ČIHOVICKÉ LISTY
TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ
107.VYDÁNÍ
vychází od května 2003
LEDEN 2009
Živý Betlém s netradičním divadelním příběhem

Závěr pracovního roku se v Domově sv. Anežky již popáté nesl ve znamení setkání
zaměstnanců, uživatelů, rodinných příslušníků, hostů a známých při tradičním
„punčování v Anežce“. Kromě nezbytného punče byla k dispozici i výtečná vánoční
zelňačka připravená ve spolupráci s Jiřinou Krejčovou. Překvapivé inovace se však
dostalo živému Betlému. Tentokrát se do kostýmů nasoukali vedoucí jednotlivých
dílen a pracovníci sociálních služeb. Zároveň o narození Ježíše secvičili krátký
divadelní příběh. Ten se setkal s velkým ohlasem diváků, kteří nejvíce ocenili
přiměřený nadhled a vtip divadelního textu. Jeden z pastýřů například komentoval
stížnost na bolavou kostrč druhého pastýře slovy: „Tebe bolí kostrč každý den. A
nestěžuj si pořád. Kde jinde najdeš takové zaměstnání? Snad jen v nějaké chráněné
dílně.“ S ovacemi byl uvítán příchod tří králů na scénu doprovázený originální
koledou s melodií tří čuníků Jarka Nohavici: „V řadě za sebou, tři králové jdou, do
Betléma míří, jdou za kometou. Za kometou jdou, kadidlo nesou, až tam dojdou,
pokloní se a pak zase odejdou. La la la la lá….“ Vypravěč o chvíli později
hořekoval nad starostmi novopečených rodičů: „Kdo jim pomůže? Snad Herodes?
Tak ten určitě ne. A kdyby jen pár dnů počkali, nemuseli platit poplatky v porodnici
a u lékaře a ušetřili by.“ V závěrečné scéně si pak tři králové mohli dovolit nést za
doprovodu koledy „Nesem vám noviny“ kromě obvyklých darů také několik
výtisků MF dnes. Vše dotvářely koledy Živelné pohromy. „Vánoce jsou především
o radosti,“ řekl farář Marek Donnerstag před závěrečným vánočním požehnání.(red)

Dýmkaři sbírají padesátníky pro Anežku! Přidáte se?
Padesátihaléřové mince přestaly platit na konci loňského srpna. Česká národní
banka ke konci roku 2008 registrovala stažení z oběhu asi 50 miliónů těchto mincí,
tedy něco přes 11 procent. Lidem, kteří mají doma malé množství padesátníků, se
totiž nevyplatí ztrácet čas tím, že je odnesou vyměnit do banky. A tady právě začíná
nápad a výzva Zdeňka Kláska z Milevska, člena internetového klubu dýmkařů
www.dymka.net :„Každý má doma pár padesátníků a do banky s nimi nepůjde. Ale
když se shromáždí na jednom místě, mohlo by to dát dohromady větší obnos. Na
předvánočním pražském srazu dýmkařů jsem požádal o sbírku padesátihaléřů pro
Domov sv. Anežky. Jeden ze členů, výrobce dýmek, zároveň věnoval jednu svoji
vyrobenou dýmku "hukovku" do dražby, také ve prospěch Anežky. Výtěžek mám
v láhvi,“ vysvětluje Zdeněk Klásek.
Internetový klub Dýmka.net funguje zhruba od roku 2004, jeho členové jsou z celé
republiky, ze Slovenska, členy jsou také Češi žijící v zahraničí. Klub pořádá
dvakrát v roce celorepublikové srazy, častěji pak regionální. Domov sv. Anežky již
více než rok také pro členy klubu vyrábí díky Zdeňkovi Kláskovi na objednávku
keramické hrnky se speciálním dýmkovým dekorem. „Spolupráce se Zdeňkem
Kláskem a dýmkaři je rozhodně netradiční a radostná. Přináší nám zakázky a dobrý
pocit, že si někdo našich výrobků váží a žádá. Pan Klásek má zkrátka dobré nápady
jak Domov sv. Anežky podporovat. Nejnověji padesátníkovou sbírku,“ dodává Jan
Šesták, ředitel Domova sv. Anežky.
Sbírka padesátníků je otevřená i pro nečleny klubu dýmkařů. Přidat se můžete i vy.
Padesátníky můžete poslat na adresu Zdeněk Klásek, Švermova 85, Milevsko, PSČ
399 01. Nejlépe v bublinkaté obálce. „Už teď mi posílají padesátníky dýmkaři
z celé republiky poštou. Předpokládám, že v polovině roku sbírku ukončím,
padesátníky vyměním a výtěžek předám Domovu sv. Anežky jako dárek k desátým
narozeninám,“ říká Zdeněk Klásek a dodává: „Je vidět, že my dýmkaři jsme kluci
s velkým srdcem.“
(redakce)

(Po) Doteky
Hned od začátku roku se všichni tak trochu bojí,
co špatného přinese. Doba je prý vážná.
Neproudil plyn. Hospodářská krize na vzestupu a
větší počty nezaměstnaných. Stránky novin
v posledních týdnech plní zprávy o drastickém
snížení dotací na sociální služby. Větším
ohrožením než krize, úbytek peněz a roztržky je
však určitě strach z nich. Strach a s ním spojená
ztráta humoru, nadhledu, pozitivních pohledů na
věc, hravosti. Domov sv. Anežky chce v letošním
roce přispět ke znovunabytí a posílení těchto
vlastností. Jak? Nabídkou nových výrobků
z chráněných dílen a dalšími aktivitami. Bude to
takový „rok hravosti“. Zanedlouho uvedeme
první letošní inovaci z keramické dílny a POTISKu produkt „Kostky jsou vrženy“. V průběhu
jara vám nabídneme i zbrusu nové „Maňáskové
divadlo“ z tkalcovny a truhlárny. PO-TISK
nabídne také netradiční interaktivní magnetickou
maličkost s mottem „Kdo má svého Smajlíka, ten
je v pohodě“. Připravujeme také třetí ročník
benefičního turnaje v malé kopané. Do výroční
zprávy za rok 2008 počítáme se zajímavým
bonusem v podobě originální společenské hry
„Po stopách života neziskové organizace“. Ani
to ještě není všechno. Ale nechceme prozradit
všechno najednou. Chceme vám popřát dobrý
rok 2009 a budeme rádi, když jej strávíte zčásti i
v naší společnosti, s našimi Čihovickými listy, na
našich akcích, s našimi výrobky, s našimi hrami.
Co říkáte? My chceme rozhodně být na oplátku
s vámi. A těšíme se na to.
(redakce)

Děkujeme za dary
Děkujeme za finanční dar Ing. Janě Čermákové a
sponzorsky umístěnou reklamu geodetické
společnosti GK Plavec – Michalec Geodetická
kancelář s.r.o.
(redakce)

Představujeme soutěžní výrobky: Šachová sada
V předvánočním vydání Čihovických listů jsme vás trochu napínali s informací,
který z přihlášených výrobků nakonec vyhrál Podzimní soutěž chráněných a
terapeutických dílen Domova sv. Anežky. Takže. Nečekaným vítězem se stal, sám
náležitě překvapený tímto oceněním, Jiří Netík. Důvodem jeho vítězství byl
samotný nápad na uspořádání této soutěže, která přinesla mnoho zajímavých a
netradičních výrobků a úsilí. Každá z dílen věnovala svému výrobku skutečně
maximum možného úsilí a umu. To byl také důvod, proč hodnotitelé nakonec
neupřednostnili žádný z výrobků. Všechny totiž zaujaly, každý trochu jinak a každý
někoho jiného. Slíbili jsme vám také postupné představení jednotlivých soutěžních
výrobků. V dnešním vydání začínáme Šachovou sadou z chráněné keramické dílny.
Šachovnice o rozměrech 60 x 60 cm je vyrobena z jednotlivých dvoubarevných
keramických destiček, které jsou přilepené na vodě odolnou překližku a
vyspárované. Na šachovnici je sada 2 x 16 kusů šachových keramických ručně
modelovaných figurek o velikosti 6 – 15 cm. Co kus, to naprostý originál.
Podle Jitky Václavíkové, vedoucí keramické dílny, se na výrobě podíleli všichni
zaměstnanci dílny a při modelování obličejů a figurek se náležitě vyřádili. Šachová
sada není rozhodně určená k sériové výrobě. Jde ale o úžasný výrobek pro vášnivé
šachisty a ty, kteří vyhledávají netuctová a originální díla a mají doma nebo v klubu
dostatek místa pro umístění šachové sady. Dílo je vhodné například i pro
uspořádání aukce nebo benefiční dražby. Šachová sada z chráněné keramické dílny
je zkrátka jen jedna. Pokud někoho z vás zaujala, určitě se ozvěte.
(redakce)

Výtvarná dílna věnuje obrazy dalším obcím regionu

Jedinečná šachová sada pro náročné (foto red.)

Divadlo a zpěvy před vánoci
Přívětivou předvánoční atmosféru v Domově sv.
Anežky doplnily také dvě návštěvy. Nejprve
přišel pěvecký sbor z týnského gymnázia a
zazpíval nám vánoční i jiné písně. Přijeli také
kamarádi ze Stroom Dub u Prachatic. Ti
předvedli velice vtipnou divadelní hru o
Jeníčkovi a Mařence. Společně jsme pak zpívali
koledy, pili čaj, dávali si dárečky a užívali si
milého setkání. Děkujeme za návštěvy.
(red)

V rámci aktivit Výtvarné dílny Domova sv. Anežky podporovaných Sdružením
měst a obcí Vltava ze společného projektu vznikly také v roce 2008 tři
velkoformátové obrazy ve velikosti A1 určené jako dar pro jednotlivé obce
mikroregionu Vltavotýnsko. Před rokem byly obdarovány obecní úřady
v Chrášťanech a Hartmanicích, letos získají výzdobu pro své obecní prostory Dolní
Bukovsko, Všemyslice a Týn nad Vltavou. V nejbližších týdnech budou díla
předána starostům obcí. „Obrazy pro obce jsou vždy inspirovány nějakou místní
dominantou. Namalovali jsme soutok Vltavy a Lužnice pod Neznašovem, zámek
v Kolodějích nad Lužnicí a pohled na věž bukovského kostela“, upřesňuje Barbora
Šestáková, vedoucí výtvarné dílny. Tato aktivita probíhá jednou týdně v rámci
služby sociální rehabilitace s mottem: Zažij obdiv, potěš ostatní! Autorská díla
Roberta Valenzy, Tomáše Járy, Jirky Konrádové, Martiny Bártové nebo Hanky
Ťupové mohli naposled obdivovat návštěvníci budějovického Czech Art festivalu.
Letos bude výtvarná dílna vystavovat v Informačním centru Vysoký Hrádek
v Temelíně, v Městském muzeu Týn nad Vltavou a v samotném Domově sv.
Anežky při výročních akcích k 10.výročí otevření domova v listopadu. V jednání je
také výstava v píseckém centru dětské ilustrace Sladovna.
(redakce)

Společnost ČEZ splnila i naše malovaná přání
Společnost ČEZ v průběhu podzimu loňského roku uspořádala akci „Strom
splněných přání“. Jejím cílem bylo naplnit konkrétní přání dětí a mladých lidí
z dětských domovů, stacionářů a dalších zařízení. Také uživatelé sociálních služeb Tomáš namaloval Dolní Bukovsko (foto red.)
našeho Domova sv. Anežky dostali příležitost sdělit svá přání prostřednictvím
namalovaných obrázků. Zaměstnanci JE Temelín pak tato přání zhmotnili,
nakoupili, zabalili a Ing. Milan Nebesář je 19.prosince 2008 přivezl do Domova sv.
Anežky pod vánoční stromeček. A pak z rozbalených dárků vykoukla CéDéčka
s oblíbenými zpěváky, velké sady puzzle nebo rádiobudík. Tomáš, jak jinak, našel
ve svém balíčku knihu o koních a náležitě se s ní chlubil. Velkou radost měl také
Víťa. Přál si model historického autobusu. Musel to být pro dárce nelehký úkol. Ale
i toto přání se povedlo splnit a Víťa autobus pyšně a s uspokojením předváděl. Byla
to povedená akce. Moc děkujeme za její uskutečnění.
(redakce)

Nové výrobky pro vítání občánků
Obce a města mohou také v letošním roce objednat v chráněných dílnách Domova
sv. Anežky dárky pro své akce „Vítání občánků“. Připravili jsme pro ně některé
inovace. Nyní si mohou vybírat mezi čtyřmi různými originálními výrobky. V
nabídce je tkaný maňásek kašpárek, tkaný polštářek zvířátko, keramická jídelní
sada nebo dětský batůžek. To vše samozřejmě s dětským motivem, jménem
občánka a za stejnou cenu. Podívejte se na naše internetové stránky (zde) ! A
objednávejte! Naše výrobky pomáhají 2x.
(redakce)
VÍTE, ŽE naše stránky www.anezka-tyn.cz loni navštívilo 18 000 osob? A co vy?
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