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Alfred Nobel
Alfred Bernhard Nobel, jehož výročí narození (21. října 1833 ve Stockholmu)
připadá na říjen, je jednou z nejslavnějších osobností světové vědecké
komunity a současně člověkem obrovských paradoxů. Založil tradici
nejprestižnějších ocenění, jaká na této planetě mohou získat vědci, literáti či
státníci. Zároveň ve své laboratoři vytvořil trhavinu, která byla zhruba 80 let
nejničivější konvenční výbušninou, která v řadě válek a konfliktů zmařila
desítky miliony životů.
Slavný Švéd však použití dynamitu ve zbrojařském průmyslu nedokázal
zabránit. Bez jeho dynamitu by se však nezrodilo mnoho staveb vytvářejících
již v 19. století bohatou infrastrukturu. Byl veleúspěšným a předvídavým
bohatým podnikatelem, současně erudovaným vědcem a hovořil pěti jazyky,
ačkoli neabsolvoval žádnou školu a univerzitu. O jeho vzdělání se postarali
soukromí učitelé a studijní pobyty na prestižních pracovištích. S jeho

jménem se spojuje obecně jen vynález dynamitu, ale na autorství mnoha
jiných jeho objevů se zapomíná, ačkoli je z nich užitek dodnes.
Je považován za kajícného ničitele, i
když štědře podporoval výzkum a
charitu v mnoha zemích, založil
několik vědeckých institutů. I když
byl chemikem a podnikatelem,
věnoval všechen volný čas literatuře,
filozofii, psal básně, filozofické
úvahy, dokonce i dramata, byl
velkým čtenářem románů. Ačkoli si
mohl koupit všechno na světě, žil jako světoběžník (nejvíce času trávil v
Paříži) a byl obletován slavnými, nedokázal si „pořídit“ šťastný osobní život.
Nikdy se neoženil. Cítil se osamělý a ve 43 letech se už považoval – i díky
chatrnému zdraví – za opuštěného a uštvaného člověka bez lásky, bez přátel,
bez domova. Jedině krátká a zřejmě jen platonická epizoda s rakouskou
asistentkou Berthou Kinsky zhruba v roce 1877 pro něj znamenala jisté
soukromé štěstí. Ta se však brzy provdala, stala se bojovnicí proti zbrojení a
osobností mírových iniciativ a v roce 1905 dostala Nobelovu cen za mír (jako
Bertha von Sutter). S Nobelem si však dopisovala až do jeho smrti.
Neměl během svého života nikdy klid. Jeho otec Immanuel jako podnikatel
dvakrát zkrachoval – podruhé po Krymské válce v roce 1856 v Rusku, když
jako významný zbrojní dodavatel (vymyslel mj. námořní miny v podobě sudů
naplněných střelným prachem) ztratil klíčové zakázky. Učinil pokus
přivlastnit si synův vynález dynamitu, ale pak si to rozmyslel a začal s ním
raději spolupracovat. Nobel si zakusil své při několika explozích v jeho
továrnách (jeden výbuch při pokusu ve Stockholmu zabil i jeho bratra Emila),
musel čelit řadě velkých kampaní proti své osobě. Trpěl depresemi,
zažívacími poruchami, bolestmi hlavy a anginou pectoris (několikrát se léčil
i v Čechách, poprvé v roce 1854 ve Františkových Lázních). V roce 1890
odmítl brát na své problémy se srdcem nitroglycerin, s nímž experimentoval
celý život. V roce 1896 se chtěl vrátit domů do Švédska a své aktivity omezit.
Už předtím si zařídil konečně stálý domov na zámku v Björkbornském
panství u města Karlskoga. Nestihl to. Zemřel 10. prosince 1896 ve dvě
hodiny v noci v San Remu v Itálii na mrtvici.
Neměl klid ani po smrti. Když byla zveřejněna jeho závěť odkazující téměř
všechen jeho majetek Nobelově nadaci, vzbouřili se proti němu pozůstalí
příbuzní. Závěť napadali soudně a byla zpochybňována až do roku 1901 – až
pak mohly být udělovány Nobelovy ceny.

Plánované akce na měsíc srpen
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Výlety do okolních měst – Kladno, Slaný za účelem zprostředkování
nákupů, posezení v cukrárně, restauraci, apod.
Návštěva skupiny – „DUO JAROSLAV“
Výlet do Vyskeře s cílem upevňování rodinných vztahů
Zaměstnávání klientů v AP&P, aktivizace klientů dle programu
Návštěva pedikérky v zařízení
Oslava svátků a narozenin
Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu paní
Chaloupkové
Měsíční individuální posezení
Plnění individuálních plánů
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy ve Smečně (dle přání klientů), posezení
v cukrárně či restauraci
Seznam akcí za službu,, CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
grilování CHB ve Přelíci
Vycházky do přírody
Vycházky do města Kladna, Slaný
Výlet vlakem
Návštěva restaurace, cukrárny
Pravidelná docházka do chráněné dílny. Procvičování a upevňování
dovedností spojené s chodem domácnosti a sebeobsluhy
Oslavy svátků, narozenin
Vycházky dle počasí – okruh přes letní kino na Háje, spojené
s občerstvením
Společenské hry, vyšívání, malování
Práce na zahradě
Čištění koberců, úklid půdy

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Cestománie
Cvičení pro seniory
Švermovské sportovní hry
Červencové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“

LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Vzhledem k té skutečnosti, že
v loňském roce několik klientů
z Domova
pro
osoby
se zdravotním postižením započali
návštěvu v Integrovaném centru Horní Poustevna. Konkrétně na
společenské akci, která se velice
vydařila, opětovně očekávali pozvání
z výše uvedeného zařízení. Toto
přání se vyplnilo, neboť pozvánka skutečně dorazila. Důležitým dnem se stal
20. červenec 2019, který odstartoval cestu za kamarády na společenskou
akci – „Letní dobrodružství.“ Program byl vyplněn tanečním vystoupením
s pejsky Dajčou a Kaluškou. Po tomto vystoupení následovalo vydatné
občerstvení v podobě grilovaných dobrot. Posléze příjezd hasičů všem udělal
ohromnou radost, neboť se skoro každý mohl zabořit do bohaté pěny. Také
v průběhu akce přítomné rozveselil klaun, který některým nakreslil veselý
obrázek na tvář. Bylo to vskutku vydařené dobrodružství, které se všem
klientům z DPL Smečno líbilo.
za poskytovanou službu – DOZP

Červencové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
V červenci jsme oslavily hned dvoje narozeniny a svátek slečny si přály jet do
Kladna pro dárky a na oběd, to jsme splnily a náramně si to také užily. Doma
jsme si ještě udělaly malou oslavičku, dort, chlebíčky a plno dobrot.
Celý měsíc byl velmi příjemný, užily jsme si aktivity s ostatními klientkami
z CHB, jen nás mrzí, že nerostou houby a borůvky na které jsme měly
naplánované jet. A s poutí zatím nevíme, zatím nám počasí nedovoluje chodit
moc ven, přeci jen jsme dámy v letech a nějaké ty neduhy už máme a tak tyto
vysoké teploty těžko snášíme.
Klientky z CHB1
6 7. 2019 – O státním svátku – upálení mistra Jana Husa, jsme se vydali
vlakem do muzea hl. města Prahy, kde jsme shlédli expozice:
• Praha v pravěku
•

Středověká Praha

•

Praha na přelomu středověku a novověku

•

Barokní Praha

•

Lang Weilův model Prahy

•

3D kino – virtuální průlet Lang Weilovým modelem Prahy

•

Vítejte ve středověkém domě – dětské muzeum

•

A na konci výstavy jsme shlédli výstavu u příležitosti 50let Čtyřlístku,
která nás vlastně do tohoto muzea přilákala.

Velice nás překvapila naše kamarádka Marie K., kterou zaujala část výstavy
o husitech a mistru Janu Husovi, o kterém nám všem vyprávěla a opravdu si
toho o něm hodně pamatovala, ještě ze základní školy a vlastně to bylo i
k danému svátečnímu dnu aktuální.
Po výstavě jsme se procházkou vydali k OC Paládium, kde jsme se naobědvali,
občerstvili a okoukli i obchody, výlohy a pomalu se vydali procházkovým
tempem zpět na Masarykovo nádraží, kde nám zbyl čas ještě na zmrzlinový
kornout a pak už vlakem zpět do Slaného s přestupem v Kralupech nad
Vltavou. Určitě to nebyl náš poslední výlet vlakem – příště již máme na září
naplánovanou ZOO Praha, i s přívozem z Podbaby.

Tento měsíc jsme měli v bytě hned dvě oslavy narozenin. Občerstvení jsme
připravovali společně a dali si záležet. Povedlo se nám i upéct a nazdobit
dort. S dárky, které si oslavenkyně přály, byly moc spokojeny. Na oslavy
jsme pozvaly i kamarádky z vedlejšího bytu a společně jsme poslouchali
hudbu a povídali si.
Návštěva kamarádů v Hřebči.
V době dovolených a oslabením personálu jsme společně s kamarády
z vedlejšího bytu vyrazili do Hřebče. Na celodenní návštěvu jsme se řádně
připravili. Naložili jsme kuřecí maso na gril a nasmažili řízečky. Moučník ke
kávě nám připravili ve Hřebči.
Vyrazili jsme hned po osmé hodině a po dvou přestupech jsme dorazili v půl
jedenácté do Hřebče. Posvačili jsme a celý den jsme strávili venku na zahradě.
K obědu jsme si ugrilovali naložené maso a klobásy. Strávili jsme společně
pěkný den a v půl čtvrté vyrazili domů.

Zámek Veltrusy
V sobotu 20. 7. jsme se vydali za dalším putováním po památkách vlakem.
Tentokrát padl výběr na zámek v blízkém okolí – Veltrusy. Vyrazili jsme v 8
hod na nádraží, odkud nám jel vlak do Kralup nad Vltavou, kde jsme přesedli
na MHD a po 10 min jsme již vystupovali ve Veltrusech. K zámku vedla krásná
cesta zámeckým parkem, kterou lemovala obora pro daňky. V zámku jsme si
vyslechli a prohlédli komentovanou prohlídku, a nakonec za kapesné si
zakoupili i suvenýry, naobědvali se v zámecké restauraci a v 13.19hod. jsme
se MHD přesunuli do Kralup, kde jsme si dali zmrzlinu, prošli si krásně
opravené centrum města a v 15:19 se vydali zpět domů. Byl to opět velice
povedený výlet

Pouť ve Smečně.
Poslední víkend se koná tradiční Anenská pouť ve Smečně a všichni se na ni
těší po celý rok. Projdeme náměstí se stánky a odpoledne strávíme

v zámeckém parku, poslechem Lounské třináctky. Z kapesného pokoupíme
pouťové sladkosti a nezapomeneme na štěstí.
CHB 2

Tentokrát si klientky přáli navštívit čínskou restauraci. Již dávno není
problém s komunikací a každá si objednala dle svého, včetně nápoje. Po
dobrém jídle jsme se prošli městem, prohlédli si výlohy zlatnictví a vybírali
si každá co by ráda… Ovocný kopeček zmrzliny v cukrárně byl výborným
osvěžením horkého dne a pomalu jsme se ubírali k domovu.

Tradiční Anenská pouť se nemohla obejít bez naší účasti, vždy se na ní celý
rok těšíme a řádně si ji užíváme. Nákupy, atrakce, setkání se známými
tvářemi, soudržnost a spousta legrace.

Koncem měsíce oslavila svátek naše druhá klientka společně s ostatními
spolubydlícími. Dobré pohoštění, domácí zákusek a dárek. Klientce přijel
popřát i její přítel z CHB Přelíc. Hezky strávené odpoledne.
CHB 3

Blahopřejeme Všem
klientům k životnímu jubileu

