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Zajímavá místa v okolí Kladna
Karlštejn
HISTORIE HRADU
Z majestátného, vrcholně gotického hradu čiší, že ho dal postavit pravověrný
křesťan. Jeho stupňovité uspořádání symbolizuje jeruzalémskou Svatou
horu s chrámem na vrcholu. Středověká kosmografie považovala Jeruzalém
za střed světa, tak snad Karel IV. chtěl, aby se Karlštejn stal středem Svaté
říše římské.

Klenotnice Svaté říše
Rok 1348 se do českých dějin vepsal opravdu
významně. Tehdy zřídil Karel IV. pražskou
univerzitu, založil Nové město pražské a nechal
vybudovat Karlštejn. Základní kámen pokládal
při břehu Berounky arcibiskup Arnošt z
Pardubic za nebývalé slávy. Stavba žádného
jiného hradu prý nebyla zahájena tak slavnostně.
Však byl také Karlštejn vystavěn k
mimořádnému účelu – uschování korunovačních klenotů Svaté říše římské a
svatých relikvií.
Pouť k symbolům věčné spásy
Karlštejn se vypínal (a vypíná) na skále v několika patrech, přičemž poklad
byl umístěn nejvýše – v kapli sv. Kříže ve Velké věži. Poutníci, kteří ho chtěli
vidět, museli projít svatyněmi v císařském paláci a Mariánské věži. Nejnižší
„patro“ hradu tvoří Studniční věž se studnou. Na ní je nejzajímavější to, že
vlastně žádnou studnou není. Kutnohorští havíři provrtali skálu téměř 80
metrů hluboko, ale na vodu nenarazili. Spojili tedy jámu s nedalekým
potokem a shromažďovali vodu do cisterny. O tom věděli po celá staletí jen
král a purkrabí – v době obléhání hradu by totiž nebylo nic snadnějšího, než
koryto potoka odklonit nebo (a to by bylo ještě efektivnější) vodu otrávit.
Povídá se, že z důvodu bezpečnosti byli popraveni všichni dělníci, kteří na
kanálu pracovali.
Bitvy za korunovační klenoty
Do roku 1421 žili na Karlštejně
králové a hrad vzkvétal. Nějakou
dobu tu byly uschovány říšské
korunovační klenoty spolu s
českými. Ale pak nechal bratr
Václava IV. Zikmund římský poklad
odvézt a česká koruna jej
následovala na počátku třicetileté
války. Ukázalo se, že strach o
bezpečnost klenotů byl nemístný.
Husiti obleželi všechny vršky kolem Karlštejna a vrhali sem kameny, sudy s
hořící smůlou i fekáliemi, ale nedostali se ani na nádvoří. Švédové prorazili k
Velké věži, ale její opevnění neprolomili. Výzdoba kaple sv. Kříže utrpěla spíš
kvůli obráncům než nepřátelům. Vojáci odsud odcizili spoustu cenností, aby
si zajistili přísun zásob do hradu.

Lesk a bída karlštejnských zdí
Karlštejn se na konci 15. století dočkal gotických úprav, později ho ozdobila
řada renesančních prvků. Avšak od roku 1619, kdy byly české korunovační
klenoty odvezeny pryč, začala stavba chátrat. Poklad putoval do Vídně, aby
se v roce 1867 vrátil na původní místo, kde byla Svatováclavská koruna
uložena – do katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Královna Eleonora
Karlštejn zastavila a ve druhé polovině 17. století už některé jeho prostory
hrozily zřícením. Nějaký čas tu byla sýpka a skladiště. Zájem o kulturní
památku se vrátil až v období romantismu.
Hradní obrození
Na konci 18. století se o chátrající hrad s tajemnou atmosférou začali zajímat
umělci. Snad na jejich popud sem v roce 1812 přijel císař František I. S
velkolepou rekonstrukcí se ale začalo až o čtyřiasedmdesát let později. Vedl
ji Josef Mocker v duchu purismu, což znamená, že se snažil obnovit původní
gotický vzhled hradu na úkor všech – i těch povedených – pozdějších
přestaveb a úprav. Karlštejn dostal nové střechy a s nimi dnešní
charakteristický ráz.
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Návštěva Libochovického zámku
Dne 13. října 2018 byl zrealizován mini výlet, který směřoval do státního
zámku Libochovice. Výlet to byl vskutku zajímavý, neboť paní průvodkyně
zúčastněné osoby seznámila s historií zámku, ve kterém se nacházelo mnoho

zajímavých věcí. Interiéry byli bohatě zdobené nejen nástěnnými obrazy a
tapiseriemi, ale také hojnou kolekcí porcelánových předmětů, které jsou
typické pro renesanční období. Po prohlídce zámku následovala procházka
po prostorném zámeckém parku, který hrál všemi podzimními barvami. I
když se všichni těšili na pávy, které nikdo v parku nespatřil, nebyl žádný
návštěvník zklamán, neboť každý byl obohacen příjemnými zážitky. Posléze
výlet byl završen chutným obědem v místní restauraci.
za poskytovanou službu – DOZP

Říjnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Měsíc říjen byl opravdu velmi krásný, počasí bylo občas jako v létě a tak jsme
využívaly každou chvilku, kdy jsme mohly být venku. Máme nasbírané jablka,
ze kterých si sušíme křížaly, nasbíraly jsme si ořechy a hned si je i vyloupaly
a uklidily na zimu, také sbíráme různé přírodniny, ze kterých chceme vyrábět
dekorace. Navštívily jsme kamarády z Přelíce, kde jsme si všichni opekli
buřty a popovídali si, bylo to velmi krásné odpoledne.
19. října jsme se vydaly do Prahy prohlédnout si nově opravený Orloj – moc
se nám líbil opravdu jenom novotou září, a když nám kohout zakokrhal na
rozloučenou, vydaly jsme se, do OC Šestka, tady jsme se velmi dobře
naobědvaly a pokoupily už hodně vánočních dárků, výlet se opravdu povedl
a už se těšíme na listopad, kdy si chceme prohlédnout Loretu a Strahovský
klášter.
CHB 1.

V tomto měsíci byl celkem nabitý program. Časté vycházky s posezením na
lavičce, sběr ořechů, kaštanů. Bylo hezké počasí, užívali jsme si „babího léta“.
Občasné pozvání do Přelíce na zahradní opékání buřtů, nebo jen tak
venkovní posezení u kávičky se zákuskem. Jsme rádi, že se můžeme alespoň
na chvilku odreagovat od městského shonu. Autobusové spojení nám

vyhovuje, dlouho se nikde zbytečně nezdržujeme, nikoho neobtěžujeme.
Vždy jsme vřele přivítáni a návštěvu nám přátelé příležitostně oplatí…

12. 10. jsme navštívili společně s CHB č. 1. Havlovské trhy na slánském
náměstí. Nakoupili jsme si drobné šperky a některé nám byly darovány.
Hodná paní ve stánku dávala všem zákazníkům penízek pro štěstí, ten jsme
dostali také. Stánky byly plné zajímavých věcí, hodně dekorativních, opravdu
vkusných ručních výrobků – zkrátka pěkné. Bylo co okukovat a chválit.
Také jsme „zaskočili“ na oběd do restaurace, jindy zas navštívili cukrárnu.
Pro radost jsme si vyzdobily parapety vkusně osázenými truhlíky.
31. 10. 2018 jsme si upravili vlasy, hezky se oblékli a vyrazili do Kolína na
podzimní ples si zatancovat. To byla pěkná tečka na závěr měsíce.

Výlet do Veltrus
Letošní podzim je krásný a slunečný, proto jsme se rozhodli podniknout ještě
jeden výlet, a to na zámek Veltrusy. Cestu
na zámek jsme spojili s obědem
v nedaleké pizzerii, kde měli krásné
venkovní posezení. Poté jsme se odebrali
do Veltrus. Samotný zámek byl už
zavřený, ale i zámecká zahrada stála za
to. Cestou jsme sbírali kaštany na
dekoraci, fotili si krásně zbarvené stromy
a kochali se chrámy, která zahradu zdobili. Cestou zpět jsme si byli koupit
klobásy a sýry na gril, protože jsme měli hned druhý den společnou akci
s ostatními chráněnými byty u nás, jako každý rok, grilování a loučení
s létem. Moc se nám obě akce líbili a určitě nebyli poslední.

CHB 3.

11. 10. 2018 – Rozloučení s létem – grilování
Slunečné počasí se stále ještě drží a tak i plánované setkání chráněných
bytů ze Slaného si pěkně užilo grilování u kamarádů ve Přelíci. Na akci jsme
se dobře připravili. Každý byt zhotovil nějaké pohoštění. My jsme si naložili
hermelín, a upekli škvarkové placky. Ostatní připravili něco sladkého ke
kávě. Počasí nám opravdu přálo. Poseděli jsme u grilu na zahradě. Povídali
si, zazpívali a hodovali. Společná akce se všem moc líbila a těší se na jaro, až
bude možné grilovačky zopakovat

13. 10. sobota – Výlet vlakem
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze je po
rekonstrukci opět otevřeno pro veřejnost. Nabízí
třikrát větší výstavní prostor než před rekonstrukcí a
moderní zázemí pro návštěvníky. Poprvé v historii je
přístupná také zahrada muzea. Shlédli jsme hned dvě
výstavy. Obě se konají k 100. výročí vzniku ČSR

První - Hana Podolská, legenda české módy -Výstava šatů ze salónu odkrývá
luxusní módu první republiky. Haně Podolské se přezdívalo česká Coco
Chanel. Založila a vedla nejznámější módní salón Československa a oblékala
takové hvězdy, jako byly Olga Scheinpflugová, Adina Mandlová, Nataša
Gollová nebo manželka prezidenta Hana Benešová
Druhá - Krásná jizba 1927-1948: Design pro demokracii- Krásná jizba,
založená jako pobočka nakladatelství Družstevní práce na konci roku 1927,
patřila k nejvýznamnějším českým institucím v oblasti bytové kultury a
designu první poloviny 20. století. Výstava představuje několik stovek
objektů z různých materiálů se značkou Krásná jizba: skleněné nápojové
soubory a další užitkové sklo, porcelánové jídelní sady, kovové stolní
předměty,svítidla.
Obě výstavy jsme shlédli se zájmem, moc se nám vystavené exponáty líbili,
po prohlídce jsme navštívili restauraci Topol – kde jsme poobědvali a
s plnými žaludky se vrhli ještě na nakupování maličkostí za ušetřené
kapesné. Domů jsme se vrátili se soumrakem, ucaprtaní, ale plni zážitků, o
výstavách jsme si ještě povídali a slíbili si, že zase nějaký podobný výlet
společně podnikneme.

14. 10. neděle – Divadlo Slaný – Tři přání pro Andulku –
Na neděli jsme si společně s několika děvčaty z chráněných bytů naplánovaly
návštěvu divadla. V předprodeji jsme si koupily vstupenky. A jaké bylo
zklamání, když dvě hodiny před začátkem jsme zjistily, že představení zrušili.
Šly jsme tedy alespoň na společnou procházku a navštívily jsme cukrárnu.
19. 10. pátek – Výlet na Letiště Václava Havla
Výlet na letiště jsme měli naplánován již v letních měsících, ale z důvodu
vysokých venkovních teplot jsme jej neuskutečnili.
Po desáté dopoledne jsme vyrazili ze Slaného přímo na letiště. Někteří již na
letišti byli a zavzpomínali na loňskou leteckou dovolenou v Bulharsku.
Prohlídku jsme začali na Terminálu 1 vyhlídkovou terasou. Ve spodní části
terminálu pokračovala výstava k 80. výročí Letiště Václava Havla, kterou
jsme nemohli vynechat. Někteří si poskládali puzzle na obrazovkách, nebo
pořídili památeční fotografii s pozadím, které si mohli vybrat. Přesunuli jsme
se na Terminál 2 do letištní restaurace. Z nabídky jídel všem padla do oka
bramborová kaše a řízek. Po chutném obědě jsme si ještě vychutnali kávu a
zákusek na terase, odkud jsme sledovali přistávání a odlety letadel. Dočkali
jsme se i přistání velkého letadla společnosti Emirates, které svou velikostí
všechny nadchlo. Na třetí hodinu jsme vyrazili k autobusové zastávce a
zamířili si přímým spojem až k Bille.
Výlet se všem moc líbil.
CHB 2.

Říjnové akce za službu „ DOMOV PRO SENIORY“
Přednáška na téma Dědické právo
30. 10. k nám do domova přijeli
z advokátní kanceláře a pozvali nás na
zajímavou přednášku na téma DĚDICKÉ
PRÁVO. Akce se konala v jídelně NP a
účast byla hojná. Po přednášce byla
možnost využít bezplatného právního
poradenství jak pro klienty domova, tak
pro zaměstnance.

Blahopřejeme Všem klientům
k životnímu jubileu.

