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Zámecké listy

5 nejvýznamnějších českých podnikatelů v historii
1. TOMÁŠ BAŤA (3.4. 1876 – 12.7. 1932)
Za nejvýznamnějšího českého podnikatele historie vybral server
Podnikatel.cz „překvapivě“ Tomáše Baťu, jehož odkaz a postupy se dodnes
využívají a který ovlivnil svou činností celou českou společnost. Tomáš Baťa
pocházel ze ševcovské rodiny. Narodil se 3. dubna 1876 ve Zlíně jako třetí
dítě otce ANTONÍNA BATI. Už od mládí se Tomáš Baťa zajímal o ševcovské
řemeslo a ve 14 letech proto odešel z domova do Prostějova, kde pracoval ve

společnosti, která vyráběla ševcovské stroje.
Ve firmě však brzy skončil a po svém návratu
domů se nechal společně se sourozenci
vyplatit z rodinného podniku. Tomáš Baťa
poté založil na svého bratra (sám nebyl ještě
plnoletý) obuvnickou živnost a začal vyrábět
valašskou prošívanou houněnou obuv. Firma
měla zhruba 10 zaměstnanců, kteří pracovali
na pevnou pracovní dobu za stálý plat, což v té
době znamenalo v podstatě revoluční počin.
Jenže podniku se nedařilo, v roce 1895 museli
Baťové zastavit veškerý svůj majetek a
hrozily jim žaloby. Po odchodu Antonína na
vojnu se ujal řízení podniku Tomáš a pokusil
se o nemožné, vzkřísit zadluženou firmu. To se mu díky jeho velké píli a
odhodlání podařilo a v roce 1895 byly již všechny dluhy zaplaceny. Brzy se
Tomáši Baťovi podařilo postavit první výrobní halu, ve které mohl zaměstnat
kolem 40 dělníků a 20 šiček. Po smrti bratra stanul Tomáš definitivně v čele
firmy, kde začal aplikovat zkušenosti, které nabral po cestě Amerikou. V roce
1910 již firma měla stovky dělníků a dále se rozrůstala a vznikl tak problém,
kde budou pracovníci bydlet. Tomáš Baťa se proto rozhodl postavit jim
domy, tzv Baťovy domky, které lze dodnes poznat díky červeným páleným
cihlám, z nichž byly postaveny. Po skončení první světové války dolehla na
Baťův podnik krize, tu se však podařilo Baťovi díky geniálním krokům
překlenout. Tomáše Baťu totiž napadlo snížit cenu obuvi o 50 %, čímž k sobě
přilákal davy zákazníků. Díky deflaci, která v té době panovala, se navíc
každý utržený peníz výborně zhodnocoval. V roce 1923 měla firma Baťa již
112 poboček a její majitel se začal rozhlížet po zahraničí. Zde dokázal
vybudovat obchodní síť, když drtil svoji konkurenci nižšími cenami a boty
Baťa se začaly nosit prakticky v celém světě. Dalšímu rozvoji firmy nahrál
i vznik samosprávných dílen, které měly vlastní výsledovku a odpovědnost.
Tomáš Baťa též vymyslel několik druhů mezd, kterými své zaměstnance
odměňoval. Klasikou, která přetrvala dodnes, se staly Baťovy ceny, které
končily devítkou a zboží tak díky nim vypadalo levněji. Expanzi společnosti
pomohlo zavedení pásové výroby, díky které vzrostla produktivita práce až
o 75 %. Obraty firmy v druhé polovině 20. let minulého století dosahovaly
miliard korun. V roce 1931 se podnik přeměnil na akciovou společnost
s tehdy nevídaným základním kapitálem 135 milionů korun. Jen o rok
později však zasáhla firmu tragédie. Tomáš Baťa totiž 12. července
1932 zahynul při letecké nehodě, když mířil do Švýcarska otevřít novou
pobočku. Přestože se Tomáš Baťa nedožil ani šedesáti let, vstoupil svou
činností navždy do českých dějin.

Plánované akce na měsíc leden
Seznam akcí za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“ nemám!!!!
Výlet do Kladna (Zahrady) spojen s návštěvou sociálně
terapeutických dílen
Výlet do Kladna, Slaného spojen s nákupy
Výlet do Kladna spojen s návštěvou nákupního centra Kladno
Hudební odpoledne za doprovodu skupiny „DUO POHODA“
Loutkové divadlo v prostorách zámeckého sálu
Výlet do Slaného spojen s návštěvou bazénu
Výlet do Berouna
Návštěva restaurace ve Smečně
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 ,,CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet do Kladna (Zahrady) spojen s návštěvou sociálně
terapeutických dílen
Výlet do Prahy, Kladna, Slaného spojen s nákupy
Výlet do Slánského plaveckého bazénu
Novoroční ohňostroj
Návštěva kina ve Slaném
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.

Seznam akcí za službu „DOMOV PRO SENIORY“
Cestománie
Cvičení pro seniory
Prosincové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Superstar 2016
Ve středu 14. prosince 2016 se dva uživatelé z Domova pro osoby se
zdravotním postižením vydali do Nového Strašecí. Cílem této cesty bylo se
zapojit do soutěže „Superstar senior.“ Soutěžící z našeho domova měli zájem
o recitativní kategorii, na kterou se řádně připravili, neboť se oba naučili
přednášet novou báseň. Ačkoliv se tito uživatelé neumístili
na předních místech, oba to pojali sportovně dle níže uvedené teze …“není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“ Tato akce je obohatila novými zážitky.
Každý zúčastněný soutěžící si odnesl výherní balíček. Závěrem je důležité
zmínit, že těmto uživatelům patří velký dík, neboť svým vystoupením
prezentovali naše zařízení, konkrétně Domov Pod Lipami Smečno.
za poskytovanou službu –
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Prosincové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Prosinec v CHB 1
Měsíc prosinec máme ze všech měsíců nejraději. Zahajujeme jej tím, že
pečeme perníčky, vánoční pečivo, vyrábíme vaječný koňak, Mikuláše
oslavíme, pouze tím, že si nadělíme dobroty, ale čerty nemáme rády a tak
tento den věnujeme pečení cukroví. Na 8.12. jsme si naplánovali také naši
tradici a to výlet
do Prahy na
Staroměstské
náměstí podívat
se na strom,
prohlédnout si
výzdobu a opět se
divit a obdivovat orloj – moc jsme si to užili.

Další dny se už u nás v bytě nesly v duchu příprav
zdobili jsme stromečky, balili dárky, dozdobovali
byt, pekli vánočky, koupili jsme si kapra.

20.12. se na nás přijela podívat paní starostka s panem ředitelem , moc jsme
se na jejich návštěvu těšili pochlubili jsme se, co jsme si sami vyrobili za
ozdobičky ukázali vše co máme nového moc jsme si s nimi setkání užili a
těšíme se na další setkání.

A již tu byl námi vytoužený den kapr
je obalený, polévka vařená, salát
hotový
a
dárky
čekají
pod
stromečkem – konečně je můžeme
rozbalit je to zase paráda – moc se
nám vše líbí a jsme velmi spokojené.
Moc si vánoce užíváme.

Vánoční svátky jsme si moc užili, 27. 12. se na nás přijeli podívat kamarádi ze
Přelíce, a protože jsme měli u nás i klientky z CHB3, tak nás tu najednou bylo
11, dali jsme si společně kávičku a povídali si o dárcích, které jsme dostali bylo to moc pěkné.

28. 12. jsme jeli se sl. Zuzkou na mamograf a abychom spojili povinnost
s něčím příjemným zavítali jsme do Kladenského zámečku na výstavu
Betlémů, moc se nám tu líbilo a už nám chybí pouze oslavit konec roku a je
tu Nový rok snad bude, alespoň takový jako tento .
Přejeme všem mnoho štěstí a zdraví, lásky a spokojenosti.
Klientky z CHB1
Akce prosinec 2016 CHB.2
1. prosince jsme zahájili kulturní akce Čertovským rejděním ve Mšeci. ¨Na
setkání s klienty z okolí se vypravil celý byt krom sl. Šornové, která po
uvážení zůstala v CHB.3. Po celé odpoledne se všichni příjemně bavili a
tančili. Na závěr odpoledne nechyběla čertovská nadílka. Masky čertů byly
tak dokonalé, že všem naháněly strach. Velká čokoládová figurka byla
útěchou. Setkání s kamarády se všem moc líbilo a těší se na jarní vínek, který
bude opět ve Mšeci.
5.prosince nechyběla Mikulášská nadílka pro všechny obyvatelky bytu.
14.prosince oslavila sl. Dáša padesátésedmé narozeniny. Odpoledne jsme se
vypravili do města nakoupit suroviny na přípravu oslavy. Dáša si v cukrárně
vybrala velký ovocný dort. Společně jsme připravili obložené chlebíčky a
chuťovky. Všechny spolubydlící Dáše popřály a poseděli. Při poslechu
oblíbených písniček odpoledne příjemně uteklo. Popřát přišly i děvčata ze
sousedního bytu. Oslavu narozenin jsme spojili i s oslavou svátku a Dáše byla
moc spokojena.
15.prosince jsme podnikli s děvčaty plánovaný výlet do Prahy. Po deváté
hodině nám jel autobus od Billy a ostatní spoje navazovaly až do Prahy. Do
centra hlavního města jsme jeli tramvají, neboť některá děvčata mají strach
z pohyblivých schodů. Jízda tramvají byla pro ně i mnohem zajímavější, než
metro. Návštěvu hlavního města jsme začali chutným obědem v restauraci,
kde všem moc chutnalo. Navštívili jsme vyhlášenou anglickou prodejnu
hraček, kde si pořídili všichni fotografie s velkými plyšáky. Po prohlídce
Václavského náměstí nesměla chybět návštěva Staroměstského náměstí a
focení u vánočního stromu, který svou velikostí a výzdobou všechny uchvátil.
Klientky si zakoupily občerstvení dle vlastního výběru a po třetí hodině jsme

se vydali na cestu zpět. Výlet se všem moc líbil a zvládla ho s menší únavou i
sl. Šornová, která cestou zpět brebentila až do Slaného.
Vánoční svátky si společně všichni připravili dle přání a zvyklostí. Výzdoba
bytu, zdobení stromečku, příprava pohoštění, slavnostní oběd a odpolední
nadílka, to vše přispělo k příjemně stráveným vánočním svátkům. Potěšila i
návštěva a přání pana ředitele a paní starostky. Konec roku proběhl ve stejné
náladě.
Výlet do Kladna s návštěvou výstavy betlémů jsme přesunuli na leden
z důvodu nepříznivého počasí.
Landová

ZPRÁVA Z AKCÍ CHB. PŘELÍC ZA MĚSÍC PROSINEC
Měsíc prosinec se nesl ve znamení vánoc a všeho dění okolo nich……
Začali jsme úklidem celého domu
a jeho výzdobou, výrobou adventních věnců, jako každým rokem a pak
následovalo:
Čertovské rejdění ve Mšeci

Vánoční pečení

Návštěva výstavy betlémů a vánočních trhů v Kladno

Štědrý večer

a oslava konce starého a příchodu nového roku SILVESTRA.
klienti CHB. Přelíc

Příprava na Vánoce 2016
Naše nejočekávanější svátky se blíží, tak u nás v CHB ve Hřebči se na ně
již velice pečlivě připravujeme. Máme výzdobu okolo domu, okna jsou
ozdobená vánoční dekorací. Navštívili jsme vánoční výstavu v Lidicích, u nás
ve Hřebči, tady bude ještě jedna, chystáme se na vánoční trhy na Kladno.
Něco málo dárků jsme pokoupili, nejvíce si slibujeme z trhů na Kladně, kam
jezdíme každý rok. Zde se taky těšíme na trdelník, jablečný závin. V sobotu
24. 11. se zajdeme podívat na rozsvícení vánočního stromku na zdejším
náměstíčku, to nám opravdu dodá už tu správnou předvánoční náladu, vždy
je zde krásné vystoupení žáků ZŠ. Začneme taky z pečením vánočního
cukroví, ta vůně se pak line celým domem, panuje u toho krásná atmosféra.
Doufáme, že i Vy se těšíte na adventní čas, na pohádky a na ten s netrpělivostí
nás všech očekávaný Štědrý den.
Za CHB Hřebeč Míčková

Měsíc prosinec v chráněném bydlení 2016
Měsíc prosinec nám utekl jako voda. Velké přípravy na vánoční svátky
jsme začali úklidem v bytě. Pak přišlo na řadu pečení vánočního cukroví.
Opět jsme zase zvolili oblíbené vanilkové rohlíčky, ořechy, perníčky, linecké
a kokosové sušenky. Do všech těchto aktivit se zapojil celý byt a práce nám
šla vždy pěkně od ruky. Vždyť výzdoba bytu, zdobení vánočního stromečku
to, už je třešnička na dortu. Také dlouhé seznamy vánočních dárku a jejich
nejen nákup, ale i zabalení je poměrně náročné. Mikulášská nadílka byla
opravdu štědrá a čertík nás nenavštívil, takže je vidět, že jsme byly všechny
hodné. Ve slánském kině jsme si nenechali ujít novou pohádku Anděl Páně 2.
A opravdu vřele doporučujeme. Všem se nám moc líbila. Příjemné umocnění
vánočního času, když nám počasí nepřeje. Ale třeba se nějaké bílé pokrývky
dočkáme. Na konci měsíce oslavila svátek sl. Plecitá, bylo to jen o hezkém
posezení, malém dárku a lehkém občerstvení. Silvestr i celé vánoční dárky
jsme si užívali klidu, pohody a pohádek.
Za CHB č.3 – Vlčková

Výročí
Věra Eichlerová – 93 let
Emilie Heřmanová – 92 let
Josef Hrabánek – 94 let
Jiřina Chvalová – 96 let
Jaroslava Junová – 86 let
Blažena Levá – 89 let
Eva Levá – 77 let
Zdeňka Malá – 81 let
Antonie Mansfeldová – 84 let
Ladislav Měchura – 92 let
Marie Mrázková – 89 let
Jiřina Rezková – 85 let
Bohuslav Velan – 79 let
Milan Blažek – 70 let
Jaroslav Černý – 52 let
Marie Dubová – 79 let
Miloslava Kadlecová – 69 let
Iveta Márová – 44 let
Libuše Musilová – 51 let
Zdislav Bešenei – 66 let
Alžběta Tokárová – 66 let

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

