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Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa (Vstup
spojeneckých vojsk, Operace Dunaj) byl vojenský vpád vojsk
pěti socialistických zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským
svazem(SSSR) na žádost konzervativního křídla Komunistické strany
Československa. Dále se jej účastnila vojska Polské lidové
republiky (PLR), Maďarské lidové republiky (MLR) a Bulharské lidové

republiky (BLR). Vojska Německé demokratické republiky (NDR), ač
připravena k zásahu, nakonec hranice ČSSR nepřekročila (až na malý počet
specialistů). Země Varšavské smlouvy, které se invaze nezúčastnily,
bylyAlbánie (od roku 1962 fungovala v tomto paktu jen jako pasivní člen)
a Rumunsko pod vedením svérázného diktátora Nicolae Ceauşesca.
Byla obsazena většina důležitých měst v tehdejší ČSSR, krátce po
příjezdu tanků a obsazení letišť, na kterých přistávala sovětská letadla s další
vojenskou technikou. Předsednictvo ÚV KSČ přijalo usnesení odsuzující
invazi (poměrem 7 : 4 hlasům). Československá armáda, která měla na
starosti obranu hranic, nepodnikla skoro žádné kroky k
obraně. Veřejnost během prvního týdne okupace vyjadřovala silný odpor,
čímž zabránila provedení původních plánů k ustanovení otevřeně
kolaborantské tzv. Dělnicko-rolnické vlády. Spontánní odpor proti okupaci
de fakto v očích světové veřejnosti zdiskreditoval socialismus Sovětského
typu. Bylo přerušeno rozhlasové i televizní vysílání, které však bylo rychle
obnoveno z improvizovaných studií. Následně došlo k potlačení
československého pokusu o reformu socialismu – tzv.Pražského jara. Došlo
k zatčení a internaci československých vedoucích představitelů
– Dubčeka, Smrkovského, Černíka a dalších. Masové spontánní protesty
trvaly cca 7 dní. Vojska SSSR zde zůstala až do roku 1991.
Průběh
Informační leták Svobodného vysílače
ÚV KSČ, legální orgán legální vlády
V noci z úterý 20. srpna na středu 21.
srpna 1968 začala invaze do
Československa. První útočná vlna
proběhla v ranních hodinách, kdy byla
obsazena letiště, na která následně
začala přistávat transportní letadla s
vojenskými
jednotkami.
Hluk
přistávajících motorů varoval mnoho
občanů u okolí letišť, že začala
invaze. Československá armáda měla od iniciátorů rozkaz pustit vojska do
země. Předsednictvo ÚV KSČ přijalo v poměru 7 : 4 rezoluci odsuzujíci
okupaci (dva členové ÚV KSČ Jan Pilař a Frantíšek Barbírek se na poslední
chvíli přiklonili na stranu A. Dubčeka). Soukromé osoby začaly šířit zprávy o
útoku jednotek Varšavské smlouvy. V ranních hodinách Československý
rozhlas odvysílal Provolání Všemu lidu ČSSR a později i dramatické scény se

střelbou na Vinohradské třídě. Kolem deváté ráno vysílání umlklo za zvuků
střelby sovětské pěchoty. Rozhlas následně přešel do ilegality a od 11 hodin
pokračoval ve štafetovém vysílání zpravodajství o situaci v zemi, kdy se
střídavě hlásila utajená studia po celé zemi. Podařilo se obnovit i televizní
vysílání z improvizovaných studií. Například pracovníci Československé
televize, kteří byli okupanty vyhnáni z rozstřílených televizních studií, nalezli
azyl v areálu ČKD Praha a mohli vysílat alespoň zvukem díky rozhlasovému
vysílači, krátce předtím zkompletovanému v blízkém podniku Tesla
Hloubětín. Po informaci, že velká část ÚV KSČ byla internována, se prohlásili
za „Svobodný vysílač ÚV KSČ“ a na symbolickou podporu Dubčekovu vedení
komunistické strany přijali slogan „Jsme s Vámi - buďte s námi!“
V průběhu invaze bylo nasazeno do československých ulic přibližně
6 300 tanků, které byly následovány velkým počtem pozemních jednotek v
odhadovaném počtu 200 000 až 500 000 mužů.
Tanky a obrněná vozidla byla pomalována tzv. invazními pruhy. Tyto pruhy
bílé barvy na kapotách obrněnců a ostatních vozidel měly zabránit případné
palbě spřátelených jednotek. V tehdejší době totiž v Československu byla ve
výzbroji stejná technika jako v ostatních členských státech Varšavské
smlouvy a tak v případě protiútoku Československé armády by armády
Varšavské smlouvy (okupační vojsko) měly problémy rozlišit nepřítele od
spojence. Invazní pruhy byly poprvé použity během 2. světové války,
například i během operace Overlord.
Ztráty
Ode dne vstupu vojsk na území Československa do konce roku zemřelo při
střetech cizích vojáků s civilisty a dopravních nehodách zaviněných
okupačními vojsky 108 Čechů a Slováků. Invaze měla za následek také
emigraci přibližně 300 000 lidí z republiky (70 000 okamžitě po invazi).
Sověti měli během invaze 96 mrtvých.
Zahraniční ohlasy
Sebeupálení Ryszarda Siwce.
Už 21. srpna se sešla Rada bezpečnosti
OSN. Sovětský zástupce Jakov Malik na ní
prohlásil, že se v Československu nic zvláštního
neděje a všechno funguje normálně. Rezoluci
připravenou Spojenými státy a Velkou Británií
schválilo 10 zemí, tři státy (Indie, Pákistán, Alžírsko) se zdržely, proti byl
Sovětský svaz a Maďarsko. Malik však následně přijetí rezoluce

vetoval. Spojené státy americké na tuto skutečnost nijak nereagovaly, neboť
pro ně byla přednější bilaterální dohoda se Sovětským svazem a poválečné
rozdělení tehdejší Evropy respektovaly. Britská vláda nechtěla ohrozit své
obchodní zájmy se SSSR a dalšími zeměmi Varšavské smlouvy. Některé
socialistické
státy
odmítly
vyslat
své
jednotky
do ČSSR (například Rumunsko), jiné (například Jugoslávie) vyjádřily
vedení KSČ podporu, nabídly dokonce i materiální pomoc.
Zahraniční protesty
Za vaši i naši svobodu – transparent z protestu
osmi sovětských občanů na Rudém náměstí v
Moskvě
Protiokupační manifestace v Helsinkách, srpen
1968
Proti invazi protestovaly západní státy, ze
socialistických pak Rumunsko a Jugoslávie.
Dne 25. srpna 1968 se na moskevském Rudém
náměstí sešla k demonstraci skupinka osmi sovětských občanů (v českém
prostředí známá často jako osm statečných) – Konstantin Babickij, Taťána
Bajevová, Larisa Bogorazová, Natalia Gorbaněvská, Vadim Delone, Vladimir
Dremljuga, Pavel Litvinov a Viktor Fajnberg – kteří nesli československou
vlaječku a transparenty s nápisy Ztrácíme nejlepší přátele, Hanba
okupantům, Ruce pryč od ČSSR, Za vaši i naši svobodu, Svobodu Dubčekovi,
Ať žije svobodné a nezávislé Československo. Během okamžiku byli zatčeni a
následně strávili několik let ve vězeních či ústavech.
Dne 8. září 1968 se na celostátních dožínkových slavnostech na varšavském
stadiónu zapálil na protest proti okupaci Ryszard
Siwiec.[12] Na následky popálenin o čtyři dny později
zemřel. I když jeho čin viděly tisíce lidí, režimu se
podařilo přesvědčit veřejnost, že se jednalo o duševně
narušeného jedince, takže pravý motiv jeho
sebeupálení vyšel najevo až po roce 1989.
Pobyt vojsk na československém území
Pamětní deska v Liberci

Do
4.
listopadu
1968
opustily
Československo
armády Polska, NDR, MLR a BLR. Sovětská armáda po okupaci zůstala na
území Československa až do roku 1991, v odhadovaném počtu okolo
150 000 osob[14] v třiatřiceti lokalitách. Do užívání jí byly předány celé
vojenské prostory (např. Milovice, Libavá, Ralsko), kasárna
(např. Horňátky, Rokytnice v Orlických horách, Česká Třebová, Josefov ) i
některé civilní objekty (např. nemocnice Kostelec nad Černými lesy, vojenská
nemocnice v Josefově ). V Milovicích bylo zřízeno velitelství sovětské Střední
skupiny vojsk a vybudováno de facto nové město s tisíci byty.
Ilegální rozhlasové vysílání
Národní muzeum poškozené palbou - okupanti
ho
omylem
považovali
za
budovu
Československého rozhlasu
Ilegální stanice Vltava, šířená na vlně 210 m ze
stanoviště Wilsdruff nedaleko Drážďan, se
poprvé ozvala po páté hodině ráno 21. srpna 1968. Vysílání špatnou češtinou
a slovenštinou hájilo okupaci, Československý rozhlas se od něj distancoval
a posluchače opakovaně upozorňoval, že jde o nepřátelské
vysílání.[11] Později bylo vysílání této stanice šířeno také z mobilního vysílače
sovětské armády, přemístěného ke městu Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) na
kmitočtu 1322 kHz. V prvních dnech okupace dále vysílala (pravděpodobně
ze zahrady sovětského velvyslanectví v Praze) stanice Dělnický hlas
republiky na střední vlně 1178 kHz a na krátkých vlnách 41 a 49 metrů. Z
území Polska vysílala v prvním týdnu okupace v češtině rozhlasová stanice
Záře. Zahraniční vysílání moskevského rozhlasu, které do té doby
připravovalo jen dva hodinové pořady v češtině a slovenštině denně,
rozšířilo po 21. srpnu 1968 vysílání v češtině a slovenštině na 24 hodin
denně. Program byl šířen na dlouhých, středních a krátkých vlnách z území
Sovětského svazu a dále z mobilních vysílačů sovětské armády, které byly
rozmístěny po okupovaném Československu a vysílaly na středovlnných
kmitočtech legálního Československého rozhlasu.
Dnešní pohled
Ačkoliv česká i slovenská veřejnost invazi vojsk odsuzují, iniciátoři, kteří i
podle tehdejších zákonů spáchali vlastizradu[15], nebyli dosud potrestáni.

Plánované akce na měsíc srpen

Seznam akcí za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlety do : Prahy, Lidic, Tloskova, Kladna, Mělníku
Výstava v Kladně – Nejkrásnější hádanka, Princezna ze mlýna
Vlastivědné muzeun
Koupaliště
Vycházky po okolí – sběr hub, borůvek

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Výlet do Slaného (popř. Kladna) spojen s nákupy, návštěvou cukrárny,
restaurace
Výlet do Slaného, návštěva plaveckého bazénu
Oslava svátků a narozenin
Diskotéka v zámecké zahradě
Příjemně 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
5. 8. – CESTOMÁNIE- Užitečné rostliny
12. 8. – CESTOMÁNIE- Zajímavosti
21. 8. – CESTOMÁNIE- Naše první dámy

Naše akce v červenci
Červencové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výstava Pilot
Cestou z Kladna nás v autobuse zaujal plakátek, zvoucí na výstavu s názvem
PILOT do OC ŠESTKA v Praze. V sobotu po obědě jsme využili krásného
počasí a opět vyrazili směr Praha. K OC ŠESTKA je to od našeho autobusu jen
kousek, tak i kdyby trochu sprchlo, jako to bylo v minulých dnech, ani to by
nám náladu nezkazilo. Naštěstí jsme deštníky vytahovat nemuseli. Jediné co
nás trochu rozhodilo, že výstava se ani tak netýkala letadel, jak jsme podle
názvu předpokládali, ale závodních vozů, např. F1 a F3. Jen v dolní části OD
byly vystaveny uniformy letušky, stevarda, kapitána letadla a pozemního
personálu letiště. K tomu ještě pár modelů letadel. Vše jsme si důkladně
prohlédli. Také jsme vyjeli na střechu, v domnění, že uvidíme startovat
alespoň jedno letadlo z blízkého letiště. Nepovedlo se. Nakoupili jsme si tedy
pár drobností pro radost i chuť a vydali se autobusem číslo 119 na letiště.
Bohužel ani tam jsme toho moc neviděli, zřejmě jsme netrefili ten správný
čas. Domů jsme dorazili v odpoledních hodinách, takže jsme si mohli
ještě dopřát siestu s kávou na zahradě a již v klidu odpočívat.
Za CHB HŘEBEČ Stiborová Pavla
Měsíc červenec v našem bytě
Měsíc červenec v našem bytě je o dvou oslavách svátků našich klientek.
Slečna Jarka slaví svátek hned první den v měsíci. Peče se dort, udělá se
občerstvení a slečna si vybere dárek. Letos si slečna opravdu udělala radost
novou kabelkou, kterou doplnila peněženkou. Ochota paní prodavačky
v obchodě byla velmi příjemná, tento obchod ve Slaném vřele doporučujeme.
Takže slečna odcházela velmi spokojena.
Druhou oslavou je svátek slečny Anny. Ta slaví 26. července. Příprava a
oslava probíhá stejně. Slečna si letos vybrala sluchátka, které si při
průběžných návštěvách obchodů vybrala. Takže také spokojenost. Nejhezčí
na tom je vždy to, že celý den probíhá příjemně a klidně.
Za chb – 3 - Vlčková
Výlet do ZOO Praha
V pátek jsme se vydali autobusem do ZOO do Prahy. Viděli jsme spoustu
zvířat, nejvíc se nám líbilo v pavilonu šelem a opic. Zpáteční cestu jsme si
zpestřili plavbou lodí po Vltavě zpět do centra Prahy, kde jsme si dali

občerstvení. Poté jsme si udělali malou procházku k Malostranskému
náměstí. Na zpáteční cestě jsme poseděli v příjemné hospůdce, kde jsme si
dali něco dobrého k jídlu a občerstvili se. V pozdní odpoledne jsme se vydali
na zpáteční cestu domů. Byl to moc prima výlet a těšíme se, až zase někam
pojedeme.

Zdravotní vycházky
Dne 3.7.2014 ráno jsme se s klientkami z CHB Slaný domluvily, že se půjdeme
podívat na starou doškovou zvonici do Přelíce. Trasa je naplánována ze
Slaného, do Studeněvsi, pak Kvíce a jsme opět doma ve Slaném. Den před
túrou sleduji počasí, a později víme, zda bude slunko či déšť, no a podle toho
máme více či méně objemné batůžky. Ovšem malá svačinka + pití je
samozřejmostí. Před odchodem se ujistíme, že má některá klientka
fotoaparát to proto, abychom měly na co vzpomínat. A vyrážíme…
Cesta byla krásná, na silnici byl poměrně malý provoz. Víme, jak chodit
bezpečně po silnicích. Na túře jsme se dívaly po polích, vykládáme si o
rostlinách, bylinkách, obilí, sledujeme, co roste na stromech, keřících, vidíme
dravce, ptáky, motýly, pozorujeme mraky, vítr, také už víme, kde najdeme
sluneční hodiny. Zhruba po 2,5 hodinách jsme u cíle – v Přelíci jdeme okolo
domu, kde bydlí další naši klienti. Ťukáním na okno nás upozorňují, že nás
vidí a co my na to? Trochu je napínáme…
Naším cílem bylo podívat se v Přelíci na kostelík, slečna Anička a Jana
připravují fotoaparáty, jsou spokojené, a už cvakají se spouští - zachytily

zvony, musí „je ukázat Lenušce a Janičce.“ Návštěva v domě v Přelíci se
uskutečnila, na zdejší zahrádce se nasvačily, podívaly jsme se na záhonky,
pochválily, poklábosily s ostatními, a zvedly jsme se k odchodu. Bylo teplo,
cesta k domovu nás vedla do Kvíce, tady jsme nasbíraly třešně, viděly jsme
nedaleko Slaného vinice pana Rychtaříka. Ve Slaném jsme udělaly
neplánovanou návštěvu chráněného bydlení klientů ze Štemberka. Podívaly
jsme se, jak bydlí, ukázali, co dělají a jak tráví čas. Tato pěší turistika se dle
ohlasů klientek opět povedla a líbila, mají vzpomínky a těší se na další
zdolávání kilometrů po svých.
Přelíc
Přelíc (zřejmě od Palackého Prehistorické osídlení katastru obce, dříve zvané
Přelice dokládá pohanské pohřebiště odkryté poblíž vsi roku 1894. První
dochované písemné památky jsou z počátku 14. stol., ale některé
architektonické prvky zdejšího kostela svědčí o tom, že tu kostel byl již ve 13.
stol., ne-li koncem stol 12. Kostel sv. Petra a Pavla je stavba z 2. pol. 14. stol,
s prvky jak výše uvedeno staršími, rozšířená a upravená ve druhé pol. 16.
stol. Dřevěná zvonice na kamenné podezdívce v západním rohu hřbitova
pochází asi ze 17. stol.
Plánovaná pěší turistika s posezením
Dne 13.7.2014 jsme se v dopoledních hodinách vydaly do obce Tuřany na
plánované posezení v restauraci „U jezírka.“ Cesty byla lemovaná chrpami,
řebříčkem, u všech klientek byla dobrá nálada. Byly dobře vyspalé, počasí tak
akorát na delší túru. Protože jsme touto cestou nešly poprvé, děvčata již
poznala, kudy půjdeme, kde odbočíme, co jsme viděly minule.
Nezapomínáme se dívat po krásně upravených zahrádkách, pamatujeme si,
kde mají zvířátka. Všechny jsme se těšily na malou skupinu daňků, ale
v ohradě nebyli. No to bylo smutku, jen Janička doufala a předpovídala, že je
ještě pro ně brzy běhat po loukách, že asi spí. Moc jsme tomu nevěřily. Cesta
do Tuřan utekla opravdu rychle, z dálky jsme viděly indické běžce,
pochopitelně, že je Anička brala na kameru, je to krásný páreček, u samce je
vidět jeho nádherné zbarvení. Pohodlně jsme se usadily, před námi malé
golfové hřiště, vedle velký gril. Přišel pan číšník, děvčata si za odměnu po
mnohých túrách objednávaly čokoládové nebo vanilkové poháry a velkou
kofolu. Po odpočinku na venkovní terase jsme se odebraly zpátky. A víte, že
měla Janička pravdu – velká zpáteční odměna nás čekala! Odpoledne již daňci
běhali po výběhu, jakmile nás spatřili, běželi k nám a čekali, co jim dáme –
byla to travička, nechali se pohladit po srsti a parožích. Několik fotek jsou

k dispozici u obou klientek. Túra byla povedená, líbila se a už se ostatní
nemůžou dočkat, kam půjdeme příště.
Sepsala : D. Skorkovská
Výlet CHB 1 do Prahy
V sobotu 4.7. jsme jely na výlet do Prahy. Ráno jsme si připravily svačiny a
pití na cestu a zvesela jsme vyrazily. Při čekání na autobus přišly svačinky
k chuti. Posilněny jsme odjely ze Slaného do Prahy. Cestou jsme viděly větrné
elektrárny, letiště, letadla cesta hezky ubíhala a z deštivého rána se vyklubal
krásný slunečný den. My jsme vystoupily na Dejvické a vydaly se
k Pražskému hradu. Provázela nás dobrá nálada. Po cestě na hrad dostaly
slečny chuť na oběd, po dobrém obědě se šlapalo lépe. Došly jsme na
Pohořelec, tady jsme nakoupily suvenýry, prošly jsme kolem Černínského
paláce a Lorety směrem k Pražskému hradu. Na Hradčanském náměstí se
slečny vyfotily u sochy T.G.Masaryka, chvíli po příchodu ke vstupní bráně
hradu probíhala výměna hradní stráže, slečnám se to velmi líbilo a hned
využily a s vojáky se vyfotily. Hrad se slečnám velmi líbil a určitě se sem ještě
mockrát vrátíme na další a další výlety, stále je zde mnoho památek na
obdivování.
Za CHB 1 Pospíšilová J.
Výlet vlakem do Úštěku
Několik informací o Úštěku…Úštěk se
rozkládá uprostřed romantické krajiny
severních Čech mezi Litoměřicemi a Českou
Lípou. Celé jeho okolí včetně řady
stavitelských a historických pamětihodností
s krásnou, dosud téměř nedotčenou
přírodou, je častým cílem odpočinku a
rekreace mnoha návštěvníků a turistů.
Prázdniny jsou v plném proudu, počasí je příznivé, a proto vyrážíme
s klientkami na výlet do Úštěku. Zabalíme jen to nejnutnější a na 3 dny
odjíždíme za odpočinkem. Společně s klientkami z druhého bytu, které jedou
s námi na výlet, jdeme na vlakové nádraží. Vlak odjíždí přesně. Cesta utíká
rychle, neboť se kocháme krajinou a bavíme se, jaké to bude v Kempu Pod

Smrkem, kde máme objednané
ubytování. Kemp je 15 minut
lehkou chůzí od nádraží.
Prostředí v kempu se nám zdálo
příjemné a hezké. Chatky jsou
umístěné na klidném místě.
Chládek pod stromy vyloženě
lákal k odpočinku. Výlet se všem
klientkám líbil a příští rok se chystáme na
delší pobyt v tomto hezkém prostředí.

Za chráněné bydlení napsala
Chvapilová
Červencové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Výlet na farmu

Dne 19. července 2014 se uskutečnil výlet do nedaleké obce – Kačice, kde
byla sjednána (na základě zájmu některých uživatelů) prohlídka místního
hospodářství. Prohlídka to byla vskutku zajímavá, neboť každý účastník si
mohl prohlédnout některá zvířata, jako jsou ovce, koně, kozy, krávy.
Největším zážitkem bylo pozorování pštrosů a malých telátek, které si mohli
výletníci pohladit. Posléze výlet byl završen občerstvením ve zdejší malé
restauraci.

Výročí
Burešová Marie – 70let
Červinka Bedřich – 77let
Davidíková Marie – 89let
Hrádková Miluše – 81let
Knoblochová Jiřina – 88let
Kolková Vlasta – 92let
Krček Otakar – 86let
Kučera František – 80let
Laiblová Anna – 95let
Matoušková Mária – 87let
Miškovičová Růžena – 95let
Šimáňová Věra – 86let
Škutchanová Jiřina – 81let
Šolar Václav – 72let
Šoltová Marie – 86let
Švihlíková Anna – 86let
Bezoušková Lucie – 40let
Denková Lenka – 47let
Hanzalíková Veronika – 27let
Hejtmánková Marcela - 48let
Krupková Anna – 70let
Zettlitzerová Jana – 50let
Macháček Jiří – 68let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!

