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Zámecké listy

5 nejvýznamnějších českých podnikatelů v historii
4. EMIL ŠKODA (19.11. 1839 – 8.8. 1900)
Emil Škoda se narodil 19. listopadu 1839 v Plzni zámožné rodině
Škodů. Otec Emila FRANTIŠEK ŠKODA byl uznávaným lékařem, šéfem zemské
zdravotní služby a rovněž poslancem říšského sněmu. Emil Škoda vystudoval
gymnázium v Chebu, následně pokračoval ve studiích strojního inženýrství
na Hornické technické vysoké škole v Praze a na strojírenské fakultě
Technické vysoké školy v Karlsruhe.

Pracovat začal Škoda nejprve ve strojírně HRABĚTE VALDŠTEJNA – VARTENBERKA,
a to ve funkci vrchního inženýra. Po třech letech práce nabídl Škoda hraběti
Valdštejnovi, že podnik od něj odkoupí. Emil Škoda totiž pochopil, že jestli
má firma obstát v konkurenci, potřebuje nové investice a celkovou
modernizaci a ani do jednoho se Valdštejnovi příliš nechtělo. V polovině roku
1869 proto za 167 642 zlatých prodal podnik Emilu Škodovi, který se ihned
vrhl do jeho rozvoje.
Zakrátko svůj závod rozšiřuje a v osmdesátých letech zakládá na svou dobu
velmi moderní ocelárnu, která je schopná dodávat odlitky o hmotnosti
desítek tun, uvádí se na stránkách firmy Škoda Auto. Hlavním obchodním
artiklem Škodových závodů se staly zbraně. Firma vyráběla též ocelové
mechanismy pro cukrovary, sladovny, doly, hutě a válcovny železa.
Z podniku,
který
měl
33 zaměstnanců,
se
během
několika
let
stala
velká
světoznámá firma s více než
4000 pracovníky.
Emil Škoda ovšem nepatřil pouze
mezi
špičkové
technické
vizionáře, ale byl i šikovným
obchodníkem, který dokázal
chytit příležitost takříkajíc „za
pačesy“. Hodně mu v jeho
podnikání pomohlo zaměření na
výrobu
těch
dílů,
které
nedokázali vyrobit nikde jinde.
Nebál se vzít v podstatě jakoukoli
zakázku a dokázal požadavky
svých klientů vždy uspokojit.
Tyto skutečnosti brzy způsobily,
že
Škoda
začal
dostávat
objednávky prakticky z celé
Evropy a Plzeň se na čas dokonce
stala centrem loďařské výroby.
Ke konci 19. století se čím dál více ukazovalo, že úspěšná firma se neobejde
bez objemných finančních prostředků, a proto se Škoda rozhodl převést
podnik na akciovou společnost Škodovy závody. V ní zůstal až do své smrti
prezidentem a generálním ředitelem. Emil Škoda zemřel v nedožitých
61 letech ve vlaku ve Štýrsku. Pochován byl na hřbitově v rodné Plzni, kde se
stal jeho pohřeb význačnou událostí.

Plánované akce na měsíc duben
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Výlet do Kladna (Zahrady) spojen s návštěvou sociálně
terapeutických dílen
Výlet do Kladna, Slaného spojen s nákupy
Výlet do Kladna spojen s návštěvou divadla
Výlet do Kladna spojen s návštěvou medvědária
Výlet do Rokycan – Kuželkový turnaj
Vystoupení od muzikantů – „DUO JAROSLAV“
Hudební beseda od oblíbené dvojice „DUO POHODA“
Návštěva kamarádů v CHB - Hřebeč
Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu paní Havlínové
Výlety do okolních měst dle přání uživatelů
Pálení ohně – „Čarodějnice“, opékání špekáčků
Příprava na Velikonoce
Oslava Velikonočních svátků
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.

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Cestománie
Pravidelné cvičení
Velikonoční výstava Středočeského kraje
Maškarní bál
Čarodějnice

Seznam akcí za službu ,,CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet do Kladna, Slaného spojen s nákupy
Výlet vlakem do Kralup za jarními nákupy oblečení
Kladenské divadlo – Česká kuchařka
Výlet do Prahy – divadlo Hybernia – muzikál Alenka v kraji zázraků
Výlet do Prahy – Muzeum Karla Zemana
Vycházky do přírody
Velikonoční zábava v kulturním domě ve Mšeci
Návštěva restaurace
Návštěva kina ve Slaném
Příprava na velikonoční svátky
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.

Březnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Vystoupení muzikantů
Dne 17. března 2017 Domov pro osoby se zdravotním postižením
navštívili dva muzikanti s cílem zpestřit tento den příjemnými písněmi.
Tento cíl se vskutku naplnil, neboť svými písněmi oslovili mnoho uživatelů
nejen z výše uvedené služby, ale i z Chráněného bydlení. Hudebníci zazpívali
za doprovodu tónů kytar oblíbené písničky nejen z pohádek, ale i popové
písně od populárních kapel (Olympic, Chinaski, Elán, No name). Z atmosféry,
která panovala, byla cítit ohromná radost od přítomných účastníků. Zkrátka
„Duo Jaroslav“ oslovilo svým moderováním a programem toto publikum. Je
znát, že tito studovaní muzikanti rozdávají potěšení z celého srdce.
Za poskytovanou službu DOZP

Březnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Březen 2017 v CHB1
Na březen jsme si naplánovaly několik výletů a oslavu svátku sl. Světly. Jako
první jsme měly naplánovaný výlet do Zemědělského muzea, zde jsme se
dozvěděly mnoho zajímavého o
rybářství i o zemědělství mohly jsme si
sednout do starých traktorů, zahrály
jsme si na myslivce, poznávaly hlasy
zvířat, také jsme byly v laboratoři ticha
moc se nám zde, líbilo. Z muzea jsme se
vydaly do OC Šestka, tady byla výstava
„Vynálezy a objevy“, daly jsme si zde,
oběd, nakoupily něco pro radost,
prohlédly výstavu a spokojené jely domů, výlet se opravdu povedl.
Další výlety byly do Kladna, zde jsme si vždy daly dobrý oběd a koupily vždy
něco pěkného, hodinky k svátku sl. Světle a
všechny jsme si koupily nové jarní boty. Celý
březen vytváříme různé zápichy, vytváříme si
korálky. Udělaly jsme si jarní věnec na dveře
a zúčastnily jsme se výstavy „ V troubě“.
Oslavily svátek sl. Světly. Březen nám velmi
rychle uběhl a my jsme velmi rády, že už je
jaro.
Klientky z CHB1
Březen byl pro naše CHB 2 plný akcí a zážitků….
1.3. jsme navštívili slánské kino, kde promítali pohádku ,,ANDĚL PÁNĚ“ ,
která se nám všem moc líbila a slíbili jsme si, že do kina budeme chodit
častěji.
13.3. - To bychom nebyly my, abychom něco nepomotali, tak jsme vyrazili o
týden dříve na Matějskou pouť 13. 3., jaké bylo naše překvapení, když se pouť
nekonala, ale my jsme si to i tak užili, přejeli jsme tramvaji do Holešovické
tržnice, kde jsme si prohlédli stánky, naobědvali se a zase vlakem jsme se
vrátili domů.

18. 3. jsme se společně vydali na slánské náměstí, kde byli Josefínské trhy,
které byli plny ukázek lidové tvořivosti, pletení pomlázek, košíků, jak
z proutí, tak i z pedigu, šermíři, pohádka
20.3. – Společnost KOČKA s.r.o
pořádala v rámci Matějské
pouti, tak jako každoročně,
tradiční ,, Den pro postižené
děti, děti z dětských domovů a
azylových domů“. Tato akce se
tentokrát uskutečnila dne
20.března 2017 Atrakce byly
ZDARMA, kromě atrakcí byl zpřístupněn i pavilon exotických ryb, žraloků,
korálů a sasanek "Mořský svět" a doprovodný zábavný program, vystoupení
klaunů z umělecké skupiny MEDŮZA, připraven speciálně pro tuto příležitost
na Křižíkově Fontáně, od 11,00 do 15,00 hodin. Od 15 do 17 hodin koncert s
předními umělci jako je například Michal David. 20.3. jsme oslavili i svátek sl.
Světlany.
CHB 2
Jaro u nás v CHB Hřebeč
Počasí se celkem umoudřilo, tak jsme se opět zapojili do přípravy naší
zahrádky. Již jsme vše vypleli, zryli a postupně sázíme. Každý rok pak máme
zdravou zeleninu, kterou využíváme na vaření, ale i k jídlu- rajský, mrkev,
okurky. Máme již kolem domu vše shrabané, zastřihli jsme stromky, keře.
Jaro nás velmi mile nabudí, doufáme, že pěkných dní bude přibývat. To pak
využijeme na posezení venku, kde máme možnost si vypít kávu a samozřejmě
něco dobrého k tomu zakousneme. Přejeme Vám hezké jaro a příjemné
VELIKONOCE.
CHB Hřebeč Míčková
Březen 2017
Tento měsíc začal s chřipkami, častými návštěvami u lékařů a preventivními
prohlídkami. I to k životu patří, je to nepříjemné a člověk si tím občas projde.
Nic nám nebránilo v přípravě oslavy narozenin slečny Bohunky, byly i
„rychlé špunty“ a ovocný dort. Přišly popřát i klientky z ostatních CHB.

Zúčastnili jsme se Josefovských slavností na náměstí ve Slaném s již
osmiletou tradicí, kde pravidelně vystavují prodejné výrobky. Nejvíce
obdivované byly různě překrásné šperky, nějaké jsme si i zakoupili.
Uskutečnili jsme výlet na Kladno spojený s nákupy a obědem v restauraci.
Také proběhla plánovaná šestidenní výstava v Galerii v Troubě s našimi
výrobky, které nás baví tvořit. Návštěvnost byla ucházející, návštěvníci
nešetřili chválou.
Za klientky z CHB č. 3. napsala P. Krejčíková
Březen v chráněném bydlení
1. března jsme navštívili slánské kino, které se nachází na Masarykově
náměstí. V tento den promítali pohádku ,,Anděl Páně“. Pohádka se všem
velice líbila, a proto jsme se domluvili, že návštěvu kina, co nejdříve
zopakujeme.
13. března jsme se vydali vlakem ze Slaného přes Kralupy nad Vltavou do
Prahy na Matějskou pouť. Na výstaviště jsme dorazili poměrně brzy, a tak
nám nebylo divné, že byly zavřené stánky a atrakce. Bylo krásné počasí,
sluníčko svítilo a lákalo nás k tomu, abychom si sedli na lavičky, vybalili
svačinu a v klidu počkali na otevření stánků a atrakcí. Po 10 hodině nám
začalo být divné, že nepřicházejí žádní lidé. K našemu překvapení se totiž
pouť nekonala. Datum konání změnili na 20. března. Z výstaviště jsme se
přesunuli tramvají do Holešovické tržnice, kde jsme si prohlédli stánky a dali
si dobrý oběd.
18. března se konal již tradiční Josefínský jarmark řemeslné výroby, ručních
prací, ukázky řemesel, šermířské vystoupení, ukázka zbraní a nechyběla ani
pohádka.
20. března Společnost KOČKA s.r.o.
pořádala v rámci Matějské poutě, tak jako
každoročně, tradiční ,,Den pro postižené
děti, děti z dětských domovů a azylových
domů“. Veškeré atrakce byly zdarma. Od
15 hodin probíhal na Křižíkově Fontáně
koncert, kde vystoupil Michal David, Maxíci a další…
CHB 4

Výlet do Rakovníka
Jaro se nám již začalo pomalu probouzet, tak se již nemůžeme dočkat, až
vyrazíme do přírody a na zahradu, tak jsme také udělali. Vyrazily nám první
sněženky, trochu jsme připravili záhony na setí a sázení, užili jsme si první
jarní procházky. Za nepříznivého počasí jsme se zabývali ručními pracemi a
začali jsme tvořit výzdobu na Velikonoce. Naší hlavní společnou akcí byl výlet
do Rakovníka. Navštívili jsme krásné a klidné náměstí, kde jsme obdivovali
krásný kostel a Mariánský sloup. Okukovali jsme jarní kytičky, které
prodávali před obchody, zaujala nás příroda kolem. Navštívili jsme obchod
s kreativními pomůckami na naše ruční práce, některé prostředky jsme
zakoupili. Ale hlavně jsme si užili výborný oběd v restauraci, všem nám velice
chutnalo! Počasí se vydařilo, sluníčko svítilo a tak čekání na autobusovém
nádraží jsme si krátili vyhříváním na lavičce. Výlet se vydařil, i když jsme se
vrátili trochu unavení.

CH.B. Přelíc

Výročí
Jarmila Aišmanová – 88 let
Jaroslava Houdová – 72 let
Jaroslav Kostomlatský – 83 let
Jaroslava Křivánková – 87 let
Jiřina Motlová – 86 let
Marie Mrázová – 88 let
Marie Müllerová – 83 let
Marie Neumannová – 95 let
Jaroslav Nobilis – 73 let
Václav Vlček – 74 let
Zdeňka Bendová – 70 let
Jiří Herynk – 67 let
Květoslava Hlaváčková – 65 let
Dana Hnátová – 48 let
Irena Horvátová – 50 let
Stanislav Kochánek – 61 let
Radka Michovská – 50let
Marie Schmitzová – 78 let
Libor Smeták – 58 let
Miroslava Verešová – 60 let
Světlana Karchňáková – 45 let
Jaroslava Šolcová – 72 let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!

