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Zámecké listy

Ať žije První máj!
Roman Krakovský

Prvomájové průvody s povinnou účastí školní mládeže, každoroční realita
socialistického Československa, se již staly minulostí. S tímto odstupem
získáváme možnost analyzovat, jak měla vypadat nová společnost a její hodnoty
a jakou roli v tomto „budování“ sehrály oslavy 1. máje.
Necelé dvě desítky let po pádu železné opony nezůstalo na první pohled z
komunistického 1. máje téměř nic. I když má Svátek práce stále své místo v
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oficiálním kalendáři bývalých zemí východního bloku, průvody, které byly téměř
půl století neodlučně spjaty s tímto datem, zmizely. Zůstaly jen koncerty a různé
kulturní aktivity, organizované místními samosprávami.
V Praze organizuje lidové shromáždění už jenom Komunistická strana Čech a
Moravy na Letenské pláni, symbolickém místě masových manifestací z období
normalizace. Této inscenaci však nic nechybí: oficiální tribuna, heslo S lidem a
pro lid, česká a rudá zástava.
Celý kontext, výzdoba i sami účastníci vytvářejí zvláštní variantu ostalgie,
kterou tak dobře ilustroval film Good Bye Lenin. Podle oficiální rétoriky
vyjadřovaly barevné průvody manifestujících po více než čtyřicet let odhodlání
kráčet vpřed k vítězné budoucnosti, ke komunismu.
V celém světě, přinejmenším v tom, který byl sjednocen v „táboře míru“, jednou
do roka zaplavila mohutná lidská řeka města. Statisíce mužů a žen se
shromáždily na pracovištích a vytvořily mohutný a nepřemožitelný proud, který
se klikatil ulicemi. Komunistické režimy označily tento den v kalendářích za den
radosti, oslavy práce a jejího hrdiny-dělníka namísto původního dne boje za
sociální práva.
První květen se stal příležitostí šířit mezi domácími i zahraničními diváky
modely chování a představu ideální socialistické společnosti. I když už dnes tato
představa není aktuální, zůstává 1. máj příležitostí analyzovat, jak měla podle
komunistických autorit vypadat nová socialistická společnost a její hodnoty. Je
osm hodin ráno, 1. máj 1958.
Čelo prvomájového průvodu nastupuje od Národního muzea na Václavském
náměstí v Praze směrem k Můstku, kde stojí oficiální tribuna. Podle Rudého
práva se celým náměstím nese první bouřlivé volání: Ať žije KSČ! Se Sovětským
svazem na věčné časy! Ať žije mír!(…) nastupují portréty historických
zakladatelů oficiální doktríny. Doprovází je portrét „prvního dělnického
prezidenta“ a šiřitele jejich učení v Československu. Následují podobizny členů
politbyra, současných realizátorů tohoto politického a sociálního programu.
Pozdravy adresované členským zemím východního bloku se odvolávají na
společenství „spřátelených národů“, pozdravy západním komunistickým
stranám – francouzské, italské a španělské – předznamenávají budoucí rozšíření
socialistického společenství. Nový „socialistický člověk“ se zrodí splynutím
Lidových milicí, oddaných režimu, členů státních pracovních záloh, připravených
zapojit se aktivně do výstavby socialismu, a atletických sportovců a mládeže,
která pěstuje duch kamarádství a solidarity.
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Obyvatelstvo, organizované v průvodu do závodních delegací, vytváří svou prací
budoucí socialistickou společnost, čímž průvod dovršuje kompozici
chronologicky plynoucích dějin dělnického hnutí. Do prvního májového rána
vykročily průvody v celé naší zemi. Vykročily ze závodů a vesnic v tisíci
pramíncích, aby se slily v mohutné valící se proudy prvomájových manifestací.
KUPŘEDU, ZPÁTKY NI KROK Směřování společnosti ke komunismu se měří
výsledky práce a právě 1. máj je přehlídkou těchto výsledků a příležitostí
bilancovat. Aby se průvod stal skutečně celoroční přehlídkou práce a nejlepšího
snažení, musí být tempo výroby, přinejmenším na ideologické úrovni, vyrovnané
s tempem manifestací. Výrobní plány jsou upraveny tak, aby jejich splnění
připadlo na Svátek práce (a v menší míře na další symbolická data, jako je třeba
výročí Velké říjnové revoluce).
Tradiční výrobní cyklus je tím však narušen, neboť pracovní kolektivy přijímají
většinu závazků k překonání plánu právě u příležitosti 1. máje. Otázka, zda
propojení výroby a oslav bylo pouze formální, nebo skutečné, zůstává zatím
otevřená. Stejně tak i zkoumání vztahu mezi politikou a ekonomikou i mimo
rituály by si zasloužilo větší pozornost. Směřování společnosti k sociálnímu
pokroku a komunismu bylo už svou podstatou optimistické, jak naznačuje sám
průvod, který může kráčet jen vpřed. Novinář Rudého práva tuto cestu
charakterizoval slovy: Odkud jste vyšly, naše kvetoucí a rudé májové průvody?
Odkud a kam jste došly?
PLÁN SPLNÍME NA 131,5% Gesto obdarování květy dává průvodu signál, aby se
dal do pohybu, a předznamenává, co bude následovat. Prostřednictvím
transparentů, na kterých jsou zobrazeny pracovní výsledky, nesou manifestující
symbolicky plody své práce k tribuně, kde je odevzdají nejlepším představitelům
společnosti a jejich prostřednictvím celému společenství. Obraz 1. května v
médiích zvýrazňuje další rozměr gesta, vyvolávajícího pocity afektivity, hrdosti a
lásky. V roce 1961 se soutěžícími kolektivy o titul brigáda socialistické práce
chlubí (sic) všechny pražské závody.
Tři montážní čety z Vítkovických železáren, Teplotechny a stavební a strojní
údržby SONP Kladno dodrželi své slovo a předaly rekonstruovanou vysokou pec
č. 3 v huti Koněv SONP Kladno k zapálení 1. května, tedy pět dní před slíbeným
termínem. Překonání závazku je jejich darem huti. Tolik oficiální rétorika.
Realita je však často úplně jiná. Závazky jsou často přijímané bez vědomí
zaměstnanců přímo vedením závodů, které jen jednoduše aplikuje oběžníky
sektorového ministerstva. Sebeobětování je řízeno ekonomickými, politickými
nebo sociálními důvody, splnění a překonání plánu motivováno celým systémem
cen a prémií. Oficiální diskurz však nadále interpretuje toto gesto jako důkaz
ideové podpory socialistickému režimu: Cožpak není revolucí, klade si v roce
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1958 Rudé právo otázku, že hledají a přemýšlejí, jak ve státě, který jim patří,
vytvořit co největší hojnost?
ALEGORIE ŽIŽKOVSKÝCH ŽEN Společenský charakter sociálního vztahu se
projevuje v nahromadění všech individuálních a nezainteresovaných gest v
průvodu. Spojením sil všech povolených sociálních aktérů zhmotňuje průvod
jednu z hlavních myšlenek režimu: Obzor, za nímž je zítřek socializmu,
přiblížíme na dosah ruky, když každý z nás přidá svůj kousek. Vždyť všechny
velké věci se rodí z malých. A každý se může na vlastní oči přesvědčit o síle,
kterou představuje spojení individuálních sil – některé pražské prvomájové
průvody v 50. letech trvají až šest hodin.
Svátek práce scénicky vyjadřuje některé fundamentální principy socialistické
společnosti. Gesto daru a protidaru má vytvořit sociální vztah a hierarchii mezi
pracujícím-manifestujícím a elitami státostrany na tribuně. Toto gesto by si jistě
zasloužilo hlubší analýzu a porovnání s jinými sférami sociálního života. O to
více, že stejné logické konstrukce byly nedávno analyzovány v jiných prostorech
a kontextech, ať už jsou to ekonomické výměny v SSSR v letech třicátých nebo
každodenní realita ve východoněmeckých závodech v letech padesátých. Taková
reflexe by mohla přinést několik nových pohledů na každodenní kulturu a
fungování socialistických společností.
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PLÁN NA KVĚTEN 2016 CHB HŘEBEČ

J.Macháček návštěva u sestry
M.Schweinerová - návštěva rodiny
Práce na zahradě
Opékání uzenin
Pravidelné nákupy s klienty, IP
Volnočasové aktivity dle přání klientů
Doplnění ošacení klientům
Sportovní hry Tloskov 24.5. – 26.5.
Míčková

PLÁN AKCÍ CH.B. PŘELÍC - KVĚTEN 2016
NÁKUPY PRO KLIENTY
PROCHÁZKY DO PŘÍRODY
LÉKAŘ (spojeno s drobnými nákupy za kapesné)
ODJEZD NA 3 DNY NA SPORTOVNÍ HRY
PRÁCE NA ZAHRADĚ
VÝROBA BEZOVÉHO MEDU
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PLÁN ČINNOSTÍ NA MĚSÍC KVĚTEN 2016
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SLANÝ

pravidelný nácvik nakupování potravin
vycházky do města spojené s nákupem za kapesné
péče o vlastní domácnost
nácvik jednotlivých úkonů při vlastním vaření
výlet na Kladno nebo do Prahy
účast na sportovních hrách sl. Plecitá
docházka klientky do školy
dojíždení dvou klientek do APP na Smečno
návštěvy sl. Čambálové na Smečně

MĚSÍČNÍ PLÁN : KVĚTEN 2016
Návštěva kadeřnictví, barvení vlasů
Návštěva restaurace, cukrárny
Návštěva kina ve Slaném
Výlet na Kladno
Sl. Anna, Bohu sportovní hry
Slánské slavnosti
sl. Katka škola
Sl. Bohu návštěva pedikúry
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Kroužek tvořivé ruce
Kroužek zpěvu
Vycházky po okolí a do města
Vypracovala: Vlčková L.
chb - 3

Měsíční plán
Květen 2016
Sl. Hofmanová, sl. Kutíková APP Smečno (7.30 – 10.00 hod.)
Sl. Hofmanová každou středu škola na Smečně (8.30-14.30 hod.)
Výlet vlakem do Kralup n. Vltavou, oběd v restauraci, nákup oblečení
18. Městské slavnosti ve Slaném 21. května v 10.00 hod.
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Sportovní hry Nová Živohošť 24. 4. – 26.4.

Chráněné bydlení 4
Napsala: Chvapilová

PLÁN CHB1 NA MĚSÍC KVĚTEN

11. 5. - výlet do Prahy – nákupy oblečení na jaro
18. 5. – výlet do Lán

24. 5. – 26.5. - Sportovní hry - Nová Živohošť – sl. Prokůpková, Frantová
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28. 5. - oslava svátku sl. Jana Gabrišová

Pravidelná docházka do školy a do chráněné dílny
Vycházky po okolí
Nácvik a opakování činností spojených s chodem domácnosti.

MĚSÍČNÍ PLÁN : KVĚTEN 2016
Návštěva kadeřnictví, barvení vlasů
Návštěva restaurace, cukrárny
Návštěva kina ve Slaném
Výlet na Kladno
Sl. Anna, Bohu sportovní hry
Slánské slavnosti
sl. Katka škola
Sl. Bohu návštěva pedikúry
Kroužek tvořivé ruce
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Kroužek zpěvu
Vycházky po okolí a do města
Vypracovala: Vlčková L.
chb - 3

PLÁN ČINNOSTÍ NA MĚSÍC KVĚTEN 2016
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SLANÝ 2

pravidelný nácvik nakupování potravin
vycházky do města spojené s nákupem za kapesné
péče o vlastní domácnost
nácvik jednotlivých úkonů při vlastním vaření
výlet na Kladno nebo do Prahy
účast na sportovních hrách sl. Plecitá
docházka klientky do školy
dojíždení dvou klientek do APP na Smečno
návštěvy sl. Čambálové na Smečně

Plánované akce na květen 2016
Seznam akcí za poskytovanou službu:
„DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“
Návštěva „Sociálně terapeutické dílny“ – Zahrada Kladno
Výlet do Kladna (popř. Slaného) spojen s nákupy
Výlet do Kladna (popř. Slaného) spojen s posezením restaurace, cukrárny,
apod.
Výlet do Plzně spojen s návštěvou ZOO
Výlet vlakem do Lužné
Výlet po okolí Smeč
Oslava svátků a narozenin
Májové oslavy
Staročeské máje ve
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Májová diskotéka
Sportovní hry –
Setkání s klienty
Plnění individuálních plánů
Příjemně strávené odpoledne spojené s opékáním špekáčků, grilováním
Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy ve Smečně, návštěva místní cukrárny či restaurace,
využívání veřejně dostupných služeb

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
3.5. 2016 – CESTOMÁNIE- Karel IV a Praha
10.5. 2016 – CESTOMÁNIE- Osobnosti – královna Alžběta
17.5. 2016 – CESTOMÁNIE- Smečno – vycházka na zámek
18.5.20156– IX. KOLEŠOVICKÝ VÍCEBOJ

Návštěva restaurace
Rozhodli jsme se pro celodenní návštěvu Kladna. Po snídani a ranních
povinnostech jsme se vydali autobusem na Kladno. Vystoupili na zastávce u
Gymnázia a rozkvetlým parkem jsme došli do naší oblíbené restaurace.
Objednali jsme si z denního menu, kde byl výběr masa, zeleniny. U většiny to
vyhrál gulášek, někteří si objednali obalovaný květák nebo plněnou kapsu
křenem. Ochutnali jsme horké maliny se šlehačkou a vydali se po hlavní třídě.
Prohlídli jsme si krámy, zakoupili potřebné i nepotřebné, došli na zastávku
městské dopravy. Autobusem jsme se přemístili k nákupnímu centru „Oáza.“
11

Sice s plným břichem se jde špatně, ale pomalou chůzí lesem jsme se vydali
k domovu. Tak krásnou procházku mezi čerstvě prořezanými stromy jsme snad
ještě nezažili. Ta vůně byla opravdu ohromující. Odlámali jsme si kousky větví, ty
jsme dali v domečku do vázy dole v hale a dlouho nám to tuto procházku
připomínalo.
Všichni jsme toho měli, jak se říká - plný kecky. V zimě jsme toho moc
nenachodili, musíme se polepšit.
Za CHB Hřebeč Míčková

Měsíc duben v chráněném bydlení
Za chb – 3 – Vlčková, 2016
Měsíc duben u nás v chráněném bydlení začal oslavou narozenin sl. Šolcové,
která oslavila své krásné 71 narozeniny. Oslava s upečeným dortem,
občerstvením, hudbou a zpěvem v kruhu přátel a hezkými dárečky slečnu
potěšil.
Také jsme se zajeli opět podívat do Kladna, kde se vše odehrálo v duchu
procházky, nákupů a návštěvou restaurace, kterou jsme navštívili tento měsíc
ještě jednou a to ve Slaném. Také jsme narazili na ochutnávku čajů značky Loyd.
Slečny se šly o víkendu podívat na zimní stadion na hokej, kde právě probíhal
turnaj dorostu. Hokej a atmosféra se jim velmi líbila.
Ve Slaném jsme navštívili hospodářské trhy na náměstí. Byl zde velký výběr
všemožných produktů jak bio zeleniny tak i masných výrobků. Květin, sadby a
jiných věcí potřebných pro domácnost.
Navštívili jsme kino ve Slaném vybrali jsme si tentokrát novou pohádku
Řachanda. Vřele doporučujeme shlédnout.
Koncem měsíce jsme byli pozvané na čarodějnice do kaple ve Slaném na
zahradu. Lidé nás tam znají a občas se tam zastavíme. Opékání buřtů je super
zábava. Odpoledne jsme si užili.
12

Celý měsíc nám již funguje pěvecký kroužek, který se v současné době
připravuje na vystoupení na Lyře, která proběhne v červnu.

Duben
měsíc plný akcí u nás v CHB PŘELÍC

- jarní procházka do Štemberka
- výlet za nákupy do domácnosti – Kladno
- výlet Beroun
- 16. dubna v neděli, jsme zašli do cukrárny a pak do kina ve Slaném na další
pokračování básníků ,, Jak básníci čekají na zázrak ‘‘
Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou, Štěpán je
padesátiletý vdovec, stará se o 13.letého syna Štěpánka a všichni se mu snaží
najít ženskou……..

Moc jsme si to užili, nasmáli se a už se těšíme na další návštěvu kina
Staráme se i o svůj zevnějšek- navštívili jsme kadeřníka, pedikúru
Snažíme se i trochu hýbat - promazali jsme si a napumpovali kola, dojeli si
sami pro pečivo na kole do Slaného - pracovali jsme na zahrádce, přesazovali a
připravovali truhlíky - nasázeli jsme cibuli, kopr, ředkvičky, vypleli jahody,
posekali a vyhrabali trávník, přepíchali sazeničky, které si předpěstováváme za
okny
Výlet Kladno spojený s návštěvou Slávka v nemocnici
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Slet čarodějnic na dětském hřišti v Přelíci
Domácí výroba pampeliškového medu

Výlet vlakem do Nelahozevsi
Výlet vlakem na řemeslné a hrnčířské slavnosti do Nelahozevsi se změnil na
výlet do Kralup n. Vltavou. Díky počasí a povídání v aule na nádraží, kde jsme se
schovaly před deštěm a zimou nám ujel vlak v 10.02 hod.
Tak jsme nastoupily do vlaku, který odjížděl z vlakového nádraží v 11.58 hod., a
konečně jsme odjely do Kralup. Po příjezdu do Kralup jsme se dohodly, že
najdeme restauraci, kde si dáme oběd. Nedaleko nádraží jsme objevily restauraci
U kohouta s příjemnou obsluhou a dobrým jídlem. Po dobrém obědě jsme
vyrazily do obchodního centra s oblečením, kde si děvčata nakoupila oblečení
dle svého vkusu.
A nakonec jsme spěchaly na vlakové nádraží, aby nám neujel vlak.
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16. dubna 2016
Za chráněné bydlení 4 Slaný
napsala Chvapilová

DUBEN V CHB1
Měsíc duben jsme začali oslavou narozenin sl. Svetlany, ta si přála jet na výlet a
proto jsme se vydali na zámek Nelahozeves, zde jsme byli již mnohokrát, ale
vždy na hrnčířských slavnostech. Také jsme tu byli na vyjíždce parníkem, ale
zámek jsme si nikdy neprohlédli a tak v sobotu 2.4. jsme se vydali ráno vlakem
do Kralup a po známé stezce A. Dvořáka pešky do Nelahozevse, počasí nám
přálo slunce krásně svítilo, řeka hučela a mi se radovali s koberců fialek podél
cesty nad hlavami nám zpívali ptáčci, zkrátka jaro jak má být.
Zámek Nelahozeves nás uvítal v plné kráse a prohlídka byla velmi krásná a
poučná. Cestu zpátky jsme zvolili vlakem zpět do Kralup, zde v restauraci U
kohouta jsme se výborně najedli a spokojené jeli domů. Tímto ovšem oslava
narozenin nekončila, co by byly narozeniny bez dárků. A proto pondělí 4. 4. po
práci v APP jsme se vydali do Kladna, pro vysněný mobil, a když už jsme se
vydali do Kladna pokoupili jsme i další potřebné věci např. jarní bundu sl.
Zuzaně,
dali
si
výborný
obědajelidomů.

12.4. jsme měli naplánovaný výlet do Botanické zahrady, ale ve zprávách jsme
zaslechli, že v ZOO mají nový přírůstek malého sloníka a tudíž jsme měli jasno
Botanická zahrada počká sloníka musíme vidět.
Pražská ZOO byla vždy krásná, ale dnes nově upravené pavilony „Sloní údolí“ a
ostatní domy Afrika je něco úžasného , opět jsme měli nádherné počasí a tak celý
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výlet byla nádherná procházka mezi zvířátky a sloník byl úžasný. Doporučujeme
všem stojí to za to.

21.4. jsme měli naplánovaný výlet po nákupech, abychom doplnili šatníky a
připravili si oblečení na SH, ale abychom jenom nenakupovali jeli jsme se
podívat do OC Šestka, kde je výstava – Příběh železa viděli jme, zde zvířátka
udělána ze starého železa viděli jsme, zde jak se třeba vyrábí lžíce. Moc se nám to
líbilo.
Měsíc duben se nám povedl mnoho jsme viděli dozvěděli se velmi zajímavé
informace a v domácnosti jsme také nezaháleli, dále jsme se zdokonalovali ve
vaření začali jsme se zajímat o zdravější jídla, baví nás vystřihovat recepty a
zkoušet nové jídla. Všechny jsme se pustily znovu do vyšívání.
Klientky z CHB1
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Pálení čarodějnic

V sobotu 30. dubna 2016 se v zámecké zahradě konalo pálení čarodějnic.
Příprava na tento populární lidový zvyk začala samotnou výrobou čarodějnic.
Každé oddělení z Domova pro osoby se zdravotním postižením si zhotovilo
čarodějnici převážně z přírodních surovin.
Poslední dubnový den začal samotnou přípravou ohniště a posezení. Následně
se přistoupilo k zapálení ohně a samotnému opékání špekáčků. Závěrem je třeba
konstatovat, že se akce vydařila, neboť bylo nádherné počasí a mezi přítomnými
panovala dobrá nálada. Všem se tato aktivita velice líbila a těší se na další
společné setkání!
Uživatelé Domova pro osoby
se zdravotním postižením
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Výročí
DS
Bolehovská Marie – 84 let
Gregor Josef -67 let
Hotový Bohumír – 66 let
Jiskrová Marie – 85 let
Kutilová Helena – 91 let
Najmanová Antonie – 97 let
Nepovolná Vlasta – 96 let
Peroutková Jana – 74 let
Sedláček Jan – 92 let
MUDr. Soukupová Vladuška – 93 let
Vachtlová Věra – 84 let
Vataha Josef – 84 let

DST
Angrešková Dobroslava – 96 let

DZR
Czinkotský Michal – 73 let
Čiháková Lenka – 52 let
Enická Květoslava – 68 let
Justová Miloslava – 59 let
Loffelmannová Ingrid – 75 let
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CHB
Opltová Božene – 61 let

TST
Knákal Alois – 94 let
Vaňková Vlasta – 62 let
Vrbská Hana – 85 let
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