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Den památky obětí komunistického režimu
27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o
několik měsíců před ní byl komunisty ubit k smrti kněz Josef Toufar, který
působil v obci Číhošť).
Nesvobodu by mé srdce nevydrželo (Milada Horáková)
... "Jsem odevzdaná do vůle Boží - tuto zkoušku procházím s jediným přáním:
abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno. Neplačte neteskněte moc - je mi to takhle lepší než pozvolna umírat.
Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo." ...

... Víte, že jsem vám často po návratu z německého vězení říkala, že jsem si
vědoma, že můj život, který jsem opravdu Božím zázrakem zachránila, byl mi
jenom propůjčený. Cožpak jsem se tehdy musela vrátit? Má hlava byla již
ztracena, 27 kamarádů padlo pod sekyrou, a já byla najednou zase mezi vámi
...... Nelitujte mne. Žila jsem plný, opravdový život, který nestál, nezahníval,
ale prudce tekl a víříl. Někdy mne otloukal a já poznala jeho tvrdost i těžkosti,
jindy zas hladil a smál se sluncem. Byl to prostě skutečný život, a já jsem zaň
Bohu neskonale vděčná. ... Milada Horáková: Nesvobodu by mé srce
nevydrželo- slova před popravou
27. 6. je Den památky obětí komunistického režimu
27. června 1950 byla popravena Milada Horáková a tři další odsouzení z
prvního velkého politického procesu, zinscenovaného komunistickou mocí v
tehdejším Československu. V následných procesech bylo odsouzeno ještě
přes šest set dalších lidí. Tento den je proto právem připomínán i jako Den
památky obětí komunistického režimu. Komunistická perzekuce se začala
rozjíždět již mnohem dříve a měla na kontě už předtím první zavražděné,
například generála Heliodora Píku (popraven v červnu 1949), kněze Josefa
Toufara (byl ubit k smrti a zemřel 25.2.1950) a další. Stejně tak byla již
realizována řada diskriminujících opatření proti církvím, internováni někteří
biskupové a přijaty zákony, které ji podřizovaly pod státní kontrolu.
Ruský (sovětský) vliv
V případě procesu s Miladou Horákovou se však jednalo o první proces, do
jehož inscenování byli aktivně zapojeni sovětští poradci. I z tohoto důvodu
měl proces podobný charakter jako velké veřejné procesy za Stalinovy
vlády ve 30. letech. Cílem procesu byla diskreditace příznivců
demokratických politických stran československého poúnorového exilu a
západoevropských demokratických států. Soud, tedy přesně řečeno frašku,
jejímž prostřednictvím se režim snažil dodat legimitu plánované justiční
vraždě, doprovázela i nechutná kampaň ze strany propagandistického
aparátu KSČ. Její součástí byly i rezoluce, požadující udělení nejvyššího
trestu, s nimiž tehdy masově souhlasily tisíce pracujících a musely je
podepisovat i školní děti.
Křesťanská víra: motivace v odporu proti totalitě
Přes pečlivou přípravu však někteří obžalování, včetně Milady Horákové,
odmítli hrát svou roli a před soudem se pokoušeli své postoje hájit. Rozsudky
však byly již připraveny před samotným zahájením procesu a nezměnila je
ani vlna solidarity řady osobností Západu (o milost pro M. Horákovou žádal
i Albert Einstein). Milada Horáková byla praktikující evangeličkou a její
křesťanská víra byla důležitou motivací pro angažovanost jak v odporu proti

nacistické, tak i komunistické totalitě a pomáhala ji i v nejtěžších chvílích
života před popravou.
Výzva i pro dnešek
Zmíněné události představují pro společnost stálou výzvu, není to jen
záležitost, která patří do učebnic. Měli bychom se i nyní zamýšlet nad důvody,
které k nastolení diktatury jedné strany vedly, nad každodenností tehdejšího
života i o mocenských praktikách, které se uplatňovaly při ovládání
společnosti a jejích občanů.
Jaroslav Šebek, Historický ústav AV ČR
(redakčně upraveno)

Významné a mezinárodní dny 2014 – Červen
1. 6.

Mezinárodní den dětí

2. 6.

Mezinárodní den čistého ovzduší

4. 6.

Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese

5. 6.

Mezinárodní den ptačího zpěvu

5. 6.

Den rozvoje a vzdělání dospělých

5. 6.

Světový den životního prostředí

8. 6.

Mezinárodní den oceánů

12. 6.

Světový den proti dětské práci

14. 6.

Světový den dárců krve

15. 6.

Mezinárodní den odpůrců vojenské služby

16. 6.

Den afrického dítěte

16. 6.

Evropský den židovské kultury

17. 6.

Světový den sdělovacích prostředků

17. 6.

Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha

20. 6.

Světový den uprchlíků

21. 6.

Evropský den hudby

21. 6.

Den hrdosti

21. 6.

Mezinárodní den trpaslíků

23. 6.

OSN pro den veřejné služby

23. 6.

Světový den házené

23. 6.

Mezinárodní olympijský den

26. 6.

Mezinárodní den podpory obětem násilí (mučení)

26. 6.

Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi

27. 6.

Den politických vězňů

27. 6.

Světový den rybářství

Plánované akce na měsíc červen
Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Grilování ve Přelíci
Výlety do Prahy, Kladna, Slaný
Oslavy narozenin, svátků
Zdravotní vycházky se zdr. sestrou Skorkovskou
Smečenská Lyra

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
3. ročník festivalu - „Smečenská Lyra“
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Výlet do Slaného (popř. Kladna) spojen s nákupy, návštěvou cukrárny
Výlet do Slaného, návštěva plaveckého bazénu
Výlet do Prahy, prohlídka ZOO
Výlet do Prahy, prohlídka města
Výlet do Lázní Mšených
Oslava svátků a narozenin
Diskotéka na sále
Velký den nejen divadel v zámeckém parku
Příjemné odpoledne strávené se psem, za doprovodu paní Havlínové
Příjemné strávené odpoledne při grilování, opékání špekáčků
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
2. 6. – CESTOMÁNIE- Francie
10. 6. – CESTOMÁNIE- Děti slavných
17. 6. – CESTOMÁNIE- Jihoafrická republika
25. 6. – SMEČENSKÁ LYRA
25. 6. – Sportovní hry Kladno Kloze

Naše akce v květnu
Květnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet vlakem do města Louny
V sobotu jsme se vydaly po snídani na vlakové nádraží na náš dlouho
plánovaný výlet vlakem do města Louny. Počasí nám sice moc nepřálo a po
příchodu na nádraží jsme zjistily, že vlak má výluku až do Peruce, ale nic nás
od tohoto výletu neodradilo. Místo do vlaku jsme nasedly nejdříve do
přistaveného autobusu. Pan řidič s námi uháněl jako drak, autobus
poskakoval, houpal se a klientkám se to moc líbilo. V Peruci jsme přesedly na
vlak a dojely do cíle. Louny jsou velmi zajímavé město. Nejdříve jsme
procházely celkem ošklivou čtvrtí, než se před námi otevřel pohled na
historickou část města, kterou jsme si prošly a prohlédly. Navštívily jsme pár
obchodů, kde si klientky nakoupily pár drobností z kapesného ke své
spokojenosti. Nastal čas oběda a podle přání děvčat jsme zašly do čínské
restaurace, kterou si samy vybraly. Po přečtení jídelníčku s obrázky jídel si
každá klientka vybrala podle své chuti a k pití si každá samozřejmě dala colu.
Po dobrém obědě nastala chuť na zmrzlinu, tak cestou zpět jsme zastavily u
cukrárny a opět nastal výběr podle chutí klientek. Z města jsme odjížděly
vlakem již za pěkného deště. Domů jsme dojely spokojené a unavené, ale chuť
na večeři děvčata neztratila. Výlet se jim moc líbil a těší se na další – ještě týž
den jsme se domluvily, že pokud bude v týdnu hezky, zajdeme se podívat na
koně.
Za chb3 vypracovala Seidertová D.

Oslava narozenin
Dne 16. 5. 2014 jsme měli u nás oslavu narozenin Boženky Opltové.
Oslavila krásné 59 narozeniny. Narozeniny oslavila doma s přítelem a
ostatními spolubydlícími. Bylo to moc hezké odpoledne, poseděli jsme u
dortu, popřáli, poslouchali hudbu a povídali si. Největší radost jí udělala
kytka, kterou dostala od svého přítele.

Květnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
XXV. Sportovní hry
Ve dnech 20. – 22. května 2014 se opětovně po roce konaly v Tobogán
kempu na Nové Živohošti Sportovní hry, které jsou určeny pro osoby
s mentálním a kombinovaným postižením. Celkem se přihlásilo 282
„sportovců.“ Domov Pod Lipami Smečno reprezentovalo celkem osm
uživatelů, kteří využívají službu „Domov pro osoby se zdravotním

postižením.“ Polovina z celkového počtu
zúčastněných uživatelů se zapojila do
lehkoatletických disciplín, druhá polovina
vynikala v přizpůsobených disciplínách.
Nedílnou součástí sportovních her je
každým rokem bohatý kulturní program.
V letošním roce za doprovodu rádia Blaník
zazářila Magda Malá. Sportovci taktéž
ocenili tradiční diskotéku, kde se mohli
setkat se svými kamarády. Sportovní hry si všichni moc a moc užili a doufají,
že se tam příští rok opět podívají!
za poskytovanou službu –
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Květnové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY
Zámek Hořovice
V úterý 20. 5. 2014 jeli mikrobusem klienti DPS v doprovodu se
zdravotními sestrami na výlet na Zámek Hořovice. Klienti absolvovali
prohlídku Reprezentačních prostor zámku. Klasická prohlídka skvostných
zámeckých pokojů s bohatým vybavením. Prohlídka zahrnovala například
Hlavní sál, apartmá hrabat z Vrbna, Červený a zelený salón, Velkou jídelnu,
Oválnou knihovnu, Lovecký a Zlatý salónek a místnosti zámeckého
služebnictva. Prohlídka s průvodcem trvala necelou hodinu.

Výročí
Buryanová Hana – 91let
Čebiš Jaroslav – 82let
Fišerová Jindřiška – 88let
Irmanová Božena – 74let
Landesková Marie – 94let
Levá Věra – 76let
Míšková Helena – 79let
Novotná Marta – 77let
Petrásek Jaromír – 85let
Podrázká Jaroslava – 79let
Ružarovská Růžena – 88let
Šilhanová Jaroslava – 91let
Brtková Irena – 49let
Mrkvičková Zuzana – 51let
Rabochová Marie – 52let
Urbánková Ludmila – 69let
Gabriš Jan – 61let
Štogrová Danuše – 89let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!

