
bory. ČSOP Klenice se o louku stará od roku 2010. Každým rokem zde 
provádíme pravidelný management a monitoring silně ohrožených 
konikleců lučních. 

Louka má jižní až jihovýchodní expozici a díky pravidelné péči zde 
roste celá řada vzácných druhů rostlin jako např. hvězdnice 
zlatovlásek, modřenec chocholatý, silenka ušnice, rozrazil klasnatý, 
kakost krvavý, vousatka prsnatá. V roce 2013 se zde poprvé objevil 
silně ohrožený druh hadí mord nachový, který naleznete odsud 
nejblíže v Českém středohoří. 

Koniklec luční je krásná vytrvalá rostlina s fialovým květem, která 
dorůstá až do výšky 15 centimetrů. Roste se slunných, suchých 
stráních a loukách, které se podobají stepním stanovištím. Kvete od 
března do května. Koniklec je chráněn jako silně ohrožený druh 
v červeném seznamu i v naší legislativě. Od prvního managementu se 
počty konikleců lučních více než ztrojnásobily. 

Ondřej Kořínek 
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Klaudiánova nemocnice poprvé zavedla 
pacientovi kardiostimulátor 

acienti z Mladoboleslavska, jejichž srdce potřebuje 
kardiostimulátor, již nemusí jezdit do Prahy nebo do Liberce. 
V Klaudiánově nemocnici bylo implantováno pacientovi poprvé 

toto zařízení. Tento první výkon provedl prof. MUDr. Petr Neužil 
z Nemocnice Na Homolce se svým týmem. Celému výkonu přihlížel 
personál interního oddělení Klaudiánovy nemocnice, který bude další 
implantace provádět. Ten se již zaškolil na zmíněné pražské 
nemocnici. Kardiostimulátor je elektronické zařízení, které u pacienta 
nahrazuje jeho srdeční rytmus v případě, kdy srdeční frekvence je 
pomalá nebo dochází k významné převodní poruše.  

„Jak jsem očekával, výkon byl pravým koncertem – ukázala se síla 
sehraného týmu. Na této první naší implantaci se také podílely firmy 
dodávající kardiostimulátory a další vybavení k provádění těchto 
výkonů. V našem případě to byly firmy Medtronic, Biotronik a Abbott 
– Cardion. Všem zúčastněným za to patří velký dík,“ dodává primář 
interního oddělení Martin Polák s tím, že tento výkon je pro toto 
oddělení i nemocnici velmi významný. 

Interní oddělení předpokládá, že v roce 2022 bude zavedeno cca sto 
kardiostimulátorů. Do budoucna ale tento počet výrazně poroste – 
přibydou pacienti z širší spádové oblasti. Podle primáře Poláka bude 
výkonů také přibývat díky stárnutí populace. Implantace 
kardiostimulátoru přitom není limitována věkem a je v mnoha 
případech život zachraňujícím výkonem. 

Otevření kardiostimulačního centra v Mladé Boleslavi znamená, že se 
nemocnice zařadila mezi několik takových center ve Středočeském 
kraji. „Díky tomu nebudeme muset pacienty transportovat do jiného 
zdravotnického zařízení, ale výkon provedeme v Mladé Boleslavi – 

P 

O ZDRAVÍ 
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o indikacích k zavedení kardiostimulátoru budou rozhodovat lékaři 
interního oddělení. Bude to tedy pro všech stránkách pro pacienty 
komfortnější,“ dodává Polák. 

Do konce roku budou probíhat tyto výkony ve zkušebním režimu, kdy 
interní oddělení bude vylaďovat provedení podle týmu profesora 
Neužila. Implantace kardiostimulátoru bude prováděn pod vedením 
primáře Martina Poláka, který již má licenci v oboru trvalá 
kardiostimulace (zkušenosti v tomto oboru získával od roku 1987 
v Oblastní nemocnici Příbram). Klaudiánova nemocnice samozřejmě 
bude nadále spolupracovat s chirurgickým oddělením, 
s Kardiocentrem v Liberci a kardiocentrem Nemocnice na Homolce. 
V případě přání pacientů také s IKEM, Fakultní nemocnicí 
na Vinohradech či s II. interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice. 

Cílem primáře Martina Poláka je postupně vychovat další kolegy 
pro mladoboleslavské 
kardiocentrum tak, aby bylo 
plně funkční po celý rok. 
„Provoz kardiostimulačního 
centra vyžaduje jisté 
organizační změny na našem 
oddělení, především 
plánování výkonů, 
v ošetřovatelské péči, ale 
také aktivní přístup nás 
lékařů k problematice 
implantací. Otevření centra 
způsobilo, že nezdravotnický 
personál má novou aktivitu, 
pro kterou se nadchl – pro 
fungování je to nesmírně 
důležité! Příkladem pro 
sestry je právě sehranost 
týmu z Nemocnice na 
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Homolce, kde se zúčastnily výkonů a kde se s nimi podělily setry 
i lékaři o jejich zkušenosti,“ vysvětlil. 

Hana Kopalová 

Klaudiánova nemocnice zahájila stavbu 
nového stravovacího provoz 

ezi novým parkovacím domem a budovou interny bude za 
rok stát nový stravovací provoz. Stávající budova i 
technologické vybavení jsou již zastaralé a nevyhovují 

současným potřebám mladoboleslavské nemocnice. Klaudiánova 
nemocnice v úterý 5. října zahájila stavbu této nové budovy 
za přítomnosti radního pro oblast zdravotnictví Středočeského kraje 
Pavla Pavlíka, předsedy představenstva Klaudiánovy nemocnice 
Ladislava Řípy, místopředsedy představenstva Daniela Marka a člena 
představenstva Ondřeje Lochmana. 

„Stavební práce si vyžádají 57 911 585,- Kč bez DPH. Předpokládané 
náklady na vybavení jsou cca 70 mil. bez DPH - konečná cena bude 
stanovena podle veřejné zakázky,“ řekl předseda představenstva 
Ladislav Řípa s tím, že nemocnice bude financovat tento projekt 
ze svých zdrojů. Nový gastroprovoz je navržen se zelenou střechou, 
kde bude parčík vybízející k odpočinku. 

„Je důležité, aby zdravotnické zařízení bylo přívětivé pro pacienty 
i pro personál. Výstavba tohoto provozu je proto důležitým krokem. 
Především je to krok, abychom se postupně dostali do zdravotnictví 
ve 21. století,“ řekl Pavel Pavlík, radní pro oblast zdravotnictví 
Středočeského kraje. 

Součástí nové kuchyně bude tabletová linka, jejíž instalace ve stávající 
kuchyni z důvodu nedostatečného prostoru a nedostatečného 
technického vybavení není možná. Při využití tabletového systému 
bude strava v kuchyni pod dohledem nutriční specialistky rozdělena 
do tabletu dle typu diety a transportována na jednotlivá oddělení 
nemocnice v tabletových kontejnerech. 

M 
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„Každý pacient tak dostane označený tablet se svou dietou. Tím dojde 
k eliminaci rizika podání chybné diety pacientovi. Zároveň tím bude 
zajištěno, že pacientovi bude podána strava ve správné gramáži a 
teplotě, což je při stávajících podmínkách komplikované,“ dodává 
náměstkyně ředitele nemocnice pro provoz Helena Kocmanová. 
Omezen bude také na minimum počet osob, které přijdou do styku 
s již připravenou stravou. 

V současnosti je budova s kuchyní nejstarším objektem v areálu 
nemocnice. Gastrovybavení i přes svou funkčnost neumožňuje 
přípravu pokrmů dle aktuálních trendů, jako jsou vaření v páře, 
nízkoteplotní, tlakové nebo noční vaření. Vnitřní rozvody jsou na 
hraně životnosti a vyžadovaly by kompletní rekonstrukci. Výdej jídel 
pro zaměstnance nemocnice je navíc zcela mimo tuto budovu a 
z důvodu nedostatečné kapacity stávající kuchyně je zajišťován 
externí firmou. Současné prostory zaměstnanecké jídelny, která se 
nachází v suterénu pavilonu gynekologie, nevyhovují kapacitně a 
nenaplňují současné hygienické standardy stravování zaměstnanců. 

 

Vybudováním moderního a funkčního gastroprovozu dojde ke 
značným úsporám při provozu a díky použití nových technologií 
i trendů dojde ke zkvalitnění připravované stravy. Při hodnocení 
kvality péče ve zdravotnickém zařízení, hraje velmi důležitou roli 
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kvalita stravování. Pacienti jistě ocení nejen kvalitní a pestrou stravu 
s využitím čerstvých surovin, ale též její přípravu pomocí moderních 
technologií a servírování v tabletovém systému. 

Hana Kopalová 

 

 
 

Úžasná  smršť latinskoamerických  
rytmů ve Škoda Muzeu 
 

řetí a tedy poslední koncert tematického cyklu Latin & Jazz, 
přesunutý z loňského roku na úterý 5.října 2021, se 
plnohodnotně uskutečnil v sále LK Forum Škoda muzea. 

Představila se formace Los Rumberos Orquesta neúnavnaného 
propagátora latinskoamerické hudby Petra Smetáčka. Jeho sdružení 
Los Rumberos v různě početném obsazení hrálo v našem městě 
během let už dvakrát. Kubánská salsa, brazilská samba a další 
latinskoamerické rytmy, to je Petrova vášeň. Jeho velkým vzorem je 
Tito Puente „latin diablo“ portorikánského původu. Petr Smetáček je 
multiinstrumentalista. V roce 2009 vedl i ryze jazzový Bó Big Band. 
Ovládá klávesy, timbales i různé jiné perkuse, zpívá, skládá i aranžuje 
pro své hudební projekty. Na koncertě zazněly jeho kompozice např.: 
Naděje,  Síla myšlenky,  Nový den i desetiminutová Los Rumberos. 
Vesměs skladby v rychlém tanečním rytmu. Osmičlenná Petrova 
partička spustila do sálu skutečný hudební uragán. Carlo Zegarro 
Abanto – conga, Michito Sanchez – timbales a další perkuse,  Petr 
Smetáček – bonga, klávesy a zpěv,  Jan Jakubec – basová kytara,  Jan 
Burian – el.kytara (v sólech rocková) plus dechová sekce tří trombónů 
(v sólech jazzová) Jan Jirucha, Josef Pospíšil, Richard Šanda. Vůbec se 
nedivím, že kytarový mág Carlos Santana se svou družinou roztančil 
chytlavými latinskoamerickými rytmy půl milionu dychtivých 
návštěvníků legendárního woodstockého festivalu v roce 1969. 
Na úplný závěr tohoto skvělého koncertu ve Škoda Muzeu zazněla 

T 

CO SE DĚJE KOLEM NÁS 
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cha-cha s názvem Sonando. Přítomní senioři zjihli a vzpomínali 
na taneční kurzy i čaje, za doby svého mládí. 
 

 
 

Text a foto: Rudolf T. Kulka 
 
 
 
 
 

Přibližuje lidem příběh módy  
 

riginály dobových oděvů, ale i repliky oděvů zhotovené podle 
původních střihů má ve své rozsáhlé sbírce bývalá památkářka 
Hana Vignerová. Sbírku si nenechává doma ve skříni, 

historickou módu přibližuje veřejnosti prostřednictvím dobových 
módních přehlídek i výstav fotografií. O šaty pečuje sama, rovněž 
organizaci přehlídek zajišťuje. „Naštěstí mám kolem sebe bezvadnou 
partu. Například kadeřnici, která učeše jakýkoliv historický účes. 
Při přehlídkách obvykle jdeme zpátky proti proudu času od 50. let 
minulého století do baroka, účes je tedy k posledním šatům a dělaný 
tak, aby se mohl využít i k ostatním,“ říká Hana Vignerová.  
 

O 

ROZHOVOR SENIOR REVUE 
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Pamatujete si na první šaty, které se vám dostaly do sbírky? 
 
Počátky sbírky byly živelné. Bylo mi líto vyhodit šaty po prababičce, 
babičce a tak dále. Oblečení se začalo hromadit, udělala jsem pár akcí 
pro školy a  lidé mi začali nosit textilie z pozůstalosti. Jako první jsem 
si sama koupila do sbírky černé hedvábné charlestonky. 
 
Kdy vás napadlo, že byste šaty nemusela jen mít doma schované, ale 
mohla je přibližovat lidem přes přehlídky a fotky? 
 
Při jedné mé cestě na zámek Sychrov pronesl ředitel Severočeské 
památkové péče, že v galerii zámku bývaly módní přehlídky a že by 
bylo dobré je obnovit. Na to jsem spontánně odpověděla, že 
přehlídku udělám, ale s prezentací dobové módy.  První přehlídka na 
Sychrově se konala v říjnu roku 2007. Následovaly přehlídky v Praze, 
Mladé Boleslavi, Bělé pod Bezdězem, Mnichově Hradišti.  Akce  
v našem podání jsou poněkud kontroverzní,  jedná se kombinaci 
divadla, tance  a přehlídky. Tradicí se staly říjnové na zámku Sychrov, 
kde kromě dobové módy představujeme současné módní návrháře.  
 
Jak velká sbírka se vám podařila shromáždit a které kousky jsou vaše 
srdcové a proč? 
 
Přesně to spočítané nemám, sbírka se stále rozšiřuje. Ve sbírce  je  
přes  padesát šatů, sedm slunečníků, třicet kabelek a klobouků,  
krabice rukaviček a dalších doplňků. Srdcovky jsou dvě:  sako, které šil 
můj děda v dvacátých letech minulého století a je označeno jeho 
etiketou. Mimochodem, právě sako se stalo součástí projektu 
Zapomenuté příběhy Mladoboleslavska.  Druhá srdcová záležitost je   
viktoriánský červený hedvábný slunečník, dárek od mé mentorky 
Ludmily Kybalové. 
 
Do kterého období byste se, co se týče odívání, chtěla přenést 
a proč? 
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Chtěla bych být neviditelnou a postupně se vždy na několik dní se 
přenést do krejčovské dílny  v období  1630 až 1920 a podívat se,jak 
se tehdy šilo a stříhalo. 
 
Jak o šaty pečujete, aby vydržely co nejdéle?  
 
Některé materiály se dají prát. Musím ale postupovat velmi opatrně 
a hlídat kvalitu i teplotu vody. Starší materiály také často pouštějí 
barvu. Nejlepší jsou osvědčené babičkovské metody – mýdlo 
s jelenem a naškrobit.  
 
Kolik lidí se o sbírku stará?  
 
Péče o šaty a šití je na mně. Také organizace přehlídek, pro které 
zajišťuji choreografii a hudbu – samozřejmě dobovou. Naštěstí mám 
kolem sebe bezvadnou partu. Například kadeřnici, která učeše 
jakýkoliv historický účes. Při přehlídkách obvykle jdeme zpátky proti 
proudu času od 50. let minulého století do baroka, účes je tedy 
k posledním šatům a dělaný tak, aby se mohl využít i k ostatním. 
 
Na poslední přehlídce na zámku Sychrov byla i ukázka spodního 
prádla. Jaké kousky byly v historii z vašeho pohledu nejzajímavější? 
 
Na dobovém spodním prádle mě vyslovené fascinuje preciznost šití 
a výšivek. Z pohledu naší doby je zajímavé, jak se při šití spodního 
a nočního prádlo využil každý kousíček látky, krajky. 
 
V době koronavirových zákazů jste přehlídky nemohla dělat, vrhla 
jste se ale na jiné projekty, o co šlo? 
 
V  době, kdy nám to covidová situace umožnila, proběhlo tematické 
focení, například na zámku Stránov a ve staré čtvrti Mnichova 
Hradiště. Z fotografií pak vznikla výstava, kterou mohli lidé vidět 
v mnichovohradišťské knihovně. Když se nedalo ani fotit, vymýšlela 
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jsem nové projekty a věnovala se kontrole a novému uspořádání 
sbírky šatů.  
 
Spolupracujete také s Leteckým muzeem v Mladé Boleslavi, mohou 
někde lidé vidět výsledky spolupráce? 
 
V Leteckém muzeu Metoděje Vlacha jsme fotili modelky v dobových 
kostýmech s historickými letadly.  Spolupráce je skvělá,  na popud 
vedoucího muzea Vladimíra Handlíka vznikla vystava fotografí Lucie 
Velichové právě z této akce.  
 
Jaké akce jsou v Mladé Boleslavi v plánu? 
 
V době předcovidové jsem začala připravovat charitativní přehlídku. 
Covidová opatření ji odsunula, ve firmách se vyměnili lidé, a tak 
příprava začíná nanovo. Věřím, že v roce 2022 se povede přehlídku 
uskutečnit.  Chystám také  fotografování v dobových kostýmech se 
scenérií Mladé Boleslavi a předběžně jsem domluvena s majiteli 
zámku Stránov o dlouhodobém vystavení dobových šatů a doplňků.  
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Hana Vignerová 
 
Po ukončení gymnázia pracovala na zámku v Mnichově Hradišti 
nejprve jako průvodkyně, později jako zástupce správce a pracovník 
depozitáře. Textilie uložené v depozitáři ji přivedly k dobové módě. 
Našla si PhDr. Ludmilu Kybalovou, autorku knih o dobové módě, která 
jí pomohla a stala se její mentorkou.  Po odchodu ze zámku   kontakt 
s památkovými objekty neztratila,  pořádá akce například na  zámku 
Sychrov, pochvaluje si i spolupráci s majiteli a zaměstnanci zámku 
Stránov.  Velmi příjemné pro ni jsou akce v Městském muzeu 
v Mnichově Hradišti. Během svého působení v Muzeu 
Mladoboleslavska ve spolupráci s  Vladimírem Handlíkem,  vedoucím 
Leteckého muzea Metoděje Vlacha, uspořádala focení v dobových 
kostýmech s letadly.  Fotografie od Lucie Velichové (autorka fotky na 
předchozí straně) z této akce se byly v muzeu vystaveny. 
V současnosti připravuje nové projekty a doufá, že se je podaří 
uskutečnit. 
 

Eva Jarošová 
 
 
 

 
Ještě jednou se vrátíme (pokračování ) 
 
(Vyprávění Františka Němečka se vzpomínkami na tábor 
v Jetřichovicích v dobách jeho mládí, který tehdy vydal v časopise.) 
 

ěl jsem jet již sedmý rok na stanový tábor boleslavské 
automobilky v Jetřichovicích jako oddílový vedoucí. Stalo 
se však, že hlavní vedoucí třetího běhu musel v důsledku 

vojenského cvičení vzít běh první a já místo něho třetí. Poprvé 
v životě jsem stanul tváří v tvář skutečnosti někoho řídit a 130 dětem 
připravit radostné prázdniny. Cítil jsem velkou zodpovědnost za sebe, 

M 

TVORBA NAŠICH ČTENÁŘŮ 

 

KALENDÁRIUM AKCÍ 
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za ostatní vedoucí, za děti. V kolektivu bylo několik vedoucích, kteří 
se mnou byli v minulém roce. 
Děti přijely. Byl jsem pečlivě připravený, nic jsem neponechal náhodě. 
Stálo to desítky hodin přípravy doma, ale všichni kolem mě cítili, že to 
beru opravdově. Byl jsem až překvapen, s jakou samozřejmostí plnili 
vedoucí úkoly, které jsem požadoval. Já, který ještě před rokem byl 
jedním z nich. Byl jsem důsledný, ale zůstal jsem tím obyčejným 
Frantou jako dříve. Snad pocit odpovědnosti snížil můj smysl pro 
humor, ale to ostatní pochopili. Brzy každý vycítil, že se tu sešla 
mimořádná společnost mladých. Přes odlišnost povah jsme si byli čím 
dál bližší. Všichni pracovali naplno. Nebál jsem se vnést 
do táborového života prvky, které v práci na táboře byly něčím 
novým. Vedoucí se museli připravovat na svá zaměstnání. Byl to 
pro ně nejen tábor, ale i škola. Deníky se pro řadu z nich staly 
pedagogickými deníky pro studium na fakultě. Každý den byl doslova 
nabit prací a pro nás zůstaly jen večery. Proto snad každý večer měl 
své zvláštní kouzlo. Kouzlo večerních vycházek, písniček nad 
táborákem, přenocování pod širákem. Tři neděle uběhly a nezbylo, 
než se rozloučit. Po tvářích stékaly slzy a za slovem na shledanou 
jsme tušili otazník. 
Uplynuly čtyři měsíce a sešli jsme se opět. Bylo silvestrovské 
odpoledne, když z České Kamenice směrem na Jetřichovice vyrazila 
skupina chlapců a děvčat obtěžkána batohy. Na zasněžených pláních 
Ottenburgu jsme ztratili cestu. Snad se to mělo stát. Bloudění lesem, 
sestup strží rozbředlým sněhem, nejistota a blížící se večer se trvale 
vryly do paměti poutníků. 
Silvestrovský večer pro nás začal příjemně. Však nám byla nejednou 
společnost jetřichovického sálu vděčná za opravdu veselou zábavu. 
Nezapomenu na náš triumfální odchod ze sálu v roce 1965. 
Mnoho dobrého se nám jako kolektivu na táboře podařilo. Probudili 
jsme i vedoucí ostatních běhů k přemýšlení nad otázkou, zda tábory 
nestagnují. Začali jsme z programů odbourávat to, co se nám zdálo již 
přežité. Samostatně jsme se rozhodovali, říkali svá mínění, svá přání. 
V táboře vzniklo opravdu velmi přátelské prostředí. Atmosféra, 
kterou jeden tatínek podle vyprávění dítěte charakterizoval jako 
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rodinné prostředí. Opět přišel konec a vyhlašování nejlepších 
táborníků. Poslední večer přišla za Zdeňkem skupina dětí s přáním, 
aby mohly poslední večer strávit uprostřed přírody, aby mohly jít spát 
do seníku. Vyhověli jsme jim. 
Tábor skončil, zůstaly vzpomínky. Zůstaly dopisy, návštěvy, vycházky 
do přírody, setkání ve městě a touha po návratu pod jetřichovické 
stany. V dnešní době se tak často rozmýšlíme nad mládeží a dětmi. Je 
nás osm. Je to kapička v moři naší země. Jsme jiskřičky, které se snaží 
každé léto zapalovat oheň v srdcích našich nástupců, sdružených 
v kolektivech veverek, ještěrek, sokolů, medvědích tlapek. Nečekali 
jsme na směrnice, protože jsme chtěli dát dětem kus svého mládí, 
umu a energie.  
Začal jsem svou prozaickou procházku vzpomínkami Šakalů, názvem 
Sovovy sbírky Ještě jednou se vrátíme. Ta slova věrně vystihují to, co 
je v našich srdcích a v našich myslích. Návrat tam, na prostou scénu 
jetřichovické přírody k zahájení mého dvanáctého dějství pionýrských 
táborů. Pro mnohé mé spolupracovníky to bude páté i šesté dějství.  
A naše přání? Abychom ještě dlouho mohli říkat: Ještě jednou se 
vrátíme.  

František Němeček 
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Město hrdina 
 

Půlnoc přešla, Něva zvedá ruce 
v podobě mostů a lodě plují dál. 

Zde stála Aurora – křižník revoluce 
Duněním svých děl byl dělným za signál. 

 
Devět set dnů byl sevřen krutou pěstí 

Desítky dnů se plížil městem hlad. 
Navzdory mrazu, sněhu, bombám, dešti 

Nesklonil svou hlavu hrdý Leningrad. 
 

Jarem v orná pole měnily se sady 
Nad břehy místo prutů čněly hlavně děl 

Třetina budov tu padla za blokády 
Fontánka zrudla krví mrtvých těl. 

 
Nad hroby hřbitova věčný oheň plane 

Za mrtvé na paměť nám živým bude plát. 
Před tichým hrdinstvím ať každý mlčky vstane 

Ty velké hroby mrtvých, i to je Leningrad. 
 

František Němeček 
 

 
Autor: A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) – Vlastní dílo, FAL, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83903005 
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Barvy života 
 

Je život člověka 
jak obraz pravý 
a práce veliká, 

vždy každodenní. 
 

Též velkým umění 
je barvy doladit, 
a umět rozlišit 

co nemusí tam být. 
 

A rovněž oddělit 
světla a stíny 

a k tomu doplnit,                                                                                                                                   
co ještě chybí. 

 
Ať tmavé či bílé 
všeho vždy dost 

a cenou každé chvíle 
malovat pro radost 

 
Jiří Král 
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Čistí kameny zmizelých, chystá o nich knihu 

Stolpersteine - kameny, o které je třeba klopýtnout, u nás 
označované jako kameny zmizelých jsou dlažební kostky s mosazným 
povrchem. Nacházejí se před domy obětí nacistického režimu po celé 
republice. Po Praze jich každý rok může přibýt kolem pěti desítek. 
Počet je omezen, protože kameny dodává pouze autor původního 
projektu umělec Gunter Demnig, který první kámen položil 
16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem. Po městech celé 
republiky přibývají od roku 2008, dnes jich je jen v Praze kolem čtyř 
stovek. Trevor Sage kameny objevil při prohlídce pražského 
Židovského města. Rozhodl se je začít čistit a odkrývat tak příběhy 
těch, jejichž jména jsou na kostkách vyryta. „V červenci 2018 jsem si 
přečetl článek na stránkách BBC o Gerhardu Geierovi ze Salcburku, 
který vyčistil všechny Stolpersteine, česky kameny zmizelých, ve svém 
městě. Stejně jako já, Gerhard Geier není Žid a ani jeho rodina nebyla 
zasažená holokaustem. To mě inspirovalo a dodalo motivaci 
následovat jeho příklad a vyčistit kameny zmizelých v Praze," vysvětlil 
Trevor Sage, který z různých zdrojů vypátral umístění 284 kamenů. 
Tyto informace následně zanesl do online mapy a vydal se 
Stolpersteine postupně čistit. Při výzkumu pražských kamenů 
zmizelých nashromáždil řadu informací o obětech a deportacích, také 
mnoho fotografií a dojemných životních příběhů. „Přišlo mi, že je 
třeba všechny tyto informace zkompilovat do jedné publikace. 
Výsledkem mého snažení je kniha Prague's Stolpersteine - 
StumblingStones - Defiant in their Memory," doplnil Trevor Sage. 
Knihu lze předobjednat na crowdfundingovém portálu Hithit. 

Pokud se někdo u Stolpersteinu zastaví, může si přečíst jméno 
člověka, místo, kam byl deportován a jaký ho potkal osud. Informace 
obsažené v této knize pomohou propojit Stolperstein s člověkem, 
kterému je věnován a umožní tak pozorovateli nahlédnout do života 
a osudu konkrétního člověka, který se stal obětí nacistické ideologie. 

PRO ZAMYŠLENÍ  
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Trevor Sage věří, že se kniha dostane i do školních tříd a pomůže 
dětem při výuce o holokaustu, dozví se v ní o projektu Stolpersteine 
a přiblíží jim osudy obětí nacismu. A vzhledem k tomu, že kniha je 
v anglickém jazyce, pomůže dětem i v jejich jazykových 
dovednostech.  

Například v ulicích Prahy 4 je asi desítka kamenů zmizelých. Mezi 
novější patří v ulici Petra Rezka 4 vzpomínka na Helenu 
Weissbergerovou, která byla v roce 1942 deportována do Terezína 
a zavražděna v témže roce v Izbici. V ulici Lounských 1 připomínají 
osud Františka Spiegla, který byl po odvlečení do Terezína v roce 
1941 zavražděn o rok později v Rize. 
Kdo se pozorně dívá na chodníky po Praze 1, najde také řadu kamenů 
zmizelých. Nejnovější je v srpnu umístěný, nachází se v Pařížské ulici a 
je věnovaný Eugenu Lauferovi, který se svoji ženou Louisou žil v domě 
v Pařížské číslo 30, který už nestojí.  Eugen Laufer byl deportován 
do Terezína v roce 1942, v témže roce byl zavražděn.  
Před domem U Kočků v Jilské 9 je kámen zmizelých, který připomíná 
tragický osud mladého studenta, slovenského Žida Marka Frauwirtha, 
popraveného nacisty 17. listopadu 1939. O připomenutí tohoto 
pozapomenutého hrdiny událostí podzimu 1939 požádal Jozef 
Leikert z Univerzity Komenského v Bratislavě, který se událostem 
listopadu 1939 věnuje již 35 let a o Marku Frauwirthovi napsal knihu. 

Před rokem zase přibyly dva nové kameny v Klimentské ulici před 
domem číslo 3. Připomínají osudy Margit a Jiřího Beckových, 
spolupracovníků „ českého Wintona“ Přemysla Pittra, kteří se podíleli 
na hudební výchově dětí v Milíčově domě. Margit Becková, rozená 
Langová, narozená v roce 1902, byla učitelkou hudby a dobrovolnou 
spolupracovnicí Milíčova domu. Spolu s manželem Jiřím učili 
v Milíčově domě děti ze sociálně slabých rodin lásce k hudbě, 
podporovali je i finančně. Margit a Jiří Beckovi byli odvezeni 26. října 
1941 Transportem C z Prahy do lodžského ghetta. Milíčův dům byl 
ve své době ojedinělým dětským zařízením nejen v Československu, 
ale i ve světě. Jeho nejdůležitější funkcí byla pomoc sociálně 
nejslabším dětem. Dětem pedagogičtí pracovníci nabízeli smysluplné 
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využití volného času. Děti tam dělaly školní úkoly, navštěvovaly 
zájmové kroužky, pracovaly v dílně i na zahradě, sportovaly. V roce 
1934 zde byly umístěny děti německých emigrantů, kteří museli 
uprchnout z nacistického Německa. V době německé okupace se 
Milíčův dům stal střediskem tajné podpory pronásledovaných 
židovských rodin. Provoz Milíčova domu jako útulku byl v prosinci 
1949 násilně ukončen. 

 

Stolpersteine v ČR: Nápad na uvedení projektu v České republice 
vzešel z prostředí České unie židovské mládeže, první kameny byly 
umístěny do pražských chodníků v říjnu 2008. V roce 2018 byl projekt 
po dvouleté nečinnosti oživen předsedou Židovské obce v Praze 
Františkem Bányaiem skrze Veřejně prospěšný spolek na podporu 
osob dotčených holocaustem. Dnes se rozsáhlé agendě projektu 
Stolpersteine v Praze věnují spolu s Hermínou Neuner. Pokud je to 
možné, instalují v Praze každý rok kolem padesáti nových 
Stolpersteine. Zároveň dbají na to, aby například při rekonstrukci 
chodníků nedocházelo ke ztrátám již dříve uložených kamenů. 



25 

 

S myšlenkou detailně mapovat a čistit již položené kameny přišel 
Trevor Sage, britský dobrovolník dlouhodobě v Praze žijící.  

https://stolpersteinecz.cz/ 

 

 

Klementinka 
 
02.11. (ÚT) Čaje o čtvrté – 16:00 – 19:00 hodin 
Společenský večer pro milovníky tance a hudby. Vstupné 50 Kč / 
osoba. Hudební skupina MBK. Místo konání: Plzeňský šenk (bývalá 
kavárna Felicie), Dům kultury. Kontakt: L. Mansfeldová, tel. – 703 434 
262. 
 
02. 11. (ÚT)  Keramická dílna – 16:00 – 18:00 hodin 
Keramická dílna nejen pro seniory – přijďte si vyzkoušet práci s hlínou 
a glazurami. Tvorba podzimních tematických dekorací. Akce je i pro 
děti nebo vnoučata. Ceny:  dospělí samostatně – 200 Kč, senioři - 150 
Kč, děti – 250 Kč, děti sourozenci – 300 Kč. Glazování: 16.11. 2021. 
Nutné zúčastnit se obou termínů. Přihlášky na www.klementinka.cz. 
Kontakt: L. Mansfeldová, tel. 703 434 262. 
 
03.11. (ST) Zdravotní cvičení pro seniory  – 08:30 – 09:30 hod | 09:45 
– 10:45 hod 
Cvičení určené pro seniory a přizpůsobené potřebám účastníka. 
Rozděleno do dvou skupin.  
Cena: 250 Kč / 4 lekce. Přihlášky na www.klementinka.cz. Kontakt: L. 
Mansfeldová, tel. 703 434 262. 
 
11.11. (ČT) Vánočkování – 09:30 – 11:30 hod 
Pro milovníky sladkého! Vstupenkou na akci je upečená MINI 
VÁNOČKA. Přijďte se pochlubit vlastní tvorbou nebo dát ochutnat. 
Recept bude poté uveřejněn na webových stránkách 
www.seniormb.cz. Kdo vyhraje cenu za nejlepší mini vánočku? Účast 
je nutné nahlásit na 703 434 262. 

 CO SE CHYSTÁ A KALENDÁRIUM AKCÍ 

https://stolpersteinecz.cz/
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16.11. (ÚT) Čaje o čtvrté – 16:00 – 19:00 hod – ZRUŠENO 
 
18.11. (ČT) Promítání historických fotografií  – 09.30 – 11:30 hod 
Zavzpomínání na dobu po druhé světové válce včetně bombardování 
Mladé Boleslavi 9. května1945. Do naplnění kapacity. Vstupné 
zdarma. 
 
25.11. (ČT) Rozsvícení vánočního stromku – 15:00 – 19:00 hod 
Od 14h malování na keramiku, zdobení perníčků pro děti. Rozsvícení 
stromečku cca v 17.30h. Vystoupení pěveckého sboru Paprsek, 
saxofonový doprovod akce, i cukroví, kterým se můžete pochlubit. 
Vstupné se neplatí. Kontakt: L. Mansfeldová – tel. 703 434 262. 
 
08.12. (ST) Cukrování – předvánoční posezení – 9.30 – 11:30 hod – 
přesun na ÚT 14. 12. 2021! 
Závěr roku při dopoledním posezení a ochutnávkami cukroví. Přijďte 
se pochlubit napečenými druhy. Recept bude poté uveřejněn na 
webových stránkách www.seniormb.cz. Účast je nutné nahlásit na 
703 434 262. 
 
15.12. (ST) Když Vánoce přichází – 15:00 – 16:00 hod 
Vyprávění a veršování k vánočním svátkům s Annou Šímovou a 
Františkem Němečkem. Akce je zdarma. Do naplnění kapacity. 
 
Na veškeré akce je s platností od 25. 10. 2021 nutné prokázat se 
platným očkováním, negativním antigenním testem starým 24 hodin 
nebo PCR testem s negativním výsledkem nejdéle platným 72 hodin. 
Ve vnitřních prostorách je povinné nosit ochranu úst, pouze při 
konzumaci ne. 
 

Mladoboleslavská univerzita třetího věku a volného 
času seniorů 
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6.10.2021 proběhlo slavnostní zahájení akademického roku 
Mladoboleslavské univerzity 3. věku  - PSG dvousemestrálního 
studijního programu 2021/2022.  Od 7.10.2021 probíhají v prostorách 
U3V - třída. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav  
studijní obory nabízející 28-29 přednášek, 1x v týdnu v délce 90minut 
v tématech: 
 
PONDĚLÍ 15.30 - 17.00 

 Cesty světem 

 Evropské dějinné události a významné osobnosti ve vztahu 
k českým dějinám -  skupina A 
 

ÚTERÝ 15.30 - 17.00 

 Evropské dějinné události a významné osobnosti ve vztahu 
k českým dějinám -  skupina B 
 

STŘEDA 15.30 - 17.00 

 Šlechtické rody v zemích Koruny české, na Moravě a Slezsku 

 Anglický jazyk  
- tři ročníky od 9.10 do 12.30 
 

ČTVRTEK 15.30 - 17.00 

 Boleslav známá i neznámá 

 Malba, kresba a jiné výtvarné techniky 
     2. a 3.ročník + absolventi  - od 11.50 do 16.00  
 

 
Služby a školení MB,z.u. – Mladoboleslavská univerzita třetího věku 
a volného času seniorů do konce roku 2021 připravuje: 
 
Dne 11.11.2021 S vatomartinské hody v penzionu U Potůčku na 
Smržovce. Zde bude pro vás připraveno Martinské posvícení za 
speciální cenu a Svatomartinská vína – ročník 2021 
Součástí výletu bude také prohlídka Kittelova muzea s možností 
zakoupení regionálních výrobků  
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Dne 20.11.2021  výlet do Vinohradského divadla na divadelní  
představení s nádechem historie - ČESKÝ ROMÁN. Před 

představením navštívíte výstavu Blanky Matragi v Obecním 
domě 

 
Dne 8.12.2021 Adventní prohlídku zámku Zákupy kde bude pro vás 

připravena prohlídka vánočně vyzdobených interiérů zámku 
Zákupy - CÍSAŘSKÉ VÁNOCE. Možno také poobědvat v pivovaru 
Cvikov a poté navštívit sklárnu Pačinek Glass v Kunraticích u 
Cvikova. 

 
Podrobnější informace o výletech (čas odjezdu a návratu, přesnou 
trasu a cenu) vám poskytnou: Alena Dovínová, manažer MBU3V a 
volného času seniorů, email: dovinova@sskolemb.cz  telefon: 
326334548-9:  
Hana Sládková, asistent MBU3V a volného času seniorů, email: 
sladkova@sskolemb.cz  – recepce SŠMB, 326 321 835 
 
 

 
 

 
Senior Revue, ročník 13./číslo 5./listopad 2021. Vydává nezisková 

společnost Služby a školení MB, z.ú. středisko volnočasových aktivit 
pro seniory nákladem 250 kusů. Adresa redakce: Služby a školení 

MB, z.ú. Václava Klementa 601, MB. E-mail: epeskova@seznam.cz.  

Redakce: Bc. Eva Jarošová, PhDr. Eva Pešková.  

Redakce nezodpovídá za odbornou, stylistickou a gramatickou 
správnost příspěvků dopisovatelů. 

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE PROSINEC 2021. 
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