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TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ
109.VYDÁNÍ
vychází od května 2003
BŘEZEN 2009
Víťa Zákostelecký představil své autobusy a kombajny
Ve výstavní síň plnou kombajnů, autobusů, nákladních vozů, trojrozměrných
modelů i deskových obrazů se proměnila v úterý 10. března společenská místnost
v Domově sv. Anežky. Na stole štrúdl, křupky, připravené šampaňské, hudební
kulisa oblíbených Babouků. Tak to vypadalo na vernisáži výstavy „Víťovy
autobusy“. Vítek Zákostelecký pojal výstavu jako retrospektivu svých obrázků a
modelů za poslední roky. „Já mám autobusy a kombajny strašně rád, proto je
pořád maluju a chtěl jsem vám svoje obrázky představit a ukázat. Jsou tu hlavně
starší modely autobusů, ale i novější kombajny, ve kterých jezdím v létě při žních,“
řekl autor při své zahajovací řeči. Víťa maluje autobusy hlavně doma, podle
předloh, které má uspořádány ve svém katalogu autobusů a zemědělských strojů.
Návštěvníci vernisáže obdivovali velké stojací modely kombajnu Case, ti starší
vzpomínali na mladá léta při pohledu na historické modely autobusů Karosa ŠD 11
nebo Ikarus. Nálada byla opravdu výtečná, stejně jako občerstvení, a došlo i na
tanec autora s Aničkou Valtrovou. O výstavu už projevili zájem také pracovníci ze
střediska U svaté Kateřiny, což Víťovi udělalo obrovskou radost. Tak tedy maluj
dál, Víťo! Už teď se těšíme na tvoji další výstavu.
(redakce)

Pohled na píseckou Sladovnu od historického mostu

Pohádkový den ve Sladovně
Na pozvání písecké Sladovny jsme se s naším
stánkem a výrobky zúčastnili předposlední
březnovou sobotu Pohádkového dne. Zcela jsme
vyprodali zásoby našich novinek – reklamních
placek s motivy kašpárka a dračí letky (více o
plackách najdete zde). Rychle mizely také
originální velikonoční pohlednice a keramické
hrnky. Velký úspěch u dětí i dospělých měl také
náš interaktivní reklamní stojan se skládačkou
dvou obrázků (o něm vám řekneme více
v dalších Čihovických listech). A ze Sladovny
jsme si přivezli objednávku na výrobu
originálních pohlednic (návrhy připravila
Výtvarná
dílna),
dodávku
potištěných
reklamních předmětů a výrobu keramických
propagačních hrnků. Pro nás to zkrátka ve
Sladovně byl opravdu pohádkový den… (red)

Velikonoční pohlednice od nás –
„last minute“ příležitost pro Vás
Máte opravdu poslední příležitost objednávat si
letošní Velikonoční pohlednice z Domova sv.
Anežky. Jejich zajímavou nabídku najdete na
našich internetových stránkách www.anezkatyn.cz (nebo klikněte přímo zde). Objednávky
přijímá Vít Šubrt, 385 724 007, 604 270 725,
obchod@anezka-tyn.cz. Děkujeme předem za
podporu našich chráněných dílen.
(red)

Třicet tisíc návštěvníků stránek
Vítek Zákostelecký představuje své kombajny, autobusy a nákladní vozy.

Stolní maňáskové divadlo – jedinečná novinka
Chráněná tkalcovská dílna a truhlářská dílna přihlásily do podzimní soutěže velice
zajímavý výrobek – maňáskové divadlo. A ukazuje se, že šlo skutečně o trefu do
černého. Z tohoto skvělého nápadu se během tří měsíců vyklubala jedinečná
novinka chráněných dílen Domova sv. Anežky (více informací najdete na
internetových stránkách, zde). Základem je sada maňásků vyrobených z utkaných
textilních pásů. Mezi postavičkami lze najít Honzu, Kašpárka, krále, královnu,
princeznu, tříhlavého draka, čerta, vodníka, vílu a čarodějnici. Divadlo nabízíme
v malé stolní variantě s dřevěnou přepravní truhličkou s vysouvacím víkem, a
skládací scénou ze dřeva a tkané textilie. Výrobek je určený pro využití ve
školkách, školách, družinách, dětských domovech, mateřských centrech, dětských
domech, ale i v domácnostech, zkrátka všude tam, kde jsou hravé, zvídavé a tvořivé
děti a dospělí. Truhlářská dílna umí do větších prostor vyrobit na objednávku také
větší, stabilní, dřevěnou divadelní scénu. Obě dílny zkrátka prokázaly velkou
tvořivost a um. A všichni zaměstnanci těchto chráněných dílen se už těší, že
maňáskové divadlo najde své spokojené zákazníky.
(redakce)

V neděli 15. března 2009 překročil počet
návštěvníků internetové stránky www.anezkatyn.cz hranici 30 tisíc. Počítadlo funguje od
února 2007. V průměru tedy navštíví naše
stránky 1.250 osob za měsíc. V roce 2008 byla
průměrná návštěvnost 1495 osob za měsíc, letos
dosahuje měsíční průměr 1550 přístupů.
Děkujeme za Váš trvalý zájem.
(red)

Líbí se vám naše maňáskové divadlo? (k článku vlevo)

V komiksu ožívá desetiletá historie Domova sv. Anežky
Výtvarná dílna Domova sv. Anežky se zkraje roku pustila do náročného projektu.
Jeho výsledkem by mělo být přibližně čtyřicet komiksových obrazů a výjevů
z historie a činnosti Domova sv. Anežky. Pod rukama Jitky Konrádové, Tomáše
Járy, Hanky Ťupové, Roberta Valenzy a Martiny Bártové tak postupně ožívají
důležité události počínající rokem 1997. Tady vybudujeme Domov sv. Anežky –
takový je obsah první komiksové bubliny Jiřího Netíka při pohledu na polorozpadlé
čihovické objekty. „Za těch deset let se toho událo opravdu strašně moc a my jsme
přemýšleli, jak ten vývoj zprostředkovat našim podporovatelům, známým,
návštěvníkům, ale i sami sobě. Dlouhé popisné texty nikdo číst nebude. Zvolili jsme
tedy výtvarnou formu v komiksovém pojetí. Ta bude rozdělena do deseti
chronologicky uspořádaných krátkých příběhů a zmapuje ty nejdůležitější nebo
nejzajímavější okamžiky uplynulých deseti let. Taková forma je vhodným
komunikačním prostředkem i pro ty, kdo Domov sv. Anežky využívají,“ vysvětluje
záměr projektu ředitel Jan Šesták. Kompletní komiksová historie bude v průběhu
druhé poloviny roku 2009 představena na čtyřech výstavách (Informační centrum
Temelín, Městské muzeum Týn nad Vltavou, Domov sv. Anežky, Sladovna Písek)
a následně trvale umístěna v prostorách Domova sv. Anežky. Uvažuje se také o
jejím tištěném vydání. Držíme palce a těšíme se.
(redakce)

Tato zeď U svaté Kateřiny už je trvalou oporou.

O zeď se už můžeme opřít
Konečně odtál sníh a my vám tak můžeme
slovem i obrazem ukázat důležitou novinku ve
středisku U svaté Kateřiny. V zadním traktu
tohoto objektu totiž došlo k opravě opěrné zdi,
která zajišťovala svah k silnici proti sesouvání
(viz foto). Původní zeď už byla jen zbytkovým
shlukem kamení. Dílo bylo dodána firmou Jan
Kakaščík – stavební práce a na jeho financování
se podílelo Sdružení měst a obcí Vltava
s využitím prostředků z Programu obnovy
venkova a Domov sv. Anežky, o.p.s..
(red)

Zájem o keramiku je i jinde v ČR
Vždy máme velkou radost, pokud se zákazníci
vrací po čase s novou objednávkou. To je případ
Brněnského kulturního centra a Pozemkového
fondu (viz foto), kterým jsme dárkové a
propagační keramické hrnky se škrabanými
motivy a logem vyráběli v chráněné keramické
dílně již poněkolikáté. Stejně důležité pro naše
dílny je fakt, že se ozývají také noví zákazníci.
V posledních týdnech Obec Pohoří ve středních
Čechách a Informační centrum v České Skalici
v Kladském pomezí. Moc všem děkujeme. (red)
Také Robert Valenza s podporou Báry Šestákové přenáší historické události na čtvrtku.

Kája vás zve na jarní procházku k rybníku
V loňských květnových Čihovických listech jsme čtenáře zvali k návštěvě rybníku
u Koloděj nad Lužnicí, o který se stará Kája, někdy i s Lubošem a Lenkou.
Neobvyklé sucho však v minulém roce způsobilo nedostatek vody a tím i vyřazení
některých technických pohyblivých vymožeností u rybníka z provozu. Přicházející
jaro ale přináší i spoustu vody. Oba dva mlýnky umístěné u rybníka už zvesela
klapou. Kája přidal i další novinky, například přístřešek pro kachny, které se
chystají u tohoto rybníka uhnízdit. Proto je v příštích dvou měsících ta nejlepší
doba k návštěvě jarně oděného Kájova království. Nebudete litovat. A Kájovi
uděláte radost, když nám pak napíšete, jak se vám u rybníka líbilo. Informace o
umístění rybníka a jak se tam dostanete najdete zde nebo na našich internetových
stránkách v sekci Turista.
(redakce)

Bohunický dřevák je opět tady!
Už v sobotu 28. března večer bude v Bohunicích jasné, jak se naše hudební skupina
Živelná pohroma popasovala s obhajobou loňského vítězství na této soutěžní
přehlídce amatérských folk a country formací. Rok nám visela na stěně trofej
v podobě dřeváku. Od ledna poctivě každý týden trénujeme a pilujeme naše dva
hudební vstupy. Samozřejmě nezůstaneme nic dlužni naší pověstné živelnosti.
Přijďte se o tom přesvědčit sami a podpořte Živelnou pohromu. V sobotu 28. března
2009 od 16:30 v Bohunicích
(redakce)
Chceme se znovu poprat o Bohunický dřevák! Proto stojíme o
vaši podporu! Díky, že přijdete…
Vaše Živelná pohroma

Dárkové hrnky Pozemkového fondu doznaly proměny
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