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Zámecké listy

České osudové osmičky 20. století díl 4
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.

1968 – Bratrská
pomoc z říše zla

Když začátkem
ledna plenární
zasedání
ÚV
KSČ zvolilo do
funkce prvního
tajemníka
Alexandra
Dubčeka,
málokdo tomu
věnoval
pozornost. Papaláši se jen porvali o funkce, říkalo se tehdy. Neoblíbený
Antonín Novotný, který jeden čas dokonce uvažoval o tom, že na svou
podporu povolá armádu, byl odstaven na vedlejší kolej a později přišel i o
úřad prezidenta republiky. Dubček byl zvolen jako kompromisní kandidát,
byl snadno ovlivnitelný, což se hodilo jak komunistickým jestřábům i
reformátorům. Moskva tuto volbu zpočátku přijala neutrálně, první muž
Kremlu Brežněv dokonce poslal Dubčekovi blahopřejný dopis. Ale už
začátkem února sovětský velvyslanec a vlastně i místodržící v Praze
Červoněnko píše do Moskvy: „V ÚV existuje skupina, která zjevně i skrytě
podporuje likvidaci komunismu.“ Na poplach brzy bijí i v NDR a v Polsku.
Vedoucí představitel východního Německa Walter Ulbricht kritizuje
plánované ekonomické reformy, Polákovi Gomulkovi zase vadí zrušení
cenzury v ČSSR.
O vpádu je rozhodnuto
Sovětské vedení dlouho hledalo záminku, pod kterou by rozmístilo svá
vojska na území Československa. Pro „zelené mozky“ v sovětském
generálním štábu byla vidina střetu se západem stále lákavá. Navíc, v Kremlu
už od nástupu Brežněva v roce 1964 probíhal postupný návrat ke
stalinistickému myšlení. Jakékoliv reformy ve střední Evropě tehdy nemohly
mít šanci na úspěch. Dubček však stále věřil, že svého kremelského pána
ničím neprovokuje. Když se však koncem března sešla v Drážďanech vedení
komunistických stran, Dubček vyslechl ostrou kritiku svého vedení. Brežněv
nechal tuto špinavou práci na svém satrapovi Ulbrichtovi, sám se do debaty
příliš nezapojoval. Na přelomu března a dubna se sovětské vedení rozhodlo,
že vojenská intervence v ČSSR je nezbytná. Jakoukoliv byť nepatrnou
jiskřičku kontrarevoluce je nutné zašlapat okamžitě do země, tvrdili
neostalinisté. Šéf ukrajinských komunistů tehdy prohlásil: „Musíme vycházet
z toho, že Československo nikomu nedáme.“

Československo je vaše
Zatímco Dubček, Smrkovský, Černík i Husák vystupovali na veřejných
mítincích, kde si získávali důvěru lidí, přípravy na vpád armád do ČSSR se
rozběhly. Jak ale bude reagovat západ, ptali se v Moskvě. Tajnými
chodbičkami bylo ověřeno, že západ vznese jen několik hlasitých protestů a
pak se nechá vše vyšumět. „O Jugoslávii by bylo potřeba jednat, ale
Československo je vaše,“ zaznělo z Bílého domu. Západ na „Pražské jaro“ také
nehleděl s nějakým nadšením. Pro konzervativní kruhy podobná hnutí
znamenala nebezpečí, které spočívalo v příklonu voličů k levici. Proto mnohé
západní vlády přijaly intervenci v podstatě s ulehčením. Dubček se před
Moskvou snaží obhájit vývoj v Československu, ale lidé okolo Vasila Biľaka
prohlašují, že první tajemník již situaci nezvládá. Proběhnou jednání v
Moskvě, v Bratislavě a v Čierné na Tisou, kritika sovětského vedení je stále
tvrdší. Dubček ovšem s výrazem provinilého štěněte Brežněvovi vždy řekne,
že si není vědom nějakých špatností. 30. července moskevská Pravda otiskla
dopis 99 zaměstnanců pražské Pragovky s výzvou k mocenskému zásahu ze
strany SSSR.
Konec Pražského jara
Brzy ráno vzbudí obyvatele ČSSR nezvyklý rachot. Kdo má možnost
poslouchat rozhlas po drátě, vysílače byly totiž odstřiženy, zaslechne
následující hlášení: „Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23 hodiny překročila
vojska SSSR, PLR, NDR, MLR a BLR státní hranice ČSSR.“ Lidé nevěří vlastním
uším, napadli nás naši spojenci! Tanky, opatřené bílým pruhem, aby se
odlišily od československých tanků stejných typů, projíždějící ulicemi
českých a slovenských měst však ukazují pravou realitu.
Dubček, Smrkovský a další jsou internováni v Moskvě. V ulicích českých a
slovenských měst jsou první mrtví, celkem zahyne 72 československých
občanů. Za pozornost jistě stojí sedm statečných Rusů, kteří s transparenty
Ztrácíme nejlepší přátele či Ruce pryč od ČSSR na Rudém náměstí proti
okupaci protestovali a polský občan Ryszard Siwiec, který se na důkaz
nesouhlasu s intervencí upálil. Československá delegace se vyjma čestné
výjimky Františka Kriegela v Moskvě zlomila a podepsala vše, co Brežněv
vyžadoval. Po návratu si Dubček poplakal do rádia a postupně se stal
poslušným vykonavatelem moskevské vůle. Brežněv jej ještě potřeboval, ale
opodál už vyrůstala nová naděje sovětského vedení: Gustáv Husák. Ten
Dubčeka v čele strany nahradil již v roce 1969. Dubček byl odsunován na
stále méně významné posty, v nichž ještě stačil podepsat „pendrekový zákon“
umožňující represe proti lidem, kteří častokrát provolávali jeho jméno, až
nakonec byl z KSČ vyloučen. Společnost upadla do letargie, ze které ji jen
nakrátko probudilo manifestační upálení studenta Jana Palacha. A Sověti?
Jejich předpoklady se vyplnily. Západ sice na oko hartusil, ale když se v roce

1973 sešel Brežněv s americkým prezidentem Nixonem, nepadlo už o
Československu ani slovo.

Plánované akce na měsíc duben
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, cukrárně
Výlety do okolních měst spojené s nákupy
Ozdravný pobyt – Lázně Mšené
Výlet do Kladna spojen s návštěvou divadla
Návštěva místní restaurace či cukrárny spojená s posezením s klientem
v rámci Individuálního plánování
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 Chaloupkové
Využití veřejně dostupné služby v kadeřnictví (Kačice)
Oslava Velikonočních svátků
Pálení ohně – „Čarodějnice“, opékání špekáčků
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 Kralup, Mělníka
Návštěva kina Slaný – Králíček Petr
Oslava svátků a narozenin
Setkání s klienty
Pravidelná docházka do chráněné dílny, škola, operační program
,vycházky.
Výstava kočárků a panenek v Kralupech nad Vltavou
Výlet do Prahy – Zemědělské muzeum
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy, návštěva cukrárny či restaurace,

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Cestománie
Cvičení pro seniory
Čarodějnice – opékání buřtů
Mandaly – malování s dětmi
Březnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Příjemně strávené odpoledne ve společnosti paní Chaloupkové
Dne 20. března 2018 Domov pro osoby se
zdravotním postižením navštívila paní Chaloupková
s pejskem Ikem a Hermínou. Setkání to bylo velice
přínosné, neboť skupinovou formou se uživatelé
z výše uvedené služby aktivně zapojovali do různých
aktivit. Někdo se zaměřil na hlazení, vyčesávání, vedení psů na vodítku.
Ačkoliv výše jmenovaná dobrovolnice dochází do této sociální služby
pravidelně, je třeba konstatovat, že její pobyt se psy má blahodárný vliv na

psychiku našich klientů. Příští dohodnutá návštěva bude pojata individuální
formou.
za poskytovanou službu – DOZP
Březnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
12. 3. – 16.3. Velikonoční výstava výrobků ve Slaném „ V TROUBĚ“

Výlet do Prahy – Kabinet kuriozit Strahovského kláštera

Velikonoční úklid – mytí oken, výzdoba, pečení perníčků, zdobení vajíček,
pečení mazanců, beránků, nádivky.

