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Zámecké listy

5 nejvýznamnějších českých podnikatelů v historii
2. VÁCLAV KLEMENT (16.10. 1868 – 12.8. 1938)
Václav Klement se narodil v roce 1868 ve Velvarech. Brzy mu zemřela matka,
macecha se mladému Václavovi navzdory jeho nadání prakticky nevěnovala,
a ten byl tak od svých 14 let odkázán sám na sebe. Kvůli tomu musel
manuálně pracovat a zapomenout na studia, o kterých snil. Klement se přesto
aspoň vyučil knihkupcem a při zaměstnání navíc vystudoval měšťanskou
školu. Po vyučení zamířil Klement nejdříve do Prahy a pak do Mladé
Boleslavi, kde se kromě prodávání knih věnoval i jízdním kolům.

A právě láska k cyklistice stála u zrodu přerodu Klementa v úspěšného
podnikatele. V roce 1896 si totiž koupil kolo od německé firmy Seidel &
Nauman, na kterém se však brzy objevila závada. Klement chtěl kolo
reklamovat a poslal firmě česky psaný dopis, ve kterém žádal o opravu.
Společnost mu však odpověděla, že aby reklamaci přijala, musí zákazník
používat „pro ni srozumitelný jazyk“. Postup firmy Seidel & Nauman přiměl
Václava Klementa, aby společně s VÁCLAVEM LAURINEM založili opravnu
bicyklů s příznačným pojmenováním Laurin & Klement.
Jenže nezůstalo pouze u oprav jízdních
kol. Firma Laurin & Klement začala kola
sama vyrábět a dala jim značku Slavia.
Podnikatelský úspěch umocnila výroba
motocyklů, které se začala po
Klementově cestě do Francie firma
věnovat. Její prototyp nesl stejnou značku
jako jízdní kola, tedy Slavia. První
motorka Slavia spatřila světlo světa
v roce 1899 a jednalo se současně
o historicky první motocykl tuzemské
výroby. Prodeje ale na začátku vázly.
Václav Klement však dokázal obratně
využít úspěchů motocyklu Slavia na
motocyklových závodech v Paříži, které využil jako reklamu.
Podnik Laurin & Klement od té doby předcházela dobrá pověst, která se navíc
rozšířila po celé Evropě. Firma zaznamenává nebývalý nárůst, který
podpořila roku 1905 výroba automobilů. O několik let později začala
společnost produkovat rovněž nákladní vozy, sanitky a poštovní vozy a do
roku 1914 se stala největší automobilkou Rakouska-Uherska.
Na rozvoji firmy se podílela skutečnost, že se Laurin a Klement dobře
doplňovali. Zatímco Václav Laurin se věnoval hlavně technickému chodu
podniku, jeho jmenovec Klement byl vzorem dnešního kvalitního manažera.
Podle historiků měl velký obchodní talent a uměl jednat s lidmi. Zároveň ale
proslul přísností vůči zaměstnancům, u kterých nesnesl lenost. Za všechno
mluví čísla. Z malé opravny kol s pěti zaměstnanci dokázal za deset let udělat
obrovskou firmu s více než 600 pracovníky, která vyráběla 14 typů
motocyklů a několik druhů aut. V roce 1925 se pak majitelé automobilky
rozhodli prodat své podíly výše jmenovaným Škodovým závodům, díky
čemuž vznikla značka Škoda. Samotný Václav Klement ale zůstal automobilů
věrný a působil ve Společnosti pro výrobu a prodej automobilů – ASAP.
Zemřel krátce před Mnichovem v srpnu roku 1938 v Mladé Boleslavi.

Plánované akce na měsíc únor
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
Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu paní Havlínové
Valentýnská diskotéka, oslava svátku všech zamilovaných
Masopustní průvod ve Smečně
Masopustní diskotéka
Oslava svátků a narozenin
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
Cvičení pro seniory
Představení skupiny Čágobelo Zahrada Kladno
Seznam akcí za službu ,,CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet do Kladna (Zahrady) spojen s návštěvou sociálně
terapeutických dílen
Výlet do Prahy, Kladna, Slaného spojen s nákupy
Výlet do Prahy – Národní technické muzeum
Návštěva kina - Psí poslání
Oslava svátků a narozenin
Setkání s klienty
Plnění individuálních plánů

Upevňování sociálních dovedností v rámci sociálního učení –
individuální nákupy, návštěva cukrárny či restaurace, využívání
veřejně dostupných služeb
Lednové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Návštěva divadla
Ve čtvrtek 26. ledna 2017 se někteří uživatelé z Domova pro osoby se
zdravotním postižením vydali do Kladna se zaměřením navštívit Městské
divadlo „Lampion“. Pro naplnění tohoto záměru si uživatelé vybrali
z programu „Čertovskou pohádku“. Klasická marionetová pohádka
vyprávěla příběh o Husarovi, který se pokoušel ze spárů pekelných vyrvat
krásnou princeznu a tím ji zachránit. Výše uvedená pohádka se uživatelům
velice líbila, nejvíce ocenili akční děj, komunikaci mezi herci a diváky.
Očekávání přítomných uživatelů byla naplněna, celý výlet byl zakončen
návštěvou kavárny „Bez konce“.
za poskytovanou službu DOZP

Lednové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Návštěva kina ve Slaném – Anděl páně 2
Co dělat když venku mrzne a rádi bychom něco podnikli? Napadlo nás
podívat se, zda nedávají v kině nějaký hezký
film. Měli jsme štěstí, v kině zrovna promítali
novou pohádku od režiséra Trošky Anděl
Páně 2, na kterou jsme slyšeli samé hezké
recenze. Tak jsme si s týdenním předstihem
zamluvili lístky a vyrazili jsme. Pohádka nás
přenesla zpět do vánoční atmosféry, byla
opravdu krásná, dlouho jsme se takhle
nezasmáli. V hlavních rolích příběhu, který se
odehrává v adventním čase, se opět setkáme
s oblíbenou dvojicí – andělem Petronelem a
čertem Uriášem v podání Ivana Trojana a
Jiřího Dvořáka. Jejich věčné tahanice způsobí,
že se vzácné jablko ze stromu Poznání
zakutálí z nebe na Zemi. A to už se Bůh opravdu rozzlobí. Petronel s Uriášem
se ocitnou v malém českém městě v předvečer svátku svatého Mikuláše, kdy
jsou ulice plné čertovsko-andělského reje a mikulášského koledování.
Potkávají holčičku Anežku a její maminku, které nemají právě šťastné
období. Když jim ale naše dvojice pomůže se světskými starostmi, cesta k
získání kouzelného jablka Poznání je otevřená. Petronela s Uriášem čeká
řada překážek a dobrodružství, díky nimž objeví, to, co má skutečnou cenu
a nejen pro lidi – lásku, přátelství a schopnost pomoci druhému v nouzi.
CH. B. Přelíc
Měsíc leden v CHB 3
Měsíc leden byl v našem bytě dosti hektický. Celý měsíc nás provázel sníh a
poměrně velké mrazy. Také se v bytě budoval nový sprchový kout a malovalo
se. Necelých 14 dní jsme tedy věnovali úklidu, ale výsledek stál za to. Také
jsme navštěvovali různé lékaře. Volný čas, kterého opravdu moc nebylo, byl
věnován koníčkům a odpočinku. Navštívili jsme restauraci, kadeřnictví,
probíhali ind. nákupy i nákupy pro domácnost. Tento měsíc se k nám
nastěhovala sl. Jiřina Lehocká, která se tu rychle zabydlela a v bytě se jí líbí.

Výročí
Stanislava Blechová – 88 let
Josef Dittrich – 66 let
Libuše Fořtová – 90 let
Jaroslav Frolík – 91 let
Jindřiška Frolíková – 67 let
Květoslava Fryčová – 66 let
Jiřina Karásková – 83 let
Milada Kohoutová – 91 let
Zdeněk Mach – 78 let
Antonie Moravcová – 82 let
Růžena Pocová – 87 let
Pavel Pour – 90 let
Karel Procházka – 69 let
Pavel Snop – 78 let
Marie Škornová – 85 let
Božena Záhonová – 81 let
Jiří Bernard – 69 let
Jaroslava Černá – 73 let
Josef Křtěn – 62 let
Ludmila Mašková – 72 let
Ivana Navarová – 50 let
Jindra Trhlíková – 70 let
Václav Bernášek – 72 let
Simona Frantová – 38 let
Zuzana Hercegová – 54 let
Daniela Kutíková – 62 let
Václav Marek – 50 let
Karel Poslt – 55 let
Pavel Valchař – 40 let

DOMOV POD LIPAMI
Blahopřejeme klientům k životnímu jubileu!!!!!!

