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České osudové osmičky 20. století díl 3
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.

1948 – Ústavní cestou k totalitě
„Dokonalý
státní
převrat
spočívá
v
uchvácení moci jednou
stranou ve státě, která
pomocí úřadů, jichž
legálně získala, využije
některých
státních
orgánů, zatímco druhé
ochromí a zmobilizuje
část lidu na svou
podporu, kdežto druhé
části
jakoukoliv
politickou
akci
znemožní. Tento problém nebyl nikdy úplněji a úspěšněji rozřešen tak jako
v únoru 1948 v Československu.“ Tolik stanovisko zahraničně politického
výboru Kongresu USA, vydaného dva měsíce po převzetí moci v ČSR
komunisty. Poválečná ČSR se v mnohém lišila od té předválečné.
Prezidentem byl sice stále Edvard Beneš, ale v jiných oblastech byla
kontinuita zpřetrhána. Některé strany nebyly po válce obnoveny, například
agrárníci. Zde se patrně jednalo o Benešovu mstu za to, že jej v roce 1935 tato
strana nepodpořila v prezidentské volbě. Povolené strany byly sdruženy v
tzv. Národní frontě, což v praxi znamenalo, že všechny partaje budou
zastoupeny ve vládě a opozice tak nebude existovat. Největší rozdíl mezi
předúnorovou a pomnichovskou republikou byl však v jejím národnostním
složení. Republiku byly nuceny opustit tři miliony sudetských Němců, což se
v mnohých případech neobešlo bez nespravedlností a násilí.
Příklon k Sovětům
Fakt, že SSSR zásadním způsobem zvýší svůj vliv ve střední Evropě, byl
Benešovi jasný od chvíle, kdy Rudá armáda převzala na východní frontě
iniciativu. Koncem roku 1943 se Edvard Beneš vydal do Moskvy. Hodlal si
naklonit Stalina a byl přesvědčen, že se mu to podařilo. Stalin byl však z
jiného těsta, než západní státníci, se kterými se Beneš běžně stýkal.
Gruzínský Machiavelli měl dalekosáhlé plány, ve kterých byl československý
prezident nepříliš významnou figurkou. V okamžiku konce války na drtivé
části československého území stála sovětská armáda. To byla voda na mlýn
komunistům, protože zvláště mezi Čechy se zvýšily proruské sympatie, které
byly znásobené stále živou mnichovskou zradou západních velmocí. Sověti
toho obratně využili již krátce po válce, kdy sice v českých zemích byla

republika obnovena v předmnichovských hranicích, ale na východě byla
Podkarpatská Rus přičleněna k SSSR.
Naši spojenci nepřijmou Marshallův plán
V roce 1946 proběhly v ČSR volby. Celostátně v nich zvítězila KSČ, byť na
Slovensku tato strana prohrála. Komunisté mimo jiné získávají křeslo
předsedy vlády (Gottwald) a silových ministerstev vnitra (Nosek) a obrany
(generál Svoboda byl sice oficiálně bezpartijní, ale na KSČ měl úzké vazby). V
té době mezi západem a SSSR roste napětí a Stalin se rozhoduje začlenit
střední a východní Evropu do svého impéria. V roce 1947 vyhlásily USA
Marshallův plán, který měl pomoci obnovit ekonomiku zničené Evropy.
Československo jej přijalo s nadšením a jeho zástupci odcestovali do Paříže,
kde se o tomto plánu mělo jednat. Stalinovi se ovšem nehodilo, aby Středo
Evropanům pomáhal jeho nový rival. Sovětský vůdce si okamžitě pozval
Gottwalda do Moskvy na kobereček, kde ho jednoduše seřval. Gottwald
sklopil uši a poslal do Prahy telegram, aby vláda odsouhlasila neúčast na
Marshallově plánu.
Infiltrace korupcí
ČSR byla tak pevněji připoutána k SSSR, ale to Stalinovi nestačilo.
Československo bylo v jeho plánech nástupním územím pro útok na západní
Evropu a proto, bylo z jeho hlediska nezbytné vytvořit z něj naprosto
vazalský stát. Zatímco v Polsku či v Maďarsku už komunisté vládli pevnou
rukou, v ČSR ještě existovalo zdání parlamentní demokracie. KSČ zvýšila své
úsilí a začala rozleptávat konkurenční strany. „Šlo v podstatě o korupci,
vedení KSČ slíbilo úplatným a mocichtivým politikům v nekomunistických
stranách ministerská křesla, dají-li ve vhodné chvíli k dispozici svá jména pod
jednotnou kandidátku Národní fronty,“ vzpomínal později Pavel Tigrid.
Demokratické síly zůstávaly v klidu. Ještě 12. ledna 1948 Beneš při schůzce s
čs. velvyslancem v Jugoslávii a otcem budoucí ministryně zahraničí USA
Madeleine Albrightové Josefem Korbelem prohlásil: „Komunisté uvažovali o
převratu v roce 1947, ale tuto ideu už opustili.“
Začíná 40 let temna
Záminkou k převratu se staly výměny vysokých důstojníků SNB, kdy
nekomunisté byli svévolně nahrazováni komunisty. Nekomunističtí ministři
žádali vysvětlení, ale ministr vnitra Václav Nosek jim jej odmítal poskytnout.
Část vlády pohrozila demisí, která měla způsobit pád vlády, ale spíše se

počítalo s tím, že ji prezident Beneš nepřijme. Demise byla skutečně podána,
jenže nepodala ji potřebná polovina ministrů. Z 26 členů vlády jich zůstalo
14, takže podle ústavy mohl kabinet po doplnění fungovat dál.
Stalin vše z Kremlu pozorně sledoval a své jednotky rozmístěné ve
východním Německu a Maďarsku uvedl do bojové pohotovosti. Nebylo to
však nutné, i když později Stalin vynadal Gottwaldovi, že o zásah sovětských
vojsk nepožádal. Přiopilý Gottwald, podporovaný bezpečností i lidovými
milicemi, což byly SA komunistické strany, tlačí na nemocného a unaveného
Beneše, aby demisi přijal. Ten oproti svým slibům, které před tím dal
národním socialistům, ji nakonec skutečně přijme. Vláda je doplněna
povolnými členy nekomunistických stran a vše vlastně probíhá podle ústavy.
K překvapení mnohých ve vládě zůstává Jan Masaryk. Zůstane v ní ale jen
krátce, 10. března je jeho bezvládné tělo nalezeno pod okny Černínského
paláce. Převrat je dokončen. V červnových volbách mají lidé možnost volit
pouze jednotnou kandidátku Národní fronty. Po atmosféře plné zastrašování
získává 90 procent. Československo vjelo do tmavého tunelu, ze kterého
vyjede až za dlouhých 40 let.

Plánované akce na měsíc březen
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Výlety do okolních měst spojené s posezením v restauraci, cukrárny
Výlety do okolních měst spojené 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
Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu paní Havlínové
Návštěva pedikérky v zařízení
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy

ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace, využívání veřejně
dostupných služeb, procvičování dovedností
Seznam akcí za službu ,,CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet do Kladna (Zahrady) spojen s návštěvou sociálně terapeutických
dílen
Výlet do Prahy, Kladna, Slaného spojen s nákupy
Návštěva divadla Slaný
Oslava svátků a narozenin
Setkání s klienty
Slavnost světla ve Slaném
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy, návštěva cukrárny či restaurace, využívání veřejně
dostupných služeb
Velikonoční výstava výrobků ve Slaném
Pravidelná docházka do chráněné dílny, škola, operační program,
vycházky. Procvičování a upevňování dovedností spojené s chodem
domácnosti. Vyšívání, kreslení, pletení a jiné ruční práce. Výlet do
Kladna, Prahy, oslava Velikonoc.
Matějská pouť - Praha
Velikonoční úklid, pečení perníčků, zdobení vajíček
Výlet do Prahy – Kabinet kuriozit Strahovského kláštera
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Cestománie
Cvičení pro seniory
Velikonoční barvení vajec
Oslava MDŽ

Únorové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Výlet do Kladna spojen s návštěvou „Sociálně terapeutické dílny“
Dne 12. února 2018 se někteří uživatelé z Domova pro osoby se zdravotním
postižením vypravili do nedalekého
Kladna za účelem návštěvy Domova
– Zahrada, konkrétněji do „Sociálně
terapeutické dílny.“
V sociálně
terapeutické dílně jsou klientům pod
vedením
odborníků
nabízené
aktivity v keramické, v textilní, ve
výtvarné dílně a v počítačové
učebně. Prostřednictvím těchto dílen
je klientům zprostředkován kontakt
s vrstevníky, kamarády v příjemném společenském prostředí, ze kterého si
přinášejí mnoho zážitků, které předávají svým spolubydlícím v domácím
prostředí. Tuto službu naši uživatelé využívají v pravidelných intervalech
(dvakrát měsíčně po čtrnácti dnech) a bezplatně. Co je velkým přínosem? Jak
už bylo zmíněno možnost navázání nových kontaktů a změna prostředí.
za poskytovanou službu - DOZP

Únorové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Na únor jsme si naplánovaly výlet do Prahy a kino. Bohužel jsme ani jedno
nezvládly, protože jsme se dočkaly pokládání koberců a s tím i stěhování,
úklid, ale stálo to za to. Máme moc hezké pokojíčky a jsme moc spokojené,
tímto děkujeme panu řediteli, že nám vše zařídil. Oslavily jsme krásné 39.
narozeniny sl. Simony a 55. narozeniny sl. Zuzky, upekly jsme dort, udělaly
chlebíčky, salátek a řízečky měly jsme se moc dobře. Nevadí nám ani venku
chřipková epidemie a mrazy my si háčkujeme, vyšíváme, zpíváme a šijeme,
jsme všechny zdravé a je nám dobře.

Zpráva z akce únor 2018 – CH .B. Přelíc
V měsíci únoru jsme se začali pomalu připravovat na velikonoční svátky,
které jsou letos brzy, již koncem března. Budeme pořádat velikonoční
výstavu a tak jsme již s předstihem začali tvořit, tím jsme si i zpestřili ty
dlouhé večery a sychravé počasí. Kromě ručních prací dojíždí i jeden klient
na kroužek zpěvu do CH.B. do Slaného, velice ho to baví, setkává se tam i se
svojí přítelkyní. V loňském roce se nám zalíbil pobyt v solné jeskyni a tak
jsme si to zopakovali, pustili nám relaxační hudbu, při které jsme si po obědě
odpočinuli a někteří z nás i usnuli.

Ale aby to nevypadalo, že jsme jen odpočívali, pustili jsme se do vymalování
koupelen, WC a chodby, velice vše prokouklo, měli
jsme radost z dobře vykonané práce a příští měsíc
se pustíme do malování pokojů.
Chodili jsme na vycházky do přírody, i když počasí
bylo mrazivé, dočkali jsme se i trocha sněhu, ale na
čerstvý vzduch se musí za každého počasí. Únor je
krátký měsíc, utíká to jako voda a my už se těšíme
na jaro!
CH.B. Přelíc

