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České osudové osmičky 20. století díl 6
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.

1998 – Hokejové probuzení z blbé nálady
Začátek roku 1998 nezastihl
českou společnost v nejlepším
rozpoložení.
„Kocovina
ze
sametu“ je v plném proudu,
Česká republika má za sebou
první vážnou vládní krizi a
zažívá i vážný hospodářský
propad. Jak trefně v jednom ze
svých projevů poznamenal
tehdejší prezident Václav Havel:
„Proklamovaný ideál úspěchu a
zisku byl zesměšněn, protože jsme dopustili, aby tu vznikl stav, v němž se
nejúspěšnějšími stávají ti nejnemravnější a největší zisk mají nepotrestatelní
zloději.“ Přesto v únoru zaplaví Českou republiku vlna nadšení. Na druhém
konci planety, v japonském Naganu, probíhají zimní olympijské hry. Češi
svou pozornost tradičně soustředí na hokejový turnaj, vždyť lední hokej je
neodmyslitelnou součástí české národní identity. V Naganu se navíc poprvé
pod pěti kruhy sejdou nejlepší hokejisté světa, hrdá NHL po dlouhých
jednáních uvolnila pro turnaj své hráče.
Češi? Spíše outsideři
Hokejoví experti mají jasno, ve finále turnaje se sejde Kanada v čele s
fenomenálním ale už poněkud stárnoucím Waynem Gretzkym a Spojené
státy, vítěz posledního Světového poháru. Možná jim budou sekundovat
Rusové a Švédové. S Čechy se příliš nepočítá, v nominaci mají ze zvučných
jmen pouze Jaromíra Jágra a Dominika Haška. Trenér Ivan Hlinka do Nagana
bere téměř polovinu hráčů z Evropy a v zámoří si ťukají na čelo.
Už kvalifikace turnaje přinese první velké překvapení. Při ne zcela
spravedlivém systému slovenský tým nemůže nasadit své nejlepší hráče a na
úkor Slovenska postupuje Kazachstán. Zatím se v Naganu scházejí nejlepší
hokejisté světa, český tým bez větší pozornosti médií. Na prvním společném
tréninku Ivan Hlinka prohlásí: „Přijeli jsme sem hrát hokej. Nedělejme z toho
vědu, jo? Zkusíme ho hrát, jak nejlíp umíme. Když to vyjde, tak to vyjde. A
když to nedopadne, hlavu vám nikdo neutrhne.“
Hašek čaruje
Češi startují 13. února proti Finsku. Vždy nepříjemný soupeř odchází poražen
0:3, Dominik Hašek nepouští ani jeden gól a dává tušit, že to bude jeho turnaj.
Češi poté poráží Kazachstán 8:2, ale prohrávají s Rusy 1:2, což v konečném
účtování znamená, že ve čtvrtfinále je čeká přetěžký soupeř: USA. Leckterý
fanoušek už vidí Čechy vyřazené. První třetina je katastrofální a jen díky

Haškovi prohráváme jen 0:1. V kabině si bere slovo kapitán týmu Vladimír
Růžička. „Dyť voni nejsou žádní borci, jsou to normální hokejisti!“ křičí. A
sám jde příkladem, vyrovná na 1:1 a do konce zápasu skončí v americké síti
ještě tři puky, kdežto Hašek svou bránu zamkl. Češi postupují do semifinále,
kde je čeká Kanada.
Nervy s Kanadou
Zápas se hraje v pátek a díky časovému posunu jej Češi musí sledovat brzy
ráno. Na školách se ovšem neučí, v kancelářích se nepracuje, pacienti v
nemocnicích sledují zápas společně s lékaři, řidiči tramvají mají po ruce
alespoň přenosný tranzistor. Kanada je velkým favoritem, ale průběh zápasu
dovádí české fanoušky do extáze. Jsme lepším týmem, máme víc šancí a 10
minut před koncem Jiří Šlégr střelou od modré čáry propálí vše, co mu stojí
v cestě. Puk se zastaví až v kanadské brance. „Góóóóóóóól!!!“ křičí televizní
komentátor Robert Záruba a s ním i celá republika. Jenže, ještě není konec.
63 sekund před koncem Kanaďané vyrovnají a následuje prodloužení. V něm
je Kanada lepší, místy má drtivý tlak, našim už docházejí síly. Opět však
čaruje Hašek. Prodloužení rozuzlení nepřinese a následují samostatné
nájezdy. Život po celé republice se v tu chvíli zastavuje. Strojvůdce v
pražském metru hlásí do vozu: „Je to pořád 1:1, rozhodnou nájezdy.“ Lidé,
kteří nemohou být doma, se shlukují v prodejnách televizí, kde sledují nervy
drásající souboj. Komentátor Záruba poznamená: „Díla Alfreda Hitchcocka
jsou proti tomuhle otřepanou limonádou.“ První jede Kanaďan a Haška
nepřekoná. Vzápětí odpoví přesnou střelou Robert Reichel, který se stane
jediným úspěšným střelcem nájezdů. Poté kralují oba brankáři. Když Hašek
kryje poslední nájezd, vybuchne republika nadšením. Češi porazili největší
hokejovou velmoc a budou hrát o zlato!
Přepište dějiny!
Neděle 22. února brzy ráno. Málokdo bývá obvykle tou dobou vzhůru. Ale
dnes je tomu jinak. Staroměstské náměstí se zaplňuje již od čtyř hodin, finále
zde totiž poběží na velkoplošné obrazovce. Ve vzdáleném Naganu zatím čeští
hokejisté v bílých dresech nastupují na led. Je mezi nimi i Jaromír Jágr s
číslem 68 na zádech jako s připomenutím jedné z osudových osmiček. A
navíc, naším soupeřem je právě ruský obr z východu.
Téměř 50 minut svítí na ukazateli skóre dvě nuly. V čase 48:08 Pavel Patera
v útočném pásmu vyhraje buly, Martin Procházka posune puk k obránci
Petru Svobodovi a ten střelou od modré neomylně zavěsí. Staroměstské
náměstí a s ním i celá republika je v extázi, která mu vydrží do konce zápasu.
Rusové se totiž už do vážnější šance nedostanou. „Otevíráme zlatou
olympijskou bránu! Přepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní
olympijské hry v ledním hokeji,“ sype ze sebe Robert Záruba a ve všech

českých a moravských městech jásají a objímají se lidé, kteří se třeba vůbec
neznají. Den na to letecký speciál přiveze „zlaté hochy z Nagana“ do Prahy.
Na Staroměstském náměstí se bude společně oslavovat s fanoušky. Pro
americký tisk tím zimní olympiáda končí v Praze. Hokejisté se cestou do
centra Prahy zastavují u prezidenta republiky. „Dík vám dnes ví miliardy lidí,
co to je Česká republika. Zasloužili jste se o její známost, o její dobré jméno
víc, než mnoho politiků. Ale máte ještě jednu zásluhu. Zasloužili jste se o to,
že v naší zemi byla a několik dní ještě bude dobrá nálada,“ říká Václav Havel.
Sto tisíc lidí pak vítá své hrdiny. Po pár dnech samozřejmě nadšení opadne,
hokejová euforie neměla vliv na další vývoj české společnosti. Ale i dnes je
rok 1998 pro řadu lidí nejvíce spojován právě s olympijským triumfem.

Plánované akce na měsíc červen
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
festival Smečenská Lyra – vystoupení klientů
Výlety do okolních měst spojené s posezením v restauraci, dále
spojené
s nákupy
Výlet do ZOO (Plasy)
Individuální výlety po okolí dle přání klientů
Návštěva sestry, upevňování rodinných vztahů
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
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy

Seznam akcí za službu ,, CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Pravidelná docházka do chráněné dílny, závěrečné zkoušky ve škole,
operační program, vycházky
Procvičování a upevňování dovedností spojené s chodem domácnosti
Výlet do Kladna - Sletiště
Smečenská Lyra
Oslava svátků a narozenin
Kino – Pat a Mat znovu v akci
Plnění individuálních plánů
Výlet na letiště
Fany Fest – náměstí Slaný
Návštěva CH. B. Hřebeč – grilování
Výlet vlakem za památkami ČR
Vycházka na Boží hrob ve Slaném
Výlet na letiště
Sběr bezinek, výroba bezinkového sirupu, zavařování třešní

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Cestománie
Cvičení pro seniory
15. ročník Sportovních her pro seniory Kladno - Kloze
Smečenská Lyra
Country kapela Staří Vlci
Výlet s pí. Vaňkovou na Smečenský zámek
Květnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Sportovní hry v Nové Živohošti
Ve dnech od 22. května do 24. května 2018 se opět po devětadvacáté konaly
v Juniorcampu na Nové Živohošti „Sportovní hry“. Vzhledem k té skutečnosti,
že jsou u klientů velice oblíbené, bylo nezbytně nutné přihlásit klienty
z našeho zařízení. Z Domova pro osoby se zdravotním postižením se

zúčastnilo celkem 6 osob. Je třeba konstatovat, že naši reprezentanti byli
výborní, někteří nás reprezentovali v hodu granátem či kriketovým míčkem,
dále během na 60 metrů. Jeden klient z výše uvedené služby si odnesl zlatou
medaili, druhý sportovec si odvez medaile za druhé a třetí místo. Jak už bývá
zvykem, nedílnou součástí těchto sportovních her byl doprovodný a kulturní
program.
za poskytovanou službu - DOZP

Květnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Městské slavnosti a Slavnosti uzeného masa .
V měsíci květnu proběhly ve Slaném dvě kulturní akce, kterých jsme se
zúčastnili. Počasí bylo slunečné a posezení na náměstí bylo příjemné.
Poslouchali jsme hudební vystoupení, občerstvili se chutnou zmrzlinou a
poobědvali U rybiček. Nechyběla ani spousta stánků se suvenýry a
občerstvením.

Májová veselice ve Mšeci.
Na 22. května jsme přijali pozvání od kamarádů z Bellevue Ledce na májovou
taneční zábavu ve Mšeci. Využili jsme nabídky společné dopravy s klienty ze
Smečna. K tanci a poslechu hrála živá hudba, repertoár skladeb byl všem
znám a většina se přidala krom tance i ke zpěvu. Občerstvení si za minimální
částky zakoupil každý sám dle vlastního výběru. Kdo netančil, využil setkání
k popovídání si s kamarády z Ledec, nebo Vraného. Odpoledne příjemně
uteklo a všichni se těší na další společné setkání na Mikuláše.

Květen 2018 v CHB1
Pravidelná docházka do chráněné dílny, škola, operační program, vycházky.
Procvičování a upevňování dovedností spojené s chodem domácnosti.
Vyšívání, kreslení, pletení a jiné ruční práce. Na květen jsme si naplánovaly

mnoho výletů, kino, ale ne vždy se nám naše plány povedly splnit, např. místo
kina jsme měly akutně lékaře, další výlet se nepovedlo počasí.
Přesto jsme si květen užili, nejdříve jsme vyrazili do Prahy do Zoo ta nás
přímo okouzlila a na podzim tam vyrazíme znovu. Tentokrát jsme vyrazily
po méně frekventovaných stezkách a tak jsme si užily klokany, zebry, opice.
Nemohlo chybět občerstvení – výborná kávička a pohár. Další akcí bylo
grilování špekáčků ve Přelíci, sportovní odpoledne ve Smečně, došlo i na naše
oblíbené nákupy, kdy jsme spojily mamograf s něčím příjemným a to naše
oblíbené nákupní centrum CENTRÁL - tady jsme si daly výbornou snídani –
palačinky s jahodami a Latté. Jedna z klientek se zúčastnila sportovních her
v Nové Živohošti – moc se jí líbilo, oslavily jsme také svátek 24. 5. dle
představ klientky. Vytvořili jsme si nový věnec na dveře, vyšíváme, pleteme,
máme v plánu si nasbírat bezinky a vyrobit bezinkovou šťávu. Tento měsíc
byl pro nás ve znamení preventivních lékařských prohlídek, naštěstí všechny
dobře dopadly a máme na rok i dva pokoj, nyní již spřádáme plány na červen.

Zpráva z akce – květen 2 018 – CH. B Přelíc
Tak jsme se již dočkali krásného, téměř letního počasí, na které jsme se
celou zimu těšili.
Začalo období výletů, ale i práce na zahradě, kterou máme k dispozici. Na
záhonky jsme vysadili sadbu, vyseli semínka a s radostí pozorujeme, jak nám
vše začíná růst, ale protože je sucho, musíme hodně zalévat. Také jsme již
opékali špekáčky a při té příležitosti nás navštívily klientky z CH. B. ze
Slaného a opékali jsme společně.

Jedno nedělní odpoledne jsme měli trochu vzdělávací. Navštívila nás známá,
která pobývala několik let v Anglii, udělala nám odborný a zajímavý výklad
o Anglii a prohlédli jsme si krásné fotografie, poslouchali jsme pečlivě, plno
zajímavých věcí jsme se dozvěděli.
Tak jako každý rok se někteří z nás zúčastnili sportovních her v Nové
Živohošti, počasí nám přálo a dovezli jsme i zajímavé ceny.
A ještě jeden výlet jsme zvládli, do Lidic, podívat se na Památník a položit
květinu na hrob rodičů jedné klientky, spojili jsme s obědem v restauraci.
Vydali jsme se na celodenní výlet do Berouna na hrnčířské trhy, kde jsme
viděli mnoho krásných výrobků, bylo těžké jim odolat, tak jsme si nějaké
přivezli domů.
V květnu jsme toho zvládli hodně a těšíme se na další výlety a akce.
CH. B. Přelíc

Květnové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Ve čtvrtek 3. 5. nám
přijelo
zpříjemnit
odpoledne
dámské
trio LeMaJa. V první
polovině vystoupení
předvedly své písničky
a v druhé polovině
s kytarou hrály a
zpívaly. Hned v úvodu
nás upozornily, že
nejsou profesionálky,
ale nikdo z nás by to
opravdu nepoznal. Zazpívali jsme si lidové písničky z Čech i Moravy.
V kuchyni nám nachystali zákusek a kávu, odpoledne nám krásně
uteklo. Těšíme se na další příjemné setkání.

Blahopřejeme Všem klientům
k životnímu jubileu.

