ČIHOVICKÉ
TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV.ANEŽKY A OKOLÍ
163. VYDÁNÍ
vychází od května 2003
květen 2015

REGIOshark s Anežkou
České dráhy vypravily mimořádnou soupravu u
příležitosti představení pohádkového království a krále
v podání
herce a baviče
Václava
Vydry.
Na tom by
nebylo nic tak
zvláštního.
Pro znalce a
příznivce
dráhy
se
konala událost
daleko větší.
Na dráze, kterou postavil František Křižík, se ocitlo
dosud nejnovější vozidlo ČD – RegioShark.
A u toho nemohlo
Rádio Anežka
chybět.
Na
konečné stanici se
náš redaktor David
Tyc dostal až do
kabiny
strojvedoucího,
kterého zpovídal.
Schválně, kdo by
chtěl vědět, jak
rychle dokáže regionální žralok - RegioShark uhánět ?
Ten, ať si pustí reportáž na vlnách Rádia Anežka
.

Internetové Rádio Anežka
Internetové rádio Anežka je společný projekt uživatelů
sociálních služeb Domova sv. Anežky, o. p. s.
A jak ho popsat? Je to skvělé
rádio pro pobavení se vším
všudy. Naši moderátoři to
s mikrofonem zkrátka umí. Fakt
umí! Startujeme od pondělí do
pátku od osmi do dvanácti hodin streamově:
http://www.radiohosting.cz/radio/radio766/ nebo si nás
jednoduše „vygůglujte“. - stačí zadat „radiohosting
rádio Anežka“ a vyběhne Vám odkaz - Radio Anezka
Poslechnete si ledacos z reportáží a víte, jak se svět
točí… Zprávy máme jenom dobré a pozitivní (99,9%).
Žijeme sportem a sportovní
zprávy úspěchem českých
sportovců… Kultura mapuje
dění kolem dokola a zve na
všelijaké akce. S rádiem si
dokážete něco zajímavého
vyrobit a zabít nudu!

LISTY
Vítek Zákostelecký vytváří modely
Vít Zákostelecký se zajímá o hromadnou dopravu, ale
také o zemědělskou techniku. Proto si připravil
výstavu, na které představil vlastnoručně vyrobené
modely - staré zemědělské stroje. Tedy nejsou to ty,
které budete moci
vidět v
Zemědělském
muzeu
v Netěchovicích.
Tyhle jsou novější.
Vzpomínáte si na
LIAZ 706, kombajn
E512, Zetor 5718
nebo 7245? Vítek o
nich leccos ví, rozpovídá se i o historii, která je spojená
s konkrétním strojem i konkrétním řidičem z JZD
Žimutice. Jeho modely jsou dovedené do posledního
detailu.

Svět v pohybu stál za to
Počasí je v dubnu jako na houpačce. Ani deštivé
počasí ale nezabránilo
v cestě na budějovické
výstaviště.
V čele
s největším nadšencem
Vítkem
Zákosteleckým
se jelo na výstavu Svět
v pohybu (dřívější Mobil
salon).
A
co
bylo
největším
lákadlem?
Schválně, kdo z Vás by
poznal
historický
autobus na fotce? Ti,
kdo říkali „Erťák“, tak
měli pravdu. Mezi další
lákadla patřily ukázky
Integrovaného
záchranného
sboru
Jihočeského kraje.

Přivezli jsme si putovní pohár

V dubnu proběhlo druhé kolo třetí ligy v integrované
Boccie. Tělocvična U Hvízdala hostila šest kvalitních
týmů, které byly
poskládané
od
nejmladších žáků po
seniory. A všichni
hráli
s plným
nasazením. Naši se
rozhodli pojmenovat
originálně Kobry. Že
by se inspirovali
novým
útvarem
policie? Ani tak nebylo jednoduché vyhrát. Na každý
tým musela být jiná strategie. A to se vyplatilo. Kobry
Projekt je podpořen grantem získali nejvíce bodů a odvezli si domů putovní pohár.
Jihočeského kraje 2015
Uvidíme, jestli ho přivezeme i příště. Držte nám palce!

Živelná pohroma nezpůsobila kalamitu

Chodíte nakupovat do Tesca?

Ba naopak! Živelná pohroma se ujala úvodu letošní
Májkové garden párty v plné síle a plném obsazení.
To se to pak
stavělo májku.
Jak
můžete
vidět,
byla
pastvou
pro
oči. Však si na
ní také nechali
všichni
záležet.
Po
májce
přišla na řadu
čarodějnice,
která neunikla svému osudu. Pak už se mohlo jen
spokojeně hodovat a povídat. Přátelé Domova sv.
Anežky
také
měli
možnost poslechnout si,
co se už letos událo a
plány do budoucna.
Všem se odpoledne
líbilo natolik, že jej
nepřerušil ani drobný
májový
deštík.
Děkujeme za účast a
těšíme se zase příště
naviděnou!

Domov sv. Anežky byl jako neziskovka zařazen mezi
dva kandidáty na získání finančního daru z nadačního
fondu obchodního řetězce Tesco. Jde o pořádný balík!
50 tisíc korun by nám pomohlo vybavit chystanou
sociálně terapeutickou dílnu – Anežčina zahrádka.
Podpořte nás prosím! Podpoříte nás hlasováním
v prodejnách Tesca v Bechyni nebo Veselí nad
Lužnicí. Od konce května tam budou vystavené oba
projekty a kdo získá víc hlasů, tak bere všechno!
Každého hlasu si velice vážíme a předem děkujeme.

Ovečky shodily srst
Čihovické ovečky Tonda a Anežka se v předstihu
připravují na
parné
léto…
Nebo že by to
byla předzvěst
využívání vlny
v Čihovicích?
Pro ty, kdo by
se jich lekl,
tak
se
nelekejte. Pod
původním
kabátem se už
pořádně prohýbaly. Sice nejsou k poznání, ale změna
jim při letních teplotách přijde vhod.

Domov sv. Anežky jako pastva pro oči
Květen - Máj, lásky čas - Anežce prospívá.
Venku to teď hraje všemi barvami.
Posuďte sami, jaká krása to napohled…

Pootevření Jihočeského zem. muzea
V úvodu dubna se v blízkých Netěchovicích konalo
slavnostní otevření JZM.
Záštitu na projektem, který je
spolufinancován z ROP Jihozápad
převzal
ministr
zemědělství
Marián Jurečka. V
tuto chvíli ještě
nejsou expozice
muzea
zcela
dokončené tomu
odpovídá i zatím
dobrovolné
vstupné a nutnost
návštěvu muzea si
předem
telefonicky rezervovat.
exponátů, které jsou
v areálu
k vidění,
stojí za návštěvu.
Cílem muzea je

Přesto

však

několik tisíc

ukázat
především
sepětí zemědělství
s každodenním
všedním životem.
Statek je bývalým poplužním dvorem rodu Vratislavů.
Statek se má po své kompletní rekonstrukci stát
pomyslným mostem mezi minulostí a budoucností.
Bude místem rodinných výletů, kde je možné si
exponáty nejen
prohlížet, ale i
prakticky vyzkoušet či
zjistit jak věci fungují.
Sociálně terapeutická
dílna Domova sv.
Anežky vytvořila pro
tuto příležitost čtyři
papírové modely se
zemědělskou
tématikou.
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