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Zámecké listy

Únor 1948 znamenal nástup komunistické diktatury v Československu
Praha - Únorový převrat byl vyvrcholením sílící snahy Komunistické
strany Československa (KSČ) o úplné mocenské ovládnutí státu. Komunisté sice
ve volbách na jaře 1946 zvítězili, ale postupně začali ztrácet podporu
obyvatelstva a hrozil jim neúspěch ve volbách v roce 1948. Proto hledali způsob,
jak se vypořádat s ostatními politickými stranami při zachování dojmu
ústavnosti. Začali stupňovat kampaně za znárodňování průmyslu a posilovat své
pozice v bezpečnostních složkách.
1

Ilustrační foto
Tato strategie vyvrcholila v posledním únorovém týdnu, kdy ministr vnitra
Václav Nosek (KSČ) odvolal z funkce nekomunistické policejní ředitele a
nahradil je komunisty. Po prudké debatě sice vláda rozhodla, že propuštění
ředitelé se musejí vrátit na svá místa, Nosek to však odmítl. V tehdejší
šestadvacetičlenné vládě premiéra Klementa Gottwalda (KSČ) bylo devět
komunistů, čtyři národní socialisté, čtyři lidovci, čtyři zástupci slovenské
Demokratické strany, tři sociální demokraté a dva nestraníci. Ministři z národně
socialistické strany, demokratické strany a strany lidové se rozhodli podat
demisi, pokud Nosek neuposlechne. Tímto krokem chtěli buď donutit
komunisty, aby se podřídili vládě, anebo vyvolat krizi, kterou by řešilo
jmenování
úřednické
vlády
a
vypsání
předčasných
voleb.
Nekomunistické strany tak rozehrály vysokou hru v situaci, kdy KSČ měla ve
svých rukou nejdůležitější mocenské nástroje a navíc se mohla opřít o podporu
Sovětského svazu, který už tehdy považoval Československo za součást sféry
svého vlivu. Dvanáct nekomunistických ministrů podalo 20. února demisi, ale
vláda nemohla být rozpuštěna, protože odcházejících ministrů byla menšina.
Vnitřně nejednotná sociální demokracie zůstala ve vládě a její levicový proud
nakonec stranu sloučil s KSČ. Prezident Beneš se zprvu zdráhal demisi přijmout,
po nátlaku komunistů to ale 25. února učinil a zároveň jmenoval nové ministry
navržené KSČ. Předseda komunistů Klement Gottwald tak mohl oznámit
"porážku reakce a vítězství pracujícího lidu" a další vývoj v Československu již
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nezadržitelně směřoval k nastolení komunistické diktatury. Etapa započatá tzv.
Vítězným únorem skončila až na podzim roku 1989 "sametovou revolucí".

Noviny z února 1948
autor: ČT24, zdroj: ČT24

Plánované akce na měsíc únor
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ
BYDLENÍ“
 Oslavy svátků, narozenin
 Návštěvy OC – Kladno, Praha
 Zdravotní vycházky a cvičení se
zdrav. sestrou Skorkovskou
 Návštěva CHB Zahrada Kladno

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
 Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
 Výlet do Kladna spojen s nákupy oblečení
 Valentýnská diskotéka
 Oslava svátků a narozenin
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 Příjemné odpoledne strávené se psem, za doprovodu paní Havlínové
 Plnění individuálních plánů
 Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení – individuální
nákupy ve Smečně, využívání veřejně dostupných služeb

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO
SENIORY “
 Felinoterapie
 11. 2. 2014 od 14h. 2p. NP –
CESTOMÁNIE- Jáchymov
 18. 2. 2014 od 14h. 2p. NP –
CESTOMÁNIE- Osobnosti
 25. 2. 2014 od 14h. 2p. NP –
CESTOMÁNIE- Španělsko
 26. 2. 2014 od 13h. MASOPUSTNÍ
VESELÍ, k tanci a poslechu zahraje
harmonikář pan Kopecký

Naše akce v lednu
Lednové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Návštěva restaurace dne 11. 1. 2014
Docela pěkné sobotní ráno nás nalákalo i podle našich potřeb tím je
myšlen nákup potřebných věcí z kapesného na vycházku do města. Všichni měli
nějaké potřeby a brouzdání po obchodech nás všechny docela dost vyčerpalo a
tak návrh na dobrý oběd v restauraci se opravdu setkal s pozitivním nadšením.
Tak restaurace u Rybiček, která má ve Slaném dlouho pověst dobrou kuchyní
byla nedaleko. Takže po přečtení jídelního lístku a naší bezradností co si teda
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dáme, nám nakonec velmi dobře poradila obsluha. Servírka nám doporučila
kotletu na grilu s hranolky a zeleninovou oblohou. Byla výborná, prázdné talíře,
kde nezbilo, vůbec nic byl dostatečný důkaz. Cena opravdu příjemná. Vše bylo
zapito malinovkou a na závěr byla káva s úžasným zákuskem Marlenkou. Takže
pokud můžeme doporučit a budete, mít možnost vyzkoušejte. Ceny příznivé a
jídlo výborné. Příští měsíc asi opět neodoláme a znovu restauraci navštívíme.
Za CHB – 3 - Vlčková

Návštěva Metropole Praha Zličín dne 25. 1. 2014
Mrazivé ráno nás sice trošku odrazovalo od cestování, ale chuť na nákupy
byla silnější. Příprava spočívala ve výběru oblečení, namalování, úpravy účesů a
navonění. Vše je velice důležité. Malá lehká svačinka s pitím opravdu nesmí
chybět. Přece jen cesta autobusem je dlouhá a vždy se hodí něco zakousnout.
Sobotní spojení je úplně perfektní v 9.30 ráno odjíždíte a v 16.30 se vrátíte
domů. Cesta byla fajn a slunce za mrakem, které na nás mrkalo, slibovalo hezký
den. Po příjezdu jsme si prošli celý objekt a sledovali výlohy. Pak přišel čas
oběda. Čínská restaurace z nabídky občerstvení byla nejlepší volba tak i náš
výběr nudle s kuřecím masem a zeleninou. Už máme naplánováno i v jídelníčku.
Po odpočinku přišlo další kolo nákupů, protože jako jídlo je důležité tak i nákupy
a nějaká maličkost je vždy vzpomínkou na hezky strávené chvíle. Všem se to
opravdu líbilo. Sl. Katku si vyzvedla sestra, která s námi také chvilku poseděla.
Doporučujeme nezapomenout na zpívající fontánu, kdy vždy v celou hodinu si to
opravdu užijete s hudbou a světelnými efekty. Cesta zpět nás, už docela unavila.
Teplý čaj a koupel po návratu naši spokojenost zpečetil.
Za CHB – 3 - Vlčková
Výlet do Prahy
25. 1. ráno jsme se vydali se s pí. Skorkovskou do Prahy na výstavu J. Lady,
která se nám velice líbila. Načerpali jsme spoustu inspirací na naše kreslení a
dozvěděli se mnoho zajímavého. Cestou domů jsme se ještě zastavili v Klášteře
Pražského Jezulátka i toto v nás zanechalo krásné zážitky. Výlet byl velmi pěkný
a již se těšíme na další.
Za CHB 1 Karchňáková
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Lednové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Návštěva AQUPARKU ve Slaném
V poslední době někteří uživatelé projevili častý
zájem vyjet do Slaného za účelem navštívit zdejší
„Aquapark“. Nic nebránilo pro následnou realizaci
a tak se vše uskutečnilo dne 11. ledna 2014.
Nejvíce uživatelé ocenili bublinkové vany a
perličkové koupele. Ty odvážnější vyzkoušeli
plavání v protiproudu. Následně jsme zamířili do
místní restaurace, kde jsme se příjemně občerstvili.
Byl to pro zúčastněné velice pěkný výlet!
za poskytovanou službu –
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Lednové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY
BAZAR OBLEČENÍ
Ve středu 22. 1. 2014 od 13:00 hod. v baru DPS měli klienti možnost si přijít
vybrat dámské i pánské oblečení za symbolickou cenu.
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Výročí
Blechová Stanislava – 85let
Dittrich Josef – 63let
Doubek Bohumil - 81let
Frolíková Jindřiška – 64let
Fryčová Květoslava – 63let
Hořejší Vlasta – 91let
Hřibová Jiřina – 89let
Lánská Emílie – 88let
Marková Alžběta – 80let
Pour Pavel – 87let
Veverková Marie – 94let
Bernard Jiří – 66let
Černá Jaroslava – 70let
Horníková Jana – 64let
Křtěn Josef – 59let
Marek Václav – 47let
Mašková Ludmila – 69let
Navarová Ivana – 47let
Osvaldová Laura – 37let
Přech Vladimír – 32let
Slášek Jaroslav – 64let
Trhlíková Jindra – 67let
Bernášková Václav – 69let
Frantová Simona – 35let
Hercegová Zuzana – 51let
Kutílková Daniela – 59let
Poslt Karel – 52let
Valchař Pavel – 37let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!
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