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Zámecké listy

5 nejvýznamnějších českých podnikatelů v historii
3. EMIL KOLBEN (1.11. 1862 – 3.7. 1943)
Emil Kolben měl celkem 9 sourozenců a narodil se 1. listopadu roku
1862 německy mluvící rodině židovského drobného obchodníka. Po
absolvování gymnázia zamířil na elektrotechniku a strojnictví německé
technické univerzity. Díky stipendiu, které obdržel, mohl cestovat po světě,
kde se seznamoval s technologiemi rozličných průmyslových podniků. V USA
se pak stal dokonce šéfinženýrem ve vývojových laboratořích firmy Edison

Machine Company (předchůdce dnešní General Electric) a dokonce osobně
spolupracoval s THOMASEM ALVOU EDISONEM.
Jeho kariéru však nejvíce ovlivnilo setkání s vynálezcem NIKOLOU TESLOU,
který objevil vícefázový střídavý proud. Vynález Tesly Kolbena zcela uchvátil
a po svém návratu se začal věnovat jeho propagaci. V roce 1896 vznikla
Kolbenova první firma, která o tři roky později dostala název
Elektrotechnická a.s. Kolbenovi se podařilo ideálně využít šance, kterou mu
přinesl nástup elektřiny. Jeho střídavé napětí průmyslníkům vyhovovalo více
než stejnosměrný proud, který prosazoval FRANTIŠEK KŘIŽÍK, a Kolbenova
firma vyrábějící motory, generátory, zařízení pro elektrárny a továrny
zaznamenala nebývalý vzestup.
V roce 1921 se Kolben spojil s Českomoravskou strojírnou a podnik se
přejmenoval na Českomoravská-Kolben. Další fúzí z roku 1927 s firmou
Brettfeld-Daněk pak vznikla
dodnes
známá
ČKD
(Českomoravská KolbenDaněk), jejímž generálním
ředitelem byl jmenován
právě Kolben. Podnik měl
na svém vrcholu před
Velkou depresí 12 tisíc
zaměstnanců a vyráběl
širokou škálu produktů od
leteckých motorů až po
lokomotivy.
Do života Kolbenova na
sklonku třicátých let opět
výrazně zasáhly události
doby. Zatímco rozmach
elektřiny na začátku století
mu
pomohl
stát
se
významným podnikatelem,
nástup
nacismu
a
protektorát Čechy a Morava
znamenal
jeho
nejen
podnikatelský konec. Emil
Kolben byl kvůli svému
židovskému původu nejprve zbaven majetku a funkcí v ČKD a posléze byl
transportován do Terezína, kde v roce 1943 také zemřel.

Plánované akce na měsíc březen
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 Slaného spojen s návštěvou bazénu
Hudební beseda od oblíbené dvojice „DUO POHODA“
Vystoupení od muzikantů – „DUO JAROSLAV“
Příjemně strávené odpoledne se psem, za doprovodu paní Havlínové
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
MDŽ
Seznam akcí za službu ,,CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Výlet do Kladna (Zahrady) spojen s návštěvou sociálně
terapeutických dílen
Výlet do Prahy, Kladna, Slaného spojen s nákupy
Matějská pouť
Návštěva kina ve Slaném
Návštěva divadla ve Slaném
Hudební odpoledne na sále - zámek Smečno
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.

Únorové akce za službu „DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM“
Návštěva divadla „Lampion“
V úterý 10. února 2017 se šest uživatelů vypravilo do Kladna s cílem navštívit
Městské divadlo. Pro naplnění tohoto záměru si uživatelé vybrali napůl
hranou, napůl loutkovou inscenaci „Záhada hlavolamu.“ Velmi známý příběh
z pera Jaroslava Foglara byl zajímavě zpracovaný a zaujal všechny přítomné
diváky. Ponurá „Stínidla, tajemství Ježka v kleci,“ nekonečný souboj dobra a
zla, to vše nás obohatilo. Tento výlet byl vydařený, nejen divadelním
představením, ale také drobnými nákupy na Kladně.

Masopustní diskotéka
Dne 18. února 2017 v prostorách zámeckého sálu se konala „Masopustní
diskotéka.“ Této diskotéky se zúčastnili nejen uživatelé ze všech oddělení
z Domova pro osoby se zdravotním postižením, ale také uživatelé
z Chráněného bydlení. Příprava na diskotéku byla započata v dopoledních
hodinách téhož dne. Každé oddělení zajistilo suroviny a následně zhotovilo
občerstvení. Uživatelé měli možnost ochutnat různé dobroty – upečené
koláče, buchty, chlebíčky, jednohubky a různé drobné slané pečivo. Dále byla
podávána limonáda či sodovka z Vesety. O velmi pěknou atmosféru se
postaral oblíbený pan Landa, který během odpoledne zajišťoval hudbu od
známých interpretů. Všichni se pustili v různých kostýmech do tance. Ke
konci diskotéky proběhlo vyhlášení nejhezčích masek, výherci si odnesli
odměnu. Závěrem na parketu byl utvořen kruh, kdy zazněla závěrečná píseň.
Je třeba konstatovat, že masopustní diskotéka byla velmi vydařená, neboť se
všem líbila.
Za poskytovanou službu DOZP

Únorové akce za službu „CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ“
Únor 2017 v CHB1
V únoru jsme nejdříve přivítaly v našem
bytě novou pracovnici pí.Trochovou a
přejeme jí, aby se jí u nás líbilo. Společně
jsme oslavily narozeniny sl. Simony a
Zuzany. Nejdříve jsme byly v Kladně
nakoupit dárky, nechyběl tradiční oběd
v restauraci. O víkendu jsme si upekly dort
a udělaly pohoštění. Na narozeniny přijel sl. Zuzaně popřát i tatínek, pořádně
jsme si to užily.
9.2. jsme se vydaly na výlet do Prahy do Technického muzea , které se nám
velmi líbilo, v patře, které bylo věnováno vývoji domácích spotřebičů jsme si
zavzpomínaly na mládí a poznávali staré
lednice, vysavače, žehličky a ostatní
přístroje. Na výstavě telefonů jsme se
zase z minulosti dostaly až do
budoucnosti – mohly jsme si tu
vyzkoušet trenažér jízdy v automobilu, a
zahrát si na potápěče s virtuálními
brýlemi. Moc se nám tu líbilo. V suterénu
jsme se dobře naobědvaly a viděly výstavu věnovanou Karlu IV. Nakonec
jsme si všechny nakoupily nezbytné suvenýry.

V sobotu 18.2. jsme se vydaly na masopustní
disco na Smečno – potkaly jsme se s ostatními
kamarády ze zámku a ostatních domácností,
trochu si zařádily a užily si masek.

V neděli 19.2. jsme šly do kina na film Psí poslání byl moc hezký i když jsme
nakonec uronily pár slziček. Tento měsíc se nám velmi vydařil.
Klientky z CHB1

Zpráva za měsíc únor 2017 CH.B. 2
8. února jsme shlédli divadelní představení Princezna Koloběžka. Návštěva
slánského divadla a představení se všem moc líbilo. Se zaujetím všichni
sledovali děj a broukali si při pěveckých částí. Příští měsíc by rádi opět shlédli
ve slánském divadle pohádku O perníkové chaloupce.
14. února jsme se vydali v 9 hodin do Kladna do nákupního centra Oáza. Po
příjezdu jsme prošli zdejší obchody a v 11 hodin jsme již byli připraveni
k turnaji v bowlingu. Většina držela kouli poprvé v ruce, ale během
rozcvičení si každý našel způsob, jak srazit co nejvíce kuželek. Na prvním
místě se umístila Dáša a za ní se stejným počtem Marie se Světlou. Ivance se
házení koulí moc nelíbilo, tak spokojeně přihlížela od stolku s pitím. Po
turnaji přišla zasloužená odměna v podobě oběda v asijské restauraci.
Vzhledem k tomu, že 14.2. je svátkem zamilovaných odvezli si domů všichni
zákusek k odpolední kávě. Výlet se vydařil a všichni byli spokojeni.
Poslední akcí v tomto měsíci byla masopustní
diskotéka na zámku na Smečně. Celý týden se
pečlivě připravovaly masky ve všech bytech a
ani my nebyli pozadu, Na akci jsme si
připravili i občerstvení. Moučník a slané
tyčinky přišly o přestávku k chuti. Po obědě se
vyrazilo na autobus. Po příjezdu se všichni
převlékli do masek a zapojili se do tanečního
odpoledne. V druhé části diskotéky došlo i
k udílení cen za masku. Jednoznačně většinu
cen zaslouženě vybralo chráněné bydlení. Mimo
tančení byli všichni nadšeni i ze společného
setkání s klienty ze zámku. Ivanka se vřele
přivítala se svojí sestrou, která bydlí na zámku.
Po čtvrté hodině nás pan Kuneš rozvezl domů.
Uvítáme více těchto společných akcí.
V zaměstnání měly klientky od 20.2. do 24.2.
dovolenou a odpočívali, aby nabrali novou
energii.
Landová L.

Měsíc únor v chráněném bydlení
Měsíc únor v našem bytě proti lednu probíhal klidněji. Již se začali plánovat
aktivity na jarní dny. Sic únor ještě ukazoval svou sílu. Ale mrazy nás
neodradili od procházek a i výletu na Kladno. Slečna Lehocká oslavila svůj
svátek dobrým obědem v restauraci a příjemným posezením s občerstvením
v kruhu ostatních spolubydlících. Návštěva divadla ve Slaném zpříjemnila
jedno odpoledne, pohádka Koloběžka první se jim moc líbila. Pak ještě
proběhla jedna moc hezká akce, která byla na Smečně na zámku. Hudba,
tanec, masky prostě masopustní veselice.
Za CHB – 3 – Vlčková, 2017

Měsíc únor 2017 v chráněném bydlení 4 ve Slaném
8. února jsme shlédli divadelní představení Princezna Koloběžka. Návštěva
slánského divadla a představení se všem moc líbilo. Se zaujetím všichni
sledovali děj a broukali si při pěveckých částí. Příští měsíc by rádi opět shlédli
ve slánském divadle pohádku O perníkové chaloupce.
14. února jsme se vydali v 9 hodin do Kladna do nákupního centra Oáza. Po
příjezdu jsme prošli
zdejší obchody a v 11
hodin jsme již byli
připraveni k turnaji
v bowlingu. Většina
držela kouli poprvé
v ruce, ale během
rozcvičení si každý
našel způsob, jak
srazit
co
nejvíce
kuželek. Po turnaji
přišla
zasloužená
odměna
v podobě
oběda
v asijské
restauraci. Vzhledem
k tomu, že 14.2. je svátkem zamilovaných odvezli si domů všichni zákusek
k odpolední kávě. Výlet se vydařil a všichni byli spokojeni.

Poslední akcí v tomto měsíci byla masopustní diskotéka na zámku na
Smečně. Celý týden se pečlivě připravovaly masky ve všech bytech a ani my
nebyli pozadu, Na akci jsme si připravili i občerstvení. Moučník a slané
tyčinky přišly o přestávku k chuti. Po obědě se vyrazilo na autobus. Po
příjezdu se všichni převlékli do masek a zapojili se do tanečního odpoledne.
V druhé části diskotéky došlo i k udílení cen za masku. Jednoznačně většinu
cen zaslouženě vybralo chráněné bydlení. Kromě tančení byli všichni nadšeni
i ze společného setkání s klienty ze zámku. Po čtvrté hodině nás pan Kuneš
rozvezl domů. Uvítáme více těchto společných akcí.

V zaměstnání měly klientky od 20.2. do 24.2. dovolenou a odpočívali, aby
nabrali novou energii.

Výročí
Hana Čermáková – 68 let
Miroslav Ďoubal – 74 let
Jiřina Hovorková – 92 let
Emília Jakubíková – 76 let
Jiřina Koudková – 92 let
Jaroslava Krausová – 84 let
Stanislav Lepeška – 64 let
Ludmila Lišková – 75 let
Marie Mazurová – 81 let
Jaroslav Pocner – 63 let
Marie Štědrá – 89 let
Blanka Valešová – 88 let
Jiřina Voslařová – 88 let
Libuše Zelenková – 88 let
Vladimír Aulický – 38 let
Irena Jedličková – 71 let
Eva Kalytiáková – 62 let
Miloš Kocábek – 72 let
Pavla Křovinová – 54 let
Petr Novák – 62 let
Marie Nováková – 71 let
Bohumila Sehnoutková – 43 let
Iveta Šiplerová – 43 let
Pavlína Šornová – 42 let
Bohumila Plecitá – 65 let

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

