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Zámecké listy
České osudové osmičky 20. století
Osmičky prý hrají v dějinách českého národa zásadní roli. Když se však
důkladněji podíváme na českou historii, zjistíme, že tomu tak není. Ovšem,
20. století se zdá být výjimkou. Letopočty, na jejichž konci stála osmička, se
téměř pravidelně zapisovaly do osudů české kotliny.
1918 -Samostatnost po 300 letech
Již čtvrtým rokem probíhá celosvětový konflikt, jaký lidstvo dosud
nepoznalo. Boj mezi Dohodou a Centrálními mocnostmi se však ještě zdaleka

nechýlí ke konci. Dohodovým státům sice předešlého roku přibyl nový a silný
spojenec v podobě Spojených států,
ale zároveň i jednoho ztratily, když
Rusko ovládli bolševici, kteří měli
dost starostí udržet si moc uvnitř
země, než aby se zatím angažovali v
zahraničí. Největší bojová zátěž tak
ležela na Britech a především
vyčerpaných Francouzech. Stejnou
dobu, jakou trvá válka, usilovně
pracuje na svém plánu získání
samostatnosti pro české země profesor sociologie Tomáš Gariggue Masaryk.
Dříve častokrát vysmívaný profesor a spíše solitér na české politické scéně
má dva významné pomocníky: Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše.
Jejich cílem je vznik státu, který ponese název Československo.
Osamělý bojovník
Když Masaryk v roce 1915 odjížděl do exilu, bylo mu již 65 let. Mohl si tedy
zařídit život spokojeného důchodce. Místo toho však 6. července 1915 při
příležitosti 500. výročí upálení Jana Husa vyhlašuje válku RakouskoUhersku: „Odsuzujeme násilí, nechceme a nebudeme ho užívat. Avšak proti
násilí budeme se hájiti třeba železem.“ Česká veřejnost vypuknutí války
nepřijala s kdovíjakým nadšením. Přesto většina Čechů věrně bojovala za
svého císaře, k přeběhům na druhou stranu fronty docházelo spíše ojediněle.
Nelze jim to vytýkat, Rakousko-Uhersko bylo stabilním státem s řadou
demokratických prvků. Císař byl uznáván jako opravdová hlava státu a pro
řadu bojujících vojáků bylo nepředstavitelné jej zradit. I později proslulé
československé legie byly tvořeny spíše z nedobrovolných zajatců, kteří se
seznámili s Masarykovým programem, než ze skutečných„ přeběhlíků.“
Představitelům české inteligence bylo jasné, že v případě vítězství Německa
a potažmo Rakousko-Uherska by se české země jen stěží bránily nové vlně
germanizace. Někteří politici, například Karel Kramář, viděli budoucnost
Čech v těsném přimknutí k ruské říši. Tento koncept však nezískal
všeobecnější podporu, postupem času zvítězila Masarykova představa
republikánské budoucnosti českých zemí a Slovenska.
První byli spisovatelé
Zatímco čeští politici ještě váhali, zda zůstanou věrni Vídni, v květnu 1917
vydávají čeští spisovatelé Manifest českých spisovatelů. Ten požadoval právo
na sebeurčení českého národa. Mírová jednání mezi Centrálními mocnostmi

a ruskými bolševiky pak rozhoupala i českou politickou reprezentaci. 6.
ledna 1918 je vyhlášena Tříkrálová deklarace. „Národ náš se hlásí o svou
samostatnost,“ praví se v úvodu jeho první věty. Západní spojenci však ještě
na rozbití habsburské monarchie ještě nepřistoupili. I když USA vyhlásili
Rakousku válku, americký prezident Woodrow Wilson prohlásil: „Jsme sami
sobě povinni vyhlásit, že si nepřejeme oslabit či přetvořit rakousko-uherskou
říši.“ Je jasné, že Masaryk nebyl z tohoto vyhlášení nijak nadšen. Zvlášť, když
čtrnáct Wilsonových bodů, shrnujících podmínky ukončení bojů, hovoří jen
o autonomii pro národy habsburské říše.
Sibiř - patří Čechům
V Římě zatím šikovný diplomat Štefánik vyjednal smlouvu o vytvoření
samostatné československé armády v Itálii. V té době bojovaly
československé legie i ve Francii a v Rusku, kde se dostaly do konfliktu s
bolševickou vládou a postupně ovládly transsibiřskou magistrálu. Vrchní
velitel rudé armády Lev Trockij dokonce rozeslal rozkaz:„Každý
Čechoslovák, který bude nalezen ozbrojený v blízkosti železnice, musí být
zastřelen.“Úspěchy legií vzbudily pozornost po celém světě a když Masaryk
dorazil v květnu do US, tamní noviny jej v nadsázce titulovaly, jako sibiřského
diktátora. Masaryk v Americe zabodoval, sešel se i s Wilsonem a americké
stanovisko k českým národním aspiracím se začalo měnit. V červnu vláda
USA uznala Československou národní radu jako oficiálního představitele
československého lidu. V srpnu došlo na západní frontě k německé ofenzívě,
která však byla neúspěšná a naopak, dohodová vojska v následném
protiútoku prolomila německou obranu. Německý císař na generálním štábu
prohlásil: „Jsme na konci svých sil. Musíme válku ukončit.“
Císař: hlavně bez krveprolití
Když 29. září kapituloval rakouský spojenec Bulharsko, cesta k monarchii
přes Balkán byla otevřená. Německo i Rakousko začínají jednat o míru a
postupně přijímají veškeré požadavky. 14. října propukají v Praze dělnické
demonstrace, ale jsou zatím ještě potlačeny. Ale věci už jsou v pohybu, čeští
poslanci dostávají cestovní pasy a nijak se netají tím, že se chtějí v Ženevě
sejít s Benešem. To, co by se ještě před měsícem rovnalo velezradě, rakouské
úřady nyní rezignovaně přijímají. Část delegace, která míří do Švýcarska,
dokonce požádá o přijetí rakouský císař. Ten měl jen jedno přání, lámanou
češtinou požádal, aby se převzetí moci v Praze obešlo bez krveprolití.
Zatímco domácí odboj a exil spolu jednají, ráno v pondělí 28. října dva přední
čeští politici Antonín Švehla a František Soukup převzali Obilní ústav, který
sídlil v paláci Lucerna. Rakouské úřady jej bez průtahů vydají, v domnění, že

Soukup a Švehla reprezentují autonomní vládu jmenovanou císařem. Češi jim
to nevyvrací. Ten den rakouská vláda přistupuje na podmínky příměří. Zvěst
se mezi Pražany rychle rozšíří. Propuká jásot, lidé si myslí, že se české země
tímto dočkaly své samostatnosti. Nadšení se nedá zastavit, vyvěšují se
červenobílé prapory, shazují se symboly habsburské monarchie, po ulicích
vyhrávají sokolské kapely. Rakouská posádka ve městě hodlá zasáhnout, ale
po jednání s českými představiteli k tomu nakonec nedojde. Republika
vstoupila v život.
Sudety – sud střelného prachu
O dva dny později se v Martině sešli představitelé slovenské inteligence a
vyhlašují Slovensko za součást Československé republiky. 19. listopadu pak
odsouhlasili připojení své země k ČSR i zástupci Rusínů. To už pět dnů je
prvním prezidentem republiky Tomáš Masaryk, kterého do funkce zvolil
prozatímní parlament. Ovšem republika už zažívala své první problémy.
Německé pohraniční kraje odmítaly být její součástí a vyhlásily svou
příslušnost k nově vytvořené rakouské republice. České vojsko musí v řadě
oblastí zasáhnout, bojuje se v Mostě, v Opavě nebo v Kaplici. Německé oblasti
jsou pacifikovány, ovšem nenápadně zde doutná zárodek budoucích
problémů. Každopádně, první osudová osmička 20. století přinesla Čechům
radost.

Plánované akce na měsíc leden
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Přivítání Nového roku 2018, Novoroční ohňostroj
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Výlety do okolních měst spojen s nákupy
Výlet do Kladna spojen s návštěvou divadla
Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
Hudební beseda od oblíbené dvojice „DUO POHODA“
Zaměstnávání klientů v AP&P, aktivizace klientů dle programu
Oslava svátků a narozenin
Setkání s klienty
Vycházky po okolí, zimní radovánky – bobování
Plnění individuálních plánů

Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální
nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání
veřejně dostupných služeb.
Seznam akcí za službu ,, CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet do Kladna (Zahrady) spojen s návštěvou sociálně
terapeutických dílen
Výlet do Kladna spojen s nákupy
Masopustní diskotéka
Návštěva divadla Slaný
Hornický skanzen Mayrau - Masopust
Oslava svátků a narozenin
Setkání s klienty
Výlet vlakem – Kralupy nad Vltavou
Bowling - Kladno
Návštěva kina ve Slaném
Výstava korunovačních klenotů
Pokládání koberců ve všech pokojích
Plnění individuálních plán Upevňování sociálních dovedností v rámci
sociálního učení – individuální nákupy, návštěva cukrárny či
restaurace, využívání veřejně dostupných služeb
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Cestománie
Cvičení pro seniory
Čágobélo – Zahrada Kladno
Volby prezidenta ČR
Prosincové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Zimní dovolená na Šumavě
V pondělí 4. prosince 2017 se dvanáct uživatelů z Domova pro osoby

se zdravotním postižením vypravilo na vysněnou dovolenou na Šumavu.
Proč „vysněnou“? Odpověď je velmi
jednoduchá, neboť v zimním období to
rekreace byla prvotní. Je třeba zmínit, že
všichni užívatelé si užívali pobyt
pravidelnými vycházkami v zasněžené
krajině. Klobouk dolů před jednou
zúčastněnou uživatelkou, která se všech
procházek taktéž zúčastnila. Když si
uvědomíme tu skutečnost, že do výše
uvedené služby byla dopravena jako ležící
osoba, je to ohromný pokrok! A dnes jezdí na výlety, rekreace a je plně
mobilní. Na závěr musíme konstatovat, že dovolená na Šumavě naplnila
všechna očekávání. Dle slov uživatelů bylo shledáno, že prostřednictvím
rekreace získali mnoho zážitků.
za poskytovanou službu DOZP
Prosincové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
V prosinci jsme se věnovali přípravě na vánoce, pekli jsme cukroví, uklízeli,
vyzdobovali pokojíčky, dostali jsme nové krásné záclony a deky a polštáře,
hned po první noci jsme si připadali jako princezny, také máme novou
sušičku, a moc se těšíme na koberce, které budeme mít v průběhu ledna.
V prosinci jsme jeli několikrát na Kladno, na trhy tady jsme si dali klobásku,
horké jablíčko a dokoupili si maličkosti pro radost – v KIKU veselé vánoční
svetříky. Také jsme se zúčastnili besídky od zdravotní školy, zde jsme si
poslechli, krásné písničky z muzikálů i koledy. Tradičně nás navštívila paní
starostka, s panem ředitelem. Vždy se
na jejich návštěvu moc těšíme a již tu
byl Štědrý den – námi nejočekávanější
den v roce a letos jsme se na něj tak
těšili, že jsme celý měsíc velice zlobili,
ale přesto jsme měli moc dárečků,
tradiční rybí polévku, kapra a vše co
k tomu patří a my jsme si dali
předsevzetí, že budeme poslouchat a
vážit si všeho co máme, neboť většina z nás by se takto dobře nikdy neměla.
V novém roce chceme zhubnout a omezit kouření a hlavně se chceme slušně
Klientky z CHB1
chovat.

Prosinec 2017 v chráněném bydlení
2. prosince se konala na náměstí ve Slaném akce ,, Slavnost světla“, při
které byl rozsvícen vánoční strom a světelná výzdoba města. Tato akce je
tradičním zahájením adventu ve městě pro děti i dospělé, adventní tržiště,
lampiónový průvod a koncerty.
7. prosince Setkání Zavidov
4. -10. prosince ,,Galerie Trouba Slaný“ výstava a prodejní akce ručních
prací klientů z chráněného bydlení
12. prosince návštěva vánoční Prahy
Vánoční a novoroční pověra
Štědrý den v pondělí – dobrá úroda, hodně medu.
Štědrý den v úterý – bude hodně vína a obilí.
Štědrý den ve čtvrtek – velmi úrodný rok, jenom vína prostředně.
Štědrý den v pátek - tuhá zima bez prodlení.
Štědrý den v sobotu – málo ovoce, ale vydaří se žito.
Štědrý den v neděli – teplá zima bez prodlení.
Novoroční den v pondělí – krutá zima a vlhké jaro, povodně a těžké nemoci.
Novoroční den v úterý – zima bude ještě krutější, ale zato úrodný rok.
Novoroční den ve středu – příznivý rok, mnoho vína, ale žádný med.
Novoroční den ve čtvrtek – mírná zima, větrné jaro, parné léto, krásný
podzimek, mnoho ovoce a hojnost obilí. Novoroční den v pátek – nutno se
obávat očních nemocí, také lidé budou hojně mříti, a dokonce i hrozí válka.
Novoroční den v sobotu – málo obilí i větrů, mnoho ovoce i zimnic.
Novoroční den v neděli – mírná zima, úrodné jaro a větrné léto.

Dovolte nám, popřát Vám všem
- hodně zdraví, štěstí a pohody v těchto
vánočních dnech

