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Zámecké listy

České osudové osmičky 20. století díl 7
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.

Zajímavé osmičky v předešlých staletích
1278
Král Přemysl Otakar II. dokázal z českého království vytvořit evropskou
velmoc. Přemysl se soustředil na rozšíření své mocenské základny, zvláště se
zajímal o rakouské země. Roku 1266 připojil Chebsko jako věno po matce a
V roce 1269 zdědil na základě Poděbradských smluv po bratranci Oldřichovi
Korutansko a Kraňsko. V roce 1272 král získal Furlánsko. Když byl v roce
1273 za římského krále zvolen Rudolf Habsburský, Přemysl tuto volbu
odmítl uznat. Na císařské místo si totiž brousil zuby sám, volitelé však měli
obavy z jeho přílišné síly. Situace nezvratně spěla k zásadnímu konfliktu mezi
Přemyslem a Rudolfem. Rozhodující střet proběhl 26. srpna 1278 na
Moravském poli v Dolních Rakousích. Bitva dopadla pro českého krále
katastrofálně, sám v ní našel smrt a Habsburkům se otevřela cesta k
hegemonii v rakouských zemích.
1348
Dne 7. dubna toho roku oznámil český a římský král Karel IV. na stavovském
sněmu konaném v Praze vydání čtrnácti dokumentů zásadního významu.
Pravděpodobně nejvýznamnější z těchto dokumentů byla zakládací listina
obecného učení v českém království, stvrzená nejváženější panovnickou
pečetí: zlatou bulou. „Protož, aby tak prospěšný a chvalitebný záměr naší
mysli zrodil důstojné plody a aby vznešenost tohoto království byla
rozmnožena utěšenými prvotinami novoty, rozhodli jsme se po předchozí
zralé úvaze zřídit, vyzdvihnout a nově vytvořit obecné učení v našem
metropolitním a zvláště půvabném městě pražském, které je jak bohatstvím
zemských plodin, tak příjemností místa, jelikož vším potřebným oplývá,
nadmíru příhodné a uzpůsobené k tak velikému úkolu,“ píše se v ní. Na sever
od Alp a východně od Rýna dosud žádná podobná instituce neexistovala,
univerzity fungovaly jen ve středomoří, zejména v Itálii a dále pak na
pařížské Sorbonně a v anglických městech Oxford a Cambridge. O studium na
podobných institucích býval ohromný zájem a nešlo tu jen o vzdělanost.
Každý muž (ženám se univerzitní vzdělání otevřelo až koncem 19. století),
který vystudoval univerzitu, získal postavení srovnatelné se šlechtici. Nelze
se proto divit, že šlechta univerzity nijak v lásce neměla. Své by o tom mohl
například vyprávět český král Václav II., který se snažil založit obecné učení
v Čechách již roku 1294. Odpor šlechty vůči tomuto kroku byl však příliš
velký. Karel IV. si proto svůj krok nechal pojistit u tehdejšího papeže
Klimenta VI., kterého mladý král znal už ze svého pobytu v Paříži. I pro
zakladatele univerzity císaře Karla IV. se jedna z osmiček stala osudovou;
zemřel roku 1378.

1458
V létě roku 1456 se na nebi objevila
hvězda s ohonem. Poblíž Země právě
prolétávala kometa, která později
získala přízvisko Halleyova. Hned o rok
později se na noční obloze objevila další
vlasatice. A aby toho nebylo málo, na
podzim roku 1457 se okolo naší planety
mihla další rudě zbarvená kometa. Lidé
odpradávna věřili, že komety přinášejí
zlé časy. 23. listopadu 1457 umírá
teprve sedmnáctiletý český král
Ladislav Pohrobek. Ladislav neměl
dědice a proto je v Evropě o uvolněný
český trůn ohromný zájem. Ten projevuje francouzský princ Karel, císař
Fridrich III. Habsburský, polský král Kazimír IV., braniborská markrabata
Fridrich a Albrecht, vévoda Vilém Saský a správce české země, předák
husitské strany Jiří z Poděbrad. V únoru 1458 se schází český sněm, který má
jediný úkol: zvolit nového panovníka českého království. Praha, královská
města i řada zástupců drobnější šlechty upřednostňovala, aby na trůn usedl
právě husita. Katolíci z řad šlechty naopak preferovali Francouze nebo Sasy.
Volba byla napínavá, před staroměstskou radnicí, kde probíhala, se sešlo
několik stovek Pražanů, kteří vyjadřovali hlasitou podporu Jiřímu. Tato
demonstrace, ač vypadala spontánně, byla Poděbradovými přívrženci
pečlivě přichystána. Když krátce po poledni 2. března zástupce katolíků
Zdeněk Konopišťský poklekl před Jiřím a prohlásil: „Chceme tě míti“, bylo vše
hotové. Dojatý Jiří slíbil, že bude dobrým králem jak husitů, tak katolíků, a že
bude pečovat o blaho českého království. Cizí delegace, zvláště ta saská, však
volbu odmítaly uznat. Své přijetí za krále mimo Čechy si byl Jiří z Poděbrad
nucen zajistit uspořádáním vojenské výpravy. Vpádem do Rakous pak
přinutil Albrechta VI. Habsburského vzdát se nároků na Moravu. Země
Slezsko a obě Lužice Jiřího z Poděbrad uznaly až ve druhé polovině roku
1459, resp. začátkem roku 1460.
1618
Češi mají ve zvyku vyhazovat své politické odpůrce z okna, říkávají v
nadsázce cizí historici. Druhá pražská defenestrace ve svých důsledcích
zapálila válečný oheň v celé Evropě. Poté, co zemřel císař Rudolf II., jeho bratr
Matyáš se po usednutí na trůn, snažil upevnit pozice katolické církve.
Odbojné české stavy vztekle přihlížely rušení protestantských svatyní, až jim

došla trpělivost. 23. května
dorazila
na
Pražský
hrad
stavovská
delegace,
žádající
vysvětlení. Vztek stavů se proto
obrátil
na
přítomné
dva
místodržící Viléma Slavatu z
Chlumu a Košumberka a Jaroslava
Bořitu z Martinic. Místodržící byli
odsouzeni k smrti vyhozením z
oken v druhém patře, zhruba z
patnáctimetrové výšky. První byl vyhozen Martinic. Říká se, že když padal
stihl vykřiknout: „Jesu, Maria, miserere mei!“ a jeden ze stavů reagoval slovy:
„Schválně, jestli mu ta jeho Marie pomůže“, když se poté podíval z okna do
příkopu a viděl Martinice živého zvolal : „U všech svatých! Ona mu pomohla!“
Vyhození z okna přežil i Bořita a písař Fabricius. Okamžitě po defenestraci
byl byla zvolena prozatímní vláda třiceti direktorů, která nahradila správu
pěti místodržících. Čeští stavové tuto akci obhajovali jako nápravu chyb
císařských správců, ne jako vzpouru proti panovníkovi. Ale po smrti Matyáše
v roce 1619 již veřejně odmítli zvoleného českého krále Ferdinanda II.
Konflikt mezi Habsburky a českými stavy poté přerostl v celoevropskou
katastrofu.
1648
V Evropě už třicátým rokem zuří válka. Obyvatelstvo je zdecimované a
vyčerpané. Bojující strany konečně usedají ve dvou německých městech
vzdálených od sebe 50 kilometrů, v katolickém Münsteru a v protestantském
Osnabrücku k mírovým jednáním. Pro české protestanty dopadají jednání
katastrofálně. V zemích Koruny české a Rakouských dědičných zemích
dochází k upevňování pozice katolické církve. Marné jsou protesty českých
protestantských exulantů v čele s Janem Amosem Komenským. Když je
Vestfálský mír 24. října podepsán, je jasné, že Český stát je pevně připoután
pod habsburskou nadvládu a navíc ztrácí Horní i Dolní Lužici. Bude trvat
téměř 300 let, než Češi opět získají samostatnost.
1848
Když v lednu roku 1848 vypuklo povstání na Sicílii, namířené proti
absolutistické vládě Bourbonů, málokdo asi tušil, že jiskra revoluce vzplála a
pohltí téměř celý starý kontinent. Krátce poté rakouská vojska pod vedením
maršála Radeckého potlačují vzpouru na italských územích patřících v té
době pod správu Vídně. V únoru je ve Francii vyhlášena republika. V červnu
se pod předsednictvím Františka Palackého schází v Praze všeslovanský
sjezd. 12. června se konala sbratřovací mše na Koňském trhu; při průchodu
účastníků Celetnou ulicí však došlo ke střetu s rakouským vojskem. Vypukly

pouliční boje, radikalizována byla zejména česká mládež. Přesila rakouského
vojska však byla velká, Praha byla bombardována z děl a 18. února povstalci
kapitulovali. K vyrovnání mezi Němci a Čechy tehdy nedošlo, ale v sociální
oblasti k některým změnám došlo, například bylo v listopadu zrušeno
poddanství.

Plánované akce na měsíc červenec
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Výlety do okolních měst – Kladno, Slaný
Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
Zaměstnávání klientů v AP&P, aktivizace klientů dle programu
Návštěva sestry za účelem upevňování rodinných vztahů
Návštěva pedikérky v zařízení
Výlet do Integrovaného centra v Horní Poustevně – Letní
dobrodružství
Anenská pouť ve Smečně
Oslava svátků a narozenin
Setkání s klienty
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
Oslava svátků a narozenin
Setkání s klienty

Anenská pouť ve Smečně
Kroužek vyšívání
Výlet do Roudnice nad Labem
Výlet vlakem za památkami ČR
Plnění individuálních plánů
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
Anenská pouť ve Smečně
Červnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
SMEČENSKÁ LYRA
Dne 14. června 2018 se uskutečnil sedmý
ročník festivalu – „Smečenská Lyra,“ který
byl zrealizován v areálu zámeckého parku
pod záštitou radní Středočeského kraje Mgr.
Anety Heřmanové, DiS.
Prostřednictvím tohoto festivalu klienti
z různých sociálních zařízení získali prostor
k představení svého domova svými
vystoupeními. Program byl sestaven
z následujících kategorií – divadelního a hudebního představení, zpěvu,
tance, recitace, hry na hudební nástroj a výtvarné soutěže. Výkony
ohodnotila odborná nezávislá porota. Programem provázela a bavila známá
trojice ze spolku Taška Kladno o. s. V závěru festivalu zahrála bigbeatová
skupina „All Right Band.“ Závěrem je třeba poděkovat všem zaměstnancům
z Domova Pod Lipami, kteří se na přípravě a realizaci podíleli. Největší
poděkování patří klientům ze sociální služby Domova pro osoby se
zdravotním postižením, neboť poprvé za všechny ty předcházející ročníky

získali první místo v tanci za skladbu „Šňůry.“ Bylo to velice spontánní
vystoupení, které bylo doprovázeno tančením dětí ze zdejší základní školy.
Už se těšíme na další ročník, copak nám asi pěkného přinese…?
za poskytovanou službu –DOZP

Červnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
V červnu jsme si vyrobili bezinkovou šťávu, nasbírali lipový květ na zimu na
čaj. Proběhlo slavnostní ukončení studia, a to jsme následovně řádně oslavily
v cukrárně, také jsme byly na Smečenské Lyře, zde se nám velmi líbilo. Byly
jsme se také podívat na Slánském tupláku, ale to se nám moc nelíbilo a tak
jsme si užili pořádně až kino – PAT a MAT znova zasahuje, to se nám moc
líbilo. Celý červen bylo velké horko a tak se nám na velké vycházky, či výlety
moc nechtělo.
Klientky z CH. B. 1.

Měsíc červen byl v CHB 2 plný akcí a zážitků….
- 6. 6. 2018 - jsme navštívili kamarády v CHB Hřebči, kde jsme si popovídali
a společně ogrilovali klobásy. Cestou do Hřebče jsme navštívili foto atelier
v Kladně a pořídili pár fotografií.
- 9.6 2018 – se konal na slánském náměstí FANYFEST, poseděli jsme pod
rozkvetlými lipami, dali si zmrzlinu, něco k pití, podle chuti a poslechli si
vystoupení kapel…v 16.15 hod., jsme se vydali na cestu zpět, měli jsme velké
štěstí, sotva jsme doma zabouchli dveře, začala průtrž mračen i s kroupami.
- 14. 6. 2018 - Smečenská LYRA – ač to den předtím nevypadalo, počasí se na
naši pěveckou soutěž umoudřilo a my si užili den bez jediné kapky deště.
-16. 6. 2018- Slánský tuplák se konal na náměstí, bylo tam plno atrakcí,
soutěží i kapel, které hrály žánr, který se nám moc nelíbil. Koupili jsme si pár
drobností, vše prohlédli a pomalu se vydali na zpáteční cestu.
- 20. 6. 2018 - Výlet do Kladna. Na dnešní den jsme měli naplánován výlet na
letiště. Vzhledem k venkovním teplotám, které sahaly k třiceti, jsme výlet
přehodnotili a vyrazili do Kladna. Prošli jsme hlavní třídu a v restauraci

Sylvie jsme poobědvali. Občerstveni jsme vyrazili do Zámecké zahrady
navštívit medvědy Mášu a Míšu. Medvědi však ve výběhu nebyli. Posadili
jsme se v chládku na lavičky a osvěžovali se vodou z fontánky. Před
odchodem jsme ještě zašli k výběhu a jedna medvědice konečně byla venku.
Sledovali jsme, jak si pěkně drbala kožich a mlsně k nám vzhlížela. I když bylo
velké teplo, výlet se vydařil a všichni se v pořádku, spokojeni vrátili domů.
-23. 6 - první z plánovaných prázdninových výletů vlakem za památkami ČR
– zámek Libochovice.
Večer jsme si osmažili řízky na cestu do vlaku, jako správní
čeští turisté
a brzy ulehli, abychom byli ráno čilý. Počasí
nám přálo, ani zima, ani teplo…bez deště, co jiného si přát na
cestování, jen ještě řádně vyvenčit našeho čtyřnohého
kamaráda, který na nás čekal celý den doma a mohli jsme vyrazit. Do
Libochovic jsme dojeli okolo poledne, v místní restauraci jsme si dali
polévku, již nám nic nebránilo v prohlídce zámku a přilehlé krásné zahrady.
Nakonec nákup suvenýrů, co nás asi vždy nejvíce láka a zpět na vlak do
Slaného. Cestou ve vlaku jsme plánovali další společný výlet
Narozeniny
Měsíc červen byl plný oslav narozenin a svátků. Svátky jsme oslavili najednou
a to výletem na Kladno, kde si klienti vybrali dárečky a společně jsme si zašli
na oběd do restaurace.
Lyra
Stejně jako loni i letos jsme se zúčastnili na hudební, pěvecké, taneční a
dramatické soutěži Lyra, která se koná v zámeckém parku ve Smečně. Přišli
jsme se dopívat a hlavně podpořit naše dva klienty, kteří soutěžili v kategorii
hudební a to hraní na harmoniku. Oba klienti si odnesli domů medaile a to
zlatou a bronzovou a upomínkové předměty. Lyra se jako každý rok moc
povedla a už teď se těšíme na další příští rok.
CH. B. Přelíc
Červnové akce za službu „ DOMOV PRO SENIORY“
Ve středu 20. 6. Nás čekal velmi náročný den.

Dopoledne jsme byli pozvaní na Sportovní hry v Domově seniorů Kladno
Kloze. Počasí sportovcům přálo, soutěže byly bezvadné, hudební doprovod
v podání nám známého saxofonisty pana Weisse příjemný. Štěstí při nás ale
nestálo a skončili jsme na čtvrtém místě, ale nám to nevadí a příští rok
budeme štěstí pokoušet znovu.
Odpoledne k nám do Domova přijela country kapela Staří Vlci, chlapi hráli
k tanci a poslechu samé známé písničky. Grilovali se klobásy, pivo a limonáda
teklo proudem. Těšíme se na brzké shledání.

Blahopřejeme Všem klientům
k životnímu jubileu.

