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Spolek Senioři nejen sobě vznikl        
v roce 2019 jako sdružení seniorů     
 z Mladoboleslavska za účelem
poznávání, relaxace, zábavy               
 a upevňování zdraví. Jeho
zakladatelem byl Václav Boháček,
který tento účel naplňoval pořádáním
kulturních a společenských akcí,
výletů a cest za poznáním, zábavou  
 a oddychem.

V roce 2021 Václav Boháček zemřel  
 a činnost spolku se pozastavila.          
V roce 2022 byla předsedkyní
jmenována Kamila Sedláková            
 a činnost spolku pokračuje.

Tento rok jsme pro vás připravili
pestrou škálu zajímavých výletů        
 a akcí. Poznávejte tedy s námi krásy
naší republiky.
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CVIKOV,  L INDAVA
ZÁJEZD|PIVOVAR CVIKOV,  SKLÁRNA A JETO

CHLUMEC NAD CIDLINOU,  KLADRUBY NAD LABEM
ZÁJEZD|ZÁMEK KARLOVA KORUNA,  NÁRODNÍ  HŘEBČÍN

PLZEŇ,  ZRUČ U PLZNĚ
ZÁJEZD|SLAVNOSTI  SVOBODY,  MUZEUM LOUTEK ,  MUZEUM LETADEL

KLEŤ,  ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZÁJEZD|ROZHLEDNA KLEŤ ,  ČESKÉ BUDĚJOVICE  -  PROHLÍDKA MĚSTA

STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU,  TŘEBOŇ
ZÁJEZD|MUZEUM EMY DEST INNOVÉ,  ZÁMEK TŘEBOŇ

MLADÁ BOLESLAV
AKCE|BISTRO MINIGOLF

ZNOJMO
ZÁJEZD|ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ V INOBRANÍ

RATIBOŘICE,  KUKS
ZÁJEZD|BABIČČINO ÚDOLÍ ,  HOSPITÁL  KUKS

PŘÍBRAM, SVATÁ HORA
ZÁJEZD|HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM,  POUTNÍ  MÍSTO SVATÁ HORA

MLADÁ BOLESLAV
AKCE|RESTAURACE U MĚŠŤÁKŮ



V 8:30 z Mladé Boleslavi od Domu kultury (sraz v 8:15) 
V 8:00 z Mnichova Hradiště od zdravotního střediska
Další možnost nástupu je na zastávkách Mnichovo Hradiště, Veselá          
 a Bakov nad Jizerou, Pražská

Cesta do sklárny Ajeto potrvá přibližně hodinu.
Sklárna Ajeto Lindava – komentovaná prohlídka s průvodcem je objednána
na 10:00, prohlídka potrvá cca jednu hodinu, poté je možné pozorování
sklářů na ochoze nad hutí, volný program.
V 13:00 sraz u autobusu, v 13:15 odjezd do Pivovaru Cvikov.
Pivovar Cvikov – objednána komentovaná prohlídka s průvodcem,          
 která potrvá cca 45 minut, budou utvořeny dvě skupiny (jedna skupina
volný program, druhá skupina prohlídka).
Po prohlídkách volný program.
Sraz u autobusu v 15:30, poté odjezd do Mladé Boleslavi, cesta potrvá     
 cca hodinu. Při návratu je možné vystoupit v Mnichově Hradišti, Veselé
nebo Bakově nad Jizerou.

Odjezd: 

Cena za dopravu: 240 Kč za osobu

Program:
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21.  BŘEZNA 2023 
CVIKOV,  L INDAVA
PIVOVAR CVIKOV,  SKLÁRNA A JETO



V 8:30 z Mladé Boleslavi od Domu kultury (sraz v 8:15) 
V 8:00 z Mnichova Hradiště od zdravotního střediska
Další možnost nástupu je na zastávkách Mnichovo Hradiště, Veselá         
 a Bakov nad Jizerou, Pražská

Odjezd v 8:30 z Mladé Boleslavi do Chlumce nad Cidlinou na zámek Karlova
Koruna, cesta potrvá přibližně hodinu.
Zámek Karlova Koruna – v 10:00 objednána komentovaná prohlídka, která
bude trvat přibližně hodinu, poté volný program.
V 12:00 sraz u autobusu, v 12:15 odjezd do Kladrub nad Labem.
Národní hřebčín Kladruby nad Labem – v 13:00 objednána komentovaná
prohlídka, prohlídka bude rozdělena do dvou okruhů (1. okruh zámek,         
 2. okruh hřebčín), každý okruh potrvá přibližně hodinu, poté volný
program.
V 15:45 sraz u autobusu, odjezd v 16:00 do Mladé Boleslavi, příjezd okolo
17:30. Při návratu je možné vystoupit v Mnichově Hradišti, Veselé nebo
Bakově nad Jizerou.

Odjezd: 

Cena za dopravu: 330 Kč za osobu

Program:
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11.  DUBNA 2023 
CHLUMEC NAD CIDLINOU,  KLADRUBY NAD LABEM
ZÁMEK KARLOVA KORUNA,  NÁRODNÍ  HŘEBČÍN



V 7:30 z Mladé Boleslavi od Domu kultury (sraz v 7:15) 
V 7:00 z Mnichova Hradiště od zdravotního střediska 
Další možnost nástupu je na zastávkách Mnichovo Hradiště, Veselá         
 a Bakov nad Jizerou, Pražská

Odjezd do Zruče u Plzně – muzea letadel, cesta potrvá cca dvě hodiny,
plánovaná případná zastávka.
Air Park Zruč u Plzně – v 10:00 objednaná komentovaná prohlídka             
s průvodcem, prohlídka potrvá přibližně jednu hodinu, poté volný program.
Sraz u autobusu v 11:40, odjezd do Plzně do muzea loutek.
V 12:00 objednaná komentovaná prohlídka, poté volný program, možnost
vstoupit do divadla a zkusit si divadlo s loutkami.
V 15:00 přesun na Slavnosti svobody.
V 17:30 odjezd do Mladé Boleslavi, návrat okolo 19:30–20:00. Při návratu      
je možné vystoupit v Mnichově Hradišti, Veselé nebo Bakově nad Jizerou.

Odjezd: 

Cena za dopravu: 500 Kč za osobu

Program:
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4.  KVĚTNA 2023 
PLZEŇ,  ZRUČ U PLZNĚ
SLAVNOSTI  SVOBODY,  MUZEUM LOUTEK ,  MUZEUM LETADEL



V 6:15 z Mladé Boleslavi od Domu kultury (sraz v 6:00) 
V 5:45 z Mnichova Hradiště od zdravotního střediska 
Další možnost nástupu je na zastávkách Mnichovo Hradiště, Veselá         
 a Bakov nad Jizerou, Pražská

Odjezd na Kleť v 6:15, cesta potrvá přibližně 3 hodiny, plánovány i zastávky.
Kleť – objednána lanovka na Kleť v 10:00, nahoru cca 20 minut.
Rozhledna Kleť – volný program, možnost navštívit rozhlednu nebo             
se občerstvit v místní restauraci.
V 12:00 pojede lanovka zpět dolů.
V 12:45 sraz u autobusu, poté odjezd do Českých Budějovic.
České Budějovice – v 14:00 objednán průvodce po městě, prohlídka města
potrvá asi hodinu, poté pauza na občerstvení.
V 15:30 prohlídka radnice a vyhlídkové věže, která bude cca na hodinu.
Poté volný program, v 17:15 sraz u autobusu a odjezd směr Mladá Boleslav.
Návrat do Mladé Boleslavi okolo 19:30. Při návratu je možné vystoupit           
v Mnichově Hradišti, Veselé nebo Bakově nad Jizerou.

Odjezd: 

Cena za dopravu: 670 Kč za osobu

Program:
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13.  ČERVNA 2023 
KLEŤ,  ČESKÉ BUDĚJOVICE
ROZHLEDNA KLEŤ ,  ČESKÉ BUDĚJOVICE  -  PROHLÍDKA MĚSTA



V 7:00 z Mladé Boleslavi od Domu kultury (sraz v 6:45) 
V 6:30 z Mnichova Hradiště od zdravotního střediska 
Další možnost nástupu je na zastávkách Mnichovo Hradiště, Veselá         
 a Bakov nad Jizerou, Pražská

Odjezd do Stráže nad Nežárkou, cesta trvá přibližně 2,5 hodiny.
Muzeum Emy Destinnové objednané s průvodcem v 10:00 – prohlídka       
 cca 45 minut.
Poté volný program.
Sraz u autobusu v 12:20.
Přesun do Třeboně trvá cca 15 minut.
Zámek Třeboň – ve 13:00 je objednaná prohlídka s průvodcem, která potrvá    
cca hodinu.
V 14:30 prohlídka městská památková rezervace objednaná s průvodcem,
bude trvat přibližně hodinu.
Poté volný program.
16:30–17:30 odjezd do Mladé Boleslavi – cesta trvá přibližně 2,5 hodiny.   
 Při návratu je možné vystoupit v Mnichově Hradišti, Veselé nebo         
 Bakově nad Jizerou.

Odjezd: 

Cena za dopravu: 600 Kč osobu

Program:
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11.  ČERVENCE 2023 
STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU,  TŘEBOŇ
MUZEUM EMY DEST INNOVÉ,  ZÁMEK TŘEBOŇ
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15. srpna 2023 od 14:00

Nový park 1262, 29301 Mladá Boleslav II

Začátek akce: v 14:00.
Možnost zakoupení kávy v restauraci, přátelské posezení.
Kdo má chuť, může přinést něco dobrého ke kávě.
Připravena soutěž: kvízy – hrady a zámky.
Opékání buřtů.
Vyhlášení vítěze.
Ukončení okolo 17.–18. hodiny.

Kdy: 

Kde:

Program:

15.  SRPNA 2023 
MLADÁ BOLESLAV
BISTRO MINIGOLF



V 7:00 z Mladé Boleslavi od Domu kultury (sraz v 6:45) 
V 6:30 z Mnichova Hradiště od zdravotního střediska 
Další možnost nástupu je na zastávkách Mnichovo Hradiště, Veselá         
 a Bakov nad Jizerou, Pražská

Znojmo – prohlídka města.
Volný program.
Zajištěno ubytování. 
V ceně zajištěna večeře.
Možnost ochutnávky vína.

V ceně zajištěna snídaně.
Akce Znojemské historické vinobraní.
Volný program.
Odjezd domů, návrat okolo 19. hodiny.
Podrobnosti okolo akce budou zveřejněny později s vyhlášením.

Odjezd: 

Cena za dopravu: 700 Kč za osobu
Cena za ubytování a stravu: Cena bude v nejbližší době zveřejněna.

Program první den:
Odjezd z Mladé Boleslavi v 7:00 do Znojma, cesta potrvá 3 hodiny.

Program druhý den:
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8.–9.  ZÁŘÍ  2023 
ZNOJMO
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ V INOBRANÍ



V 7:30 z Mladé Boleslavi od Domu kultury (sraz v 7:15) 
V 7:00 z Mnichova Hradiště od zdravotního střediska 
Další možnost nástupu je na zastávkách Mnichovo Hradiště, Veselá         
 a Bakov nad Jizerou, Pražská

Odjezd do Ratibořic v 7:30, cesta potrvá necelé dvě hodiny.
Babiččino údolí – v 10:00 objednána komentovaná prohlídka s průvodcem,
prohlídka potrvá přibližně 2–3 hodiny podle okruhů, které budou vybrány –
v možnostech je prohlídka zámku, zámecký park, Rudrův mlýn, vodní mandl
a Staré bělidlo, včetně výkladu o zajímavostech na trase prohlídky, poté
volný program.
13:30 odjezd do Kuksu.
Hospitál Kuks – autobusem je možné dorazit pouze na druhý břeh Labe do
obce Kuks, přesun od parkoviště přes kukské údolí trvá asi čtvrt hodiny,         
v 14:30–14:45 objednána komentovaná prohlídka s průvodcem.
Prohlídka potrvá cca 60 minut, poté volný program.
V 16:30 odjezd do Mladé Boleslavi, návrat do Mladé Boleslavi okolo 18:00.
Při návratu je možné vystoupit v Mnichově Hradišti, Veselé nebo        
 Bakově nad Jizerou.

Odjezd: 

Cena za dopravu: 360 Kč za osobu

Program:
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10.  ŘÍ JNA 2023 
RATIBOŘICE,  KUKS
BABIČČINO ÚDOLÍ ,  HOSPITÁL  KUKS



V 7:00 z Mladé Boleslavi od Domu kultury (sraz v 6:45) 
V 6:30 z Mnichova Hradiště od zdravotního střediska 
Další možnost nástupu je na zastávkách Mnichovo Hradiště, Veselá           
a Bakov nad Jizerou, Pražská

Odjezd z Mladé Boleslavi v 7:00 do Hornického muzea Příbram.
Hornické muzeum Příbram – v 9:00 prohlídka muzea s průvodcem.
Budou utvořeny dvě skupiny (jedna skupina půjde do Prokopské štoly,
druhá skupina do strojovny – poté výměna, každá z těchto prohlídek bude
trvat přibližně 30 minut.
Poté přesun do Ševčínského dolu – prohlídka bude trvat přibližně hodinu.
Do 12:00 bude volný program.
Přesun k autobusu, přejezd k poutnímu místu Svatá Hora, přesun potrvá    
 cca 10 minut autobusem.
12:30 objednaná prohlídka (zvonice, muzeum, sklepení), která potrvá         
 cca 75 minut, poté volný program.
V 15:00 sraz u autobusu a poté odjezd do Mladé Boleslavi, návrat okolo
17:00. Při návratu je možné vystoupit v Mnichově Hradišti, Veselé nebo
Bakově nad Jizerou.

Odjezd: 

Cena za dopravu: 400 Kč za osobu

Program:

STRANA |  12|ZÁJEZD Č .  2309

14.  L ISTOPADU 2023 
PŘÍBRAM, SVATÁ HORA
HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM,  POUTNÍ  MÍSTO SVATÁ HORA



5. prosince 2023 od 15:00

Dobrou náladu a hlavu plnou nápadů. 

Rezervace restaurace na 15:00.
Přátelské posezení u kávy, shrnutí zájezdů z celého roku (sdílení zážitků).
Možnost zakoupit občerstvení, kávu.
Kdo má chuť, může přinést něco dobrého ke kávě.
Vyhlášení soutěže: kvízy – hrady a zámky.
Nápady na výlety a akce na následující rok.
Vyhlášení vítěze soutěže.
Ukončení programu okolo 18.–19. hodiny

Kdy:

Co s sebou: 

Program:
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5.  PROSINCE 2023 
MLADÁ BOLESLAV
RESTAURACE U MĚŠŤÁKŮ
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PODMÍNKY KONÁNÍ ZÁJEZDŮ 
Přihlášení na zájezd je možné osobně každé pondělí v čase          
 10:00–12:00 v salonku restaurace U Měšťáků nebo zasláním vyplněné
přihlášky na e-mail info@seniorinejensobe.cz a zaplacením částky       
 za dopravu na účet č. 291612030/0300, jako variabilní symbol
uveďte číslo zájezdu (viz horní roh příslušné stránky katalogu). Je
možné využít i kancelář sekretariátu společnosti Malyra, s. r. o., na
adrese Na Návsi 229, Mnichovo Hradiště – Veselá, PO–PÁ 8:00–14:00 a
Spokojený domov, o. p. s., na adrese Palackého 1327, Mladá Boleslav
nebo na pracovišti fyzioterapie na adrese: Víta Nejedlého 596,
Mnichovo Hradiště. 

Při větším počtu zájemců z Mnichova Hradiště, Bakova nad Jizerou        
 a Veselé bude autobus zastavovat i v těchto místech.

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit cenu zájezdu v průběhu roku         
 v závislosti na vývoji aktuálních cen pohonných hmot. Aktuální ceny
zveřejněných zájezdů jsou kalkulovány podle aktuálních cen pohonných
hmot v lednu 2023.

Přihláška je stvrzena přijetím částky na dopravu, při hotovostní platbě
bude vystaven příjmový doklad, připsání částky na účet bude potvrzeno
e-mailem.

Podmínky storna zájezdu ze strany účastníka:
30 dnů před termínem konání zájezdu navrácení 50 % z ceny.
15 dnů před termínem konání zájezdu navrácení 20 % z ceny.
5 dnů před termínem konání zájezdu se částka nevrací.

Podmínky zrušení zájezdu ze strany pořadatele:
V případě nenaplnění autobusu alespoň do 80 % kapacity bude
zájezd zrušen.
Zaplacená částka bude účastníkům vrácena, nebo může být použita
na jiný vybraný zájezd.
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Palackého 1327, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 08546428 

Přihláška na zájezd 

Kontakt na rodinu:

Telefon/e-mail: 

Datum: ..............................  ......................................... 
podpis 

Přihlášku je nutné vyplnit hůlkovým písmem nebo elektronicky a odeslat na e-mail 
info@seniorinejensobe.cz. 

 

Příjmení a jméno: 

Adresa bydliště: 

Telefon: 

E-mail:         NE          ANO     Napište: 
Uveďte číslo účtu, 
ze kterého 
budete realizovat platbu: 
Číslo zájezdu: 

Číslo účtu pro platbu:           291612030/0300 

                                                   Prosím vyberte místo, kde nastoupíte: 
                                                       o Mladá Boleslav – dům kultury 
                                                       o Mnichovo Hradiště – u zdravotního střediska 
     Odjezd/příjezd:                    o Mnichovo Hradiště – Veselá
                                                       o Bakov nad Jizerou – Trenčín – Pražská ul. 
                                                       o Bakov nad Jizerou – Trenčín – Pražská ul. 
                                                       o Benátky nad Jizerou 
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RESTAURACE U MĚŠŤÁKŮ
LAURINOVA 324

29301 MLADÁ BOLESLAV
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DOMÁCÍ PÉČE
Potřebujete odbornou zdravotní péči, ale váš
stav nevyžaduje hospitalizaci? 
Naše sestry přijedou za vámi domů.                   
 Péče je dostupná 24 hodin denně a je hrazena
zdravotními pojišťovnami, potřebujete jen indikaci
od lékaře. Pečujeme o pacienty různého věku        
 i diagnóz.

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Ulehčily by vám pobyt v domácím prostředí
polohovací lůžko, sedačka na vanu či jiná
kompenzační pomůcka?
Polohovací lůžko, vozík, chodítko i sedačku na
vanu a mnoho dalších pomůcek vám v případě
potřeby půjčíme domů. Zohledňujeme vždy
konkrétní domácí prostředí a zdravotní stav
pacienta.

FYZIOTERAPIE A REHABILITACE
Vyžadují vaše zdravotní problémy fyzioterapii
či rehabilitaci?
V Mnichově Hradišti, v Semčicích, ale i ve vašem
domácím prostředí vám zajistíme fyzioterapii.
Fyzioterapie je na základě doporučení lékaře
hrazená ze zdravotního pojištění.

DŮM LUDMILA
Nemůžete zůstat doma ani s využitím
terénních služeb? Nebo musíte domácí
prostředí opustit jen dočasně, třeba z důvodu
malování či dovolené pečující rodiny?
Pak právě pro vás jsou určené bezbariérové byty     
v Domě Ludmila, ve kterých je poskytována
sociální služba osobní asistence. Byty jsou
uzpůsobené zejména pro osoby s omezenou
schopností pohybu, sníženou schopností pečovat
o sebe a vozíčkáře.
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Na Návsi 44, Veselá u Mn. Hradiště

Mnichovo Hradiště, Víta Nejedlého 596
(budova sokolovny)

Semčice 90

Na Návsi 44, Veselá u Mn. Hradiště

domácí péče

               723 989 016

               domaci.pece@malyra.cz

kompenzační pomůcky

               702 097 558

              kompenzacni.pomucky@malyra.cz

fyzioterapie a rehabilitace

               734 412 587

               rehabilitace.mh@malyra.cz

               734 412 586
               
               rehabilitace.semcice@malyra.cz

Dům Ludmila

                777 412 494

                dum.ludmila@malyra.cz  

KONTAKTUJTE NÁS

@

@

@

@

@

WWW.MALYRA.CZ

najdete nás i na sociálních sítích



Na Návsi 229, Veselá u Mn. Hradiště
Palackého 1327, Mladá Boleslav
Horní Počaply 178

Křižíkova 1099, 506 01 Jičín

Hluboká 144, 511 01 Turnov

Středočeský kraj

               725 447 312

Královéhradecký kraj

               725 447 327

Liberecký kraj

               773 503 087

KONTAKTUJTE NÁS

Pečovatelská služba
Staráte se o své nemocné rodiče      
 či prarodiče? Nebo již sami cítíte,      
 že nezvládáte vše tak jako zamlada?
Například pomoc s hygienou a další
běžné záležitosti? Zajistíme vám péči
dostupnou 7 dní v týdnu od 6 do 22
hodin, po domluvě i jindy.

Osobní asistence 
Zasáhl do vašeho života úraz či vážná
nemoc, potřebujete péči, ale chcete
zůstat v domácím prostředí?
Pomůžeme vám až 24 hodin denně
podle vašich potřeb.

Odlehčovací služby
Pečujete o svého blízkého v domácím
prostředí a potřebujete si odpočinout,
odjet na dovolenou či vyřídit osobní
záležitosti? V péči vás zastoupíme,  
 vše přizpůsobíme vašim potřebám.

Nevíte si s čímkoliv ohledně péče
rady? Na jaké příspěvky máte nárok,
jak se vyznat v legislativní džungli,
jaký vybrat vozík či polohovací
postel? Poradíme vám zdarma.

Sociální poradenství

Péči o seniory                            
a hendikepované                                                    
v domácnostech
poskytujeme již od
roku 2005.

WWW.SPOKOJENY-DOMOV.CZ

najdete nás i na sociálních sítích
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Terénní sociální služby



KONTAKT
SENIOŘI  NE JEN SOBĚ,  Z .  S .

ZA  POZNÁNÍM –  RELAXACÍ  –  ZDRAVÍM –  ZÁBAVOU
SÍDLO:  PALACKÉHO 1327 ,  293  01  MLADÁ BOLESLAV

IČ :  08546428
ČÍSLO ÚČTU:  291612030/0300

KONTAKTNÍ  OSOBA:  JOSEF  BUCMAN,  TEL . :  733  505 832
E-MAIL :  INFO@SENIORINEJENSOBE.CZ

mailto:info@seniorinejensobe.cz

