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České osudové osmičky 20. století díl 5
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.

1988 – Osmička o rok odložená
„Letos to praskne,“ říkali na
Silvestra 1987 mnozí Češi.
Osudová znásobená osmička
jako by si přímo říkala o nějaký
ten dějinný zvrat. Komunisté
byli v Československu u moci již
40 let a jejich vláda byla již
unavující. Když v roce 1987
obsadil místo generálního
tajemníka strany Miloš Jakeš,
bylo jasné, že personálně je neostalinistické křídlo zcela vyčerpané. Důležité
ovšem bylo, že Sovětský Svaz už neuplatňoval brežněvovskou doktrínu
omezené suverenity socialistických zemí. Již v roce 1985 vstoupil do Kremlu
nový vládce Michail Gorbačov a s ním i pojmy jako perestrojka nebo glasnosť.
Československému komunistickému vedení vstávaly vlasy hrůzou na hlavě,
když se dovídalo principy nové Gorbačovovy politiky.
Reformy? Jen, aby se neřeklo….
Československý režim byl sice ztrouchnivělý, ale ještě ne natolik, aby se
sesypal. Pohromadě jej držel především strach. Strach z represivních složek,
strach z udání, strach, že se děti nedostanou na školu. V sousedním Polsku a
Maďarsku se reformy už rozjížděly, ČSSR však společně s NDR, Rumunskem
a Bulharskem nechtěla o nějakých změnách ani slyšet. Jakeš a spol. sice
hovořili o přestavbě, šlo však jen o prázdná slova. Československá opozice
se mírně aktivizovala. Charta 77 se pokusila již v roce 1987 vyjít z určitého
ghetta a vydala slovo ke spoluobčanům: „Vymaňme se konečně ze své
pohodlné odevzdanosti osudu! Přestaňme čekat, co udělají jiní, a udělejme
něco sami!“ Zároveň lidé okolo Charty začínají vydávat Lidové noviny.
Objevují se ovšem i další nezávislé iniciativy, ve kterých nefigurují
osmašedesátníci, ale především mladá generace. Ta tvoří i jádro účastníků
protest 21. srpna na pražském Václavském náměstí při příležitosti 20. výročí
sovětské okupace.
První povolená demonstrace
Ač je režim ještě pevný, je nucen k ústupkům. V prosinci přijíždí na oficiální
návštěvu ČSSR francouzský prezident Francois Mitterand. Nejedná jen s
Husákem, ale sejde se i s představiteli disentu. A světe div se, druhý den
proběhne na žižkovském Škroupově náměstí povolená demonstrace, na
které promluví i čelný disident Václav Havel. Rok 1988 nebyl osudový, ale
znamenal důležitou předehru pro události následujícího roku. Na jeho konci

se Československo zbavilo komunistické vlády a nastoupilo ne vždy zcela
lehkou cestu k demokracii. Jedním z důsledků změny režimu se stal později i
zánik Československa, ale to je již jiná kapitola.

Plánované akce na měsíc květen
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Výlety do okolních měst spojen s nákupy, posezení v restauraci
Využití veřejně dostupných služeb – pedikúra
Individuální výlety po okolí dle přání klientů
Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
Hudební beseda od oblíbené dvojice „DUO POHODA“
Zaměstnání klientů v AP&P
Rekreační pobyt Líchovy
Oslava svátku 1. a 8. května
Sportovní hry
Oslava svátků a narozenin
Setkání s klienty
Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu pí. Chaloupkové
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy
za kapesné ve Smečně

Seznam akcí za službu ,,CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet do Kladna (Zahrady) spojen s návštěvou sociálně terapeutických
dílen
Výlet do Kralup nad Vltavou, Mělníka
Návštěva kina – Doktor Proktor a vana času
Nová Živohošť – Sportovní hry
Oslava svátků a narozenin

Setkání s klienty
Májová diskotéka v parku
Májová veselice ve Mšeci
Plnění individuálních plánů
Výlet za koňmi - Královice
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
Pěvecké trio LeMaJa
Oslava dne Matek
Kolešovický víceboj
Dubnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Pobyt v Lázních Mšených
V pondělí 2. dubna 2018 se šest klientů
z níže uvedené sociální služby vypravilo
do

nedalekých

„Lázní

Mšených.“

Vzhledem k té skutečnosti, že v minulosti
již tito aktéři využili služeb v těchto
lázních, tak o zprostředkování tohoto
lázeňského pobytu opětovně projevili
zájem. Účastníci si tento pobyt velice
užívali, neboť absolvovali proceduru ve formě Masáže su–jok, dále
odpoledne vyplňovali procházkami po lázeňském parku. Během setrvání na
místě určeném si nejvíce pochvalovali domácí stravu, která jim byla

poskytována. Závěrem je třeba zmínit, že ačkoliv to byl poměrně krátký
pobyt, všichni si velice libovali nad přístupem lázeňského personálu, který
byl velice přátelský a vstřícný. Je potřeba si taktéž uvědomit, že pro osoby se
zdravotním postižením každá změna prostředí v takové podobě je velice
efektivní.
za poskytovanou službu –DOZP

Dubnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“

VÝLET VLAKEM.
První víkend v měsíci jsme zařadili akci, ke které jsme se nedostali
v uplynulém měsíci z důvodu chřipkové epidemie. Vypravili jsme se na výlet
do Loun, cestování vlakem mají všechny klientky moc rády. Vystoupili jsme
po hodině jízdy na okraji Loun a volnou chůzí došli na náměstí. Z informační
tabule jsme se dozvěděli zajímavosti města a jeho historii. Na doporučení
místních obyvatel jsme se vydali na oběd do restaurace U žida. Výběr jídel byl
bohatý a plně uspokojil naše mlsné jazýčky. Každý si vybral, nač měl chuť. Po
obědě jsme vyrazili na vlak z druhé strany kolem autobusového nádraží.
Cestou jsme našli na chodníku mobilní telefon. Zavolali jsme na první číslo
v seznamu a během deseti minut jsme telefon předali mamince majitelky.
Moc nám děkovala a předala sladkou odměnu. V Penny marketu jsme si
zakoupili zmrzlinový kornout a pomalu vyrazili na cestu domů. Po celý den
nám svítilo slunce. Příjemně unaveni jsme dorazili po čtvrté hodině do
Slaného.
Muzikál v Praze.
V neděli15.4.2018 jsme se zúčastnili společné akce
chráněného bydlení. Navštívili jsme divadlo Hyberni kde
jsme shlédli představení Královna Kapeska. Muzikál se
všem moc líbil. Po představení přišel všem vhod chutný
oběd v Paladiu. I tento víkend bylo krásné slunečné počasí
a výlet měl stejně, jako loni velký úspěch.

Návštěva restaurace.
Slunečné počasí nás vylákalo na vycházku po okolí se zastávkou v restauraci
Na zimáku. Všichni uvítali občerstvení v podobě zmrzlinového poháru.
Jedna z klientek neholduje příliš sladkostem a vybrala si tedy hranolky
s tatarkou. Poseděli jsme na terase restaurace a občerstveni se vrátili domů.
Oslava svátku.
Svátek jedné z klientek jsme oslavili návštěvou cukrárny ve
Slaném. Oslavenkyně si vybrala před návštěvou cukrárny
dárek v papírnictví. Společně se spolubydlícími poseděla
v cukrárně, kde si pochutnali všichni na kávě a zákusku.

Dubnové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Pálení čarodějnic,
Patřívalo a patří k populárním lidovým zvykům. Magická filipojakubská noc
patřívala mezi noci, kdy prý zlé a nečisté síly vládly větší mocí než kdy jindy.
Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic, letících na
sabat. Tak i k nám přiletěli čarodějnice a čarodějové ze ZŠ Smečno. Udělali
nám módní přehlídku čarodějných kostýmů, poseděli a popovídali si
s Našimi klienty. Protože nám počasí nepřálo (vítr), tak nám buřtíky opekly
pí. kuchařky, chutnaly stejně dobře jako na ohníčku. Těšíme se na další
společné setkání.

