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Zámecké listy

5 nejvýznamnějších českých podnikatelů v historii
5. PETR KELLNER (20.5.1964)
Do pětice nejvýznamnějších tuzemských podnikatelů historie se dostal
pouze jeden současník. Není jím nikdo jiný než Petr Kellner, podle časopisu
Forbes 89. nejbohatší člověk planety. Petr Kellner se narodil 20. května
v Liberci, kde též vystudoval střední ekonomickou školu. Jeho další kroky
směřovaly na Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde v roce 1987 získal
titul v oboru obor ekonomika průmyslu. Následně krátce pracoval jako

referent v podniku zahraničního obchodu Strojimport Praha a pak jako
asistent produkce a produkční ve Filmovém studiu Barrandov. Velký zlom
v jeho profesním životě přinesla sametová revoluce a následná kupónová
privatizace.
Na začátku roku 1991 Kellner nejprve s PETREM JOUDALEM založil společnost
ANO a s teplickým podnikatelem MILANEM VINKLEREM firmu WIKA. V září
téhož roku vznikla společnost Správa prvního privatizačního fondu (přímá
předchůdkyně současné skupiny PPF), ve které se Kellner, Vinkler a Joudal
stali členy představenstva. Aby se však stala PPF v kupónové privatizaci
úspěšná, potřebovala desítky milionů korun na dobrou reklamní kampaň. Ty
PPF získala od holdingu Sklo Union, jehož dva manažeři JAROSLAV
PŘEROST a ŠTĚPÁN POPOVIČ poté přešli do PPF.
Mediální kampaň se brzy ukázala jako
úspěšná a fondy PPF dosáhly v předkole
první vlny kuponové privatizace 1,4 %
všech investičních bodů. V předkole
druhé vlny si PPF dokonce polepšila na
2,1 % a zařadila se do první desítky
správcovských
společností.
Díky
získaným investičním bodům ovládl
Kellner asi 200 firem v celkové hodnotě
zhruba 5 miliard korun. Po skončení
privatizace se fond přeměnil na několik otevřených podílových fondů a
společnost PPF se stala manažerskou společností, která ovládala mnoho
různých firem.
Zlomovým datem v historii PPF se stal rok 1996, kdy skupina nakoupila 20 %
akcií České pojišťovny. Během dalších pěti let zvyšoval Kellner v pojišťovně
svůj vliv, který vyvrcholil v roce 2001, kdy od státu odkoupil zbývající podíl.
Skupina PPF samozřejmě nezůstala pouze v Česku, například v Rusku patří
mezi největší zahraniční investory. Za pomoci svých dceřiných společností
působí skupina též v Číně nebo ve Vietnamu a v dalších mnoha (nejen)
východních zemích.
V roce 2006 se stal prvním Čechem, který se dostal na seznam miliardářů
časopisu Forbes. Jeho majetek tehdy časopis odhadla na 3 miliardy dolarů a
umístil se tak na 224. místě. O rok později se majetek Petra Kellera podle
Forbesu zdvojnásobil na 6 miliardy dolarů a v žebříčku si polepšil na
119. místo. V roce 2008 se s majetkem v ceně 9 miliard dolarů posunul
dokonce do první stovky nejbohatších lidí planety (91. pozice). Vloni se měla
hodnota Kellnerova majetku propadnout zpět na 6 miliard dolarů, což však

paradoxně znamenalo posun na 76. místo. Letos se navzdory růstu na
7,6 miliardy vrátil na konec deváté desítky.
Kellner však nepůsobí pouze v podnikatelském sektoru. Se svojí manželkou
založil nadaci Educa pro podporu sociálně slabších talentovaných studentů a
ve školním roce 2005/2006 otevřel kolejní gymnázium Open Gate. Petr
Kellner je podruhé ženatý a celkově má z obou manželství 4 děti. Ve Vraném
nad Vltavou si nechal postavit vilu, kde se však z důvodu bezpečnosti příliš
nezdržuje.

Plánované akce na měsíc květen
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Výlet do Kladna (Zahrady) spojen s návštěvou sociálně
terapeutických dílen
Výlet do Kladna spojen s nákupy
Výlet do Kladna spojen s návštěvou divadla
Výlet do Libušína spojen s využitím služeb kadeřníka
Výlet do Prahy spojen s nácvikem na letišti
Výlet do Bíliny spojen s návštěvou příbuzných
Hudební beseda od oblíbené dvojice „DUO POHODA“
Hudební odpoledne v komornějším duchu na oddělení
Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu paní Havlínové
Výlety do okolních měst dle přání uživatelů
Staročeské Máje ve Smečně
Sportovní hry 2017
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
Kolešovický víceboj
Beseda pro seniory
Sportovní hry seniorů České republiky 2017
Seznam akcí za službu ,,CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet do Kladna, Slaného spojen s nákupy
Výlet vlakem do Kralup - vycházka po Dvořákově stezce
Kladenské divadlo – Tři přání pro Andulku
Májové oslavy v okolí
Vycházky do přírody
Májová diskotéka ve Smečně s opékáním špekáčků
Návštěva restaurace Na Zimáku
Návštěva kina ve Slaném – Minišéf
Návštěva kina ve Slaném – Šmoulové – Zapomenutá vesnice
Prohlídka letiště V. Havla v Praze
Výlet do Prahy – Letňany – výstava Lega
Sportovní hry Nová Živohošť
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.
Dubnové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Velikonoční zábava
Nadešel velikonoční čas, kdy jsme obdrželi pozvánku na Velikonoční zábavu
od našich přátel z Bellevue. Toto pozvání jsme přijali. Z výše uvedené
skutečnosti jsme se dne 23. března 2017 vypravili do kulturního domu, který
se nachází ve Mšeci. Po příjezdu na určené místo jsme byli všichni mile

překvapeni ohromným počtem zúčastněných osob. Po přivítání jsme se
ihned pustili do tance, neboť zazněla hudba v podání skupiny Happy Band.
Tanec si všichni vskutku užívali, neboť pouze malou chvilku využili
k občerstvení. Na závěr se všichni rozloučili a jako dárek obdrželi zdobený
perník. Posléze se všichni vyjádřili pozitivně, vždyť někteří zmiňovali, že se
těší na další obdobnou zábavu.
Za poskytovanou službu DOZP
Dubnové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Duben v CHB1
Měsíc duben jsme začali, velmi
krásně. Jeli jsme do Prahy na
muzikál Alenka v říši zázraků.
Ten se nám velmi líbil. Jeli jsme
všechna CHB, tak jsme se setkali i
s kamarády z jiných bytů a mohli
si vyměnit společné dojmy. Hned
3.4. měla narozeniny slečna Světla, ta je chtěla oslavit na výletě. Ten jsme
měli původně plánovaný do muzea, ale bylo nutné jet se slečnou Olgou řešit
její naslouchadlo. To bylo poblíž Vyšehradu, tak jsme využili příležitost a
Vyšehrad jsme si pořádně prohlédli.
I když byla zima, tak jsme si výlet
užili. Výlet jsme zakončili v OC
Šestka, kde jsme si dali dobré jídlo a
koupili něco pro radost. Narozeniny
jsme slavili v bytě předáním dárku

(nový tablet), chlebíčky, salátek, řízek
a pivíčko. A už byl jen týden do
velikonoc a tak jsme se věnovali
úklidu, nákupům a výzdobě bytečku,
upekli jsme si krásné mazance,

beránky ozdobili vejce a Velikonoce jsme si velmi pěkně užili. A abychom jen
nenakupovali a jedli vydali jsme, se kina na český film Špunti na vodě. Moc se
nám to líbilo a plánujeme další návštěvu kina. Na konci měsíce jsme měli
objednané lístky do kladenského divadla, ale bohužel představení bylo
zrušené. Trochu nás to mrzelo, ale dobré jídlo a malé nákupy nám zvedli
náladu a snad to vyjde příště. Opět jsme prožili velmi krásný měsíc a již se
těšíme na nové zážitky, které plánujeme na květen.
klientky z CHB1
Měsíc duben 2017
Trochu lepší počasí, více sluníčka, to jsou dobré podmínky pro naše aktivity.
2. 4. jela všechna „chráněnka“ do Prahy, na muzikál “ Alenka v kraji zázraků“.
Procházka“ Václavákem“, dobré občerstvení, pak zmrzlina.
7. 4. jsme se slečnou Jarkou důstojně oslavili 72 narozeniny, dárečky,
pohoštění a gratulace.
10. 4. výlet vlakem do Kralup nad Vltavou – s cíleným plánem toto město
více poznat. Jízda vlakem je zážitkem, tu mají rádi všechny věkové kategorie.
V Kralupech jsme navštívili různé obchody, udělali si radost drobnými
nákupy a také zašli na oběd i na zmrzlinu. Nemohli jsme si nechat ujít pohled
z mostu na řeku, to bylo krásné a mi chtěli blíž. Prošli jsme dolů na břeh,
posedět na lavičce a kochali jsme se. Pozorovali jsme divoké kachny, rybáře
na břehu, jak chytají ryby, vše kolem bylo v jarním rozpuku, teplo, čerstvý
vzduch, zkrátka krásný den. Vydrželi bychom tam až do večera. Zpáteční
jízda vlakem byla rušnější, to se již lidé vraceli ze škol a ze zaměstnání. Víme
jistě, že se brzy opět do města s řekou vrátíme a těšíme se nashledanou.
14 -17. 4. Oslava Velikonočních Svátků: společný jarní úklid, výroba a
výzdoba s dekorací, nechyběla tradiční jídla, malování vajíček, pomlázka,
vycházky a pohoda při sledování pohádek v TV.
Návštěva kina ve Slaném film Špuňti na vodě. Film se nám líbil.
Návštěva naší oblíbené restaurace ve Slaném a jako skoro pokaždé vyhrál
kuřecí řízeček.
Za CHB č. 3. zaznamenala: Krejčíková

Duben 2017
Začátkem měsíce jsme navštívili divadlo Hybernia v Praze, kde jsme shlédli
muzikálové představení Alenka za zrcadlem. Muzikál plný písniček se všem
moc líbil. Po představení jsme se vydali do obchodního centra Paladium a
pochutnali si zde na výtečném obědě. Z celodenního výletu byli všichni
nadšeni a příjemně unaveni.
Pečlivě jsme se připravovali na velikonoční svátky. Jarní úklid bytu jsme
začali mytím oken. Ve volných chvílích jsme vyráběli velikonoční dekorace a
nezapomněli jsme ani na vysetí osení. Na velikonoční pondělí jsme nachystali
obarvená vajíčka.
S radostí jsme uvítali pozvání od kamarádů z Ledec na velikonoční zábavu.
Zábava se konala v kulturním domě ve Mšeci. K tanci a poslechu hrála živá
hudba. Nechybělo občerstvení a dárek na závěr. Ze shledání s kamarády měli
všichni radost a vesele se bavili. Už teď se těší na další setkání.
Jaro se pomalu hlásí a některým je potřeba obnovit šatník. Na nákup oblečení
jsme vyrazili vlakem do Kralup. Počasí nám přálo, nákupy proběhly
uspokojivě a tečkou byl výtečný oběd v restauraci. Zpestřením byla
samozřejmě jízda vlakem, která je pro nás velmi pohodlná.
V APP se po velikonocích čerpal týden řádné dovolené a děvčata jej využily
k výrobě pampeliškového medu.
Poslední týden v měsíci trávila sl. Šornová v nemocnici v Kladně z důvodu
plánovaného zákroku.
Landová
Velikonoce
První polovinu měsíce jsme soustředili na
velikonoční výzdobu v domě. Již od března
jsme vyfukovali vajíčka, které jsme zdobili
různými košilkami, barvením a lepením
různých bavlnek a malováním. Pekli jsme i
velikonoční perníčky, těmi jsme pak
ozdobili vrbové proutí, které jsme si
nařezali do obývacího pokoje. Nemohl

chybět ani velikonoční věnec a výzdoba truhlíků do oken. Vyráběli jsme
velikonoční zajíčky z vlny a klícky k pedigu, které jsme i obdarovali blízké.
Pár dní před Velikonocemi jsme byli pozváni do Mšece na velikonoční
zábavu, kde jsme si zatancovali a popovídali s ostatními přáteli. Moc jsme se
na velikonoce těšili, škoda jen, že se nevyčasilo a velikonoční pondělí
propršelo. To nám nezabránilo v tom, abychom nevyšupali své vychovatelky
a kamarádky.
CH. B. Přelíc
Dubnové akce za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Velikonoční výstava Středočeského kraje
Na půdě Krajského úřadu Středočeského kraje v pražské Zborovské ulici se
velikonoční svátky připomněly již dnes 10 dubna 2017. Konala se zde
tradiční Velikonoční výstava, kterou kraj uspořádal ve spolupráci
s poskytovateli sociálních služeb. Na výstavě mohli návštěvníci zakoupit
různé druhy kraslic, pomlázek, beránků a mnoho dalších výtvorů, které byly
vyrobeny v neziskových organizacích, domovech seniorů a od
hendikepovaných dětí. Výstavy se účastnilo 68 organizací Středočeského
kraje, z toho 48 příspěvkových. Zbývající byly neziskové a charitativní
organizace. Výstava i letos přilákala stovky návštěvníků. Chystá se každý rok,
stejně jako prodejní výstava vánoční.

Výročí
Marie Bolehovská – 85 let
Věra Davidová – 88 let
Josef Gregor – 68 let
Bohumír Hotový – 67 let
Helena Kutilová – 92 let
Antonie Najmanová – 98 let
Vlasta Nepovolná – 97 let
Jana Peroutková – 75 let
Jaroslav Pulec – 64 let
Jan Sedláček – 93 let
MUDr. Vladuška Soukupová – 87 let
Věra Vachtlová – 85 let
Michal Czinkovský – 74 let
Lenka Čiháková – 53 let
Květoslava Enická – 69 let
Miloslava Justová – 60 let
Ingrid Loffelmannová – 76 let
Vlasta Vaňková – 63 let
Božena Opltová – 62 let
DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!

