Martina Rachačová, Vladimír Lajfert, Václav
Nečas a Vladimír Hořčička, to byli pomocníci
dobrovolníci z JE Temelín, kteří se 27. a
28.května účastnili akce společnosti ČEZ – Čas
pro dobrou věc. Po celý den pracovali v Domově
TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ sv. Anežky a významně tak přispěli k budování
112.VYDÁNÍ
vychází od května 2003
ČERVEN 2009 tichého koutu s rozcestníkem a zahradního
domku. Moc děkujeme.

ČIHOVICKÉ LISTY

Výroční zpráva s netradiční hrou „Vydej se po stopách“
Domov sv. Anežky v minulých dnech vydal svoji Výroční zprávu za rok 2008.
Kromě veřejně dostupné tištěné podoby zprávy, se kterou se budete moci
potkávat dalších 12 měsíců, je na našich internetových stránkách www.anezkatyn.cz k dispozici také její elektronická verze ke stažení v pdf formátu (klikněte
zde). V letošním roce jsme pro vás přichystali díky příspěvku z grantového
programu Jihočeského kraje velice zdařilé překvapení. Do tištěné Výroční
zprávy jsme vložili zcela originální a jedinečnou společenskou hru „Vydej se po
stopách …“. Chceme vás jejím prostřednictvím netradiční formou seznámit se
sociálními službami a dalšími činnostmi Domova sv. Anežky. Trochu vám
přiblížit naši práci, úspěchy, radosti i starosti spojené se zdravotním postižením
i provozováním nestátní neziskové organizace. Zahrajte si ji! Ti zvědaví, kteří
nemají k tištěné verzi přístup, si ji mohou prohlédnout a dokonce i vytisknout
na internetových stránkách www.anezka-tyn.cz v sekci Výroční zprávy.
Vytvořili jsme i velkou stolní verzi této netradiční společenské hry, kterou si
budete moci zahrát vždy tam, kde bude Domov sv. Anežky vystavovat výrobky
chráněných dílen nebo obrazy z Výtvarné dílny. Hned v červenci a srpnu to
bude Informační centrum Jaderné elektrárny Temelín Vysoký Hrádek.
(redakce)

Poutnický slovníček - Pilgerwörterbuch
Od pátku 26.6. do neděle 28.6. nás najdete někde mezi Týnem nad Vltavou a
Chelčicemi. Putujeme, jsme na společné cestě s našimi přáteli z rakouského
Heidenreichsteinu. Celkem nás bude asi 35 poutníků na naší stezce za svatým
Jakubem, kterou kráčíme již třetím rokem. O naší letošní cestě vás budeme
informovat v příštím vydání Čihovických listů. Letošní internacionální putování
si vyžádalo speciální přístup. A tak dostali čeští i rakouští poutníci do rukou
speciální slovníček neboli Pilgerwörterbuch, aby si mohli ty nejdůležitější
potřeby a pocity sdělovat. Některé velmi potřebné obraty vám dvoujazyčně
přinášíme i prostřednictvím Čihovických listů.
**************************************************************************************************************************************************************************************

Ich gehe nicht mehr weiter.
Ich kann nicht mehr.
Ich verstehe dich.
Das ist herrlich!
Wir sind endlich hier!
Die Schnecke würde diese
Strecke ein Jahr gehen…
Mir haben am besten das Bier
und die Mädels gefallen.

Dál už nejdu.
Už nemůžu.
Rozumím ti.
To je nádhera!
Konečně jsme tady!
Šnek by šel tuhle
trasu nejmíň rok….
Nejvíc se mi líbilo pivo a holky.

****************************************************************************************************************************************************************************************

Tak jste se také něco nového naučili? Nechali jste na sebe tyto fráze působit?
Představili jste si atmosféru našeho společného putování? Inspirovalo vás to?
Není nic snadnějšího než počkat na vydání netradičního průvodce putování a
vydat se v našich stopách.
(redakce)

Padesátníků bylo 2 374
Těžký papírový pytlík táhla v polovině června
Jitka Mládková do České národní banky
v Českých Budějovicích. Bylo v něm přesně
2374 kusů padesáti haléřových mincí. Daroval
nám je Zdeněk Klásek z Milevska, člen
internetového klubu dýmkařů www.dýmka.net.
„Padesátihaléřové mince přestaly platit na konci
loňského srpna. Na předvánočním pražském
srazu dýmkařů jsem požádal o sbírku
padesátihaléřů pro Domov sv. Anežky. Sbírka
pak pokračovala až do konce května také ve
společnosti ZVVZ Milevsko, nikláky mohli lidé
posílat i poštou“, vysvětluje Zdeněk Klásek.
Další ze členů klubu dýmkařů zároveň věnoval
jednu svoji vyrobenou dýmku "hukovku" do
klubové dražby ve prospěch Anežky. Celkový
výtěžek sbírky nakonec činí 4.176,-Kč. „Tak
jako padesátníková sbírka potřebuje ke svému
výtěžku obrovské množství padesátníků, tak se
také činnost a životaschopnost Domova sv.
Anežky skládá z tisíce maličkostí a velkého
množství podporovatelů a pomocníků“, říká
ředitel Jan Šesták a dodává: „Všem dýmkařům i
zaměstnancům ZVVZ moc děkujeme za
podporu. Především ale Zdeňku Kláskovi, který
to celé vymyslel.“ Ten už ale vymýšlí další
možnosti podpory. Na zářijové setkání dýmkařů
ve Zvíkově připravuje benefiční dražbu ve
prospěch Domova sv. Anežky. „Budou se dražit
předměty, které vyrobili v Anežce. Rozhodně
budou stát za to, ale je to překvapení pro kolegy
dýmkaře, takže více vám zatím nepovím“, uzavírá
Zdeněk Klásek. Necháme se překvapit také my.
Čtenáře Čihovických listů budeme samozřejmě
informovat.
(redakce)

Skalka je jen část „Zahrady na půl cesty“

Děvčata se líčila

Na podzim loňského roku se sociálně terapeutická dílna pod vedením Jana Pejchala
pustila do svého náročného projektu (přihlášeného do podzimní soutěže chráněných
a terapeutických dílen, o kterém jsme vás již informovali). Znamenalo to tři měsíce
těžké práce, přesun obrovského množství zeminy, štěrku, kůry a kamene, spousta
přemýšlení, nutnost strpět úšklebky, úsměšky a nevíru od okolo jdoucích, přežít
úraz palce na Tomášově noze a hlavně nevzdat to. Výsledkem je však zajímavá a
originální skalka před Anežkou na anglický i francouzský způsob na ploše 16 m2
s vyschlým korytem a malým jezírkem. „Před měsícem jsme skalku osázeli
darovanými skalničkami. Začíná se už zelenat a přidávají se i další barvy
skalničkových květů. Je to radost“, usmívá se Jan Pejchal a dodává: „Všichni tu
odvedli obrovský kus práce a těší nás, že se skalka líbí.“ Skalka bude slavnostně
„otevřena“ společně s dalšími částmi „Zahrady na půl cesty“. Tak se jmenuje
projekt, kterým sociálně terapeutická dílna upravuje zahradu před Domovem sv.
Anežky. Po skalce je v tuto chvíli na řadě tichý odpočinkový kout s rozcestníkem,
lavičkami a vinnou révou. „Je s tím hodně práce, pokládáme kamennou dlažbu na
cestičky a prostor posezení. Na konci května nám s tím pomohli dobrovolníci
z ČEZu, Martina Rachačová, Vladimír Lajfert, Václav Nečas a Vladimír Hořčička.
Odvedli obrovský kus práce, moc jim děkujeme“, říká Jan Pejchal. Poslední úpravou
bude vybudování rohového zahradního domku na nářadí, dřevo a lavičky. Celá
zahrada v novém pak bude představena veřejnosti v listopadu při shromáždění
k 10.výročí provozu Domova sv. Anežky.
(redakce)

To tu ještě nebylo. Jeden všední podvečer
dorazila do Anežky opravdická kosmetička.
Děvčata byla připravená u stolu a více než
dvouhodinovou přítomnost profesionálky v líčení
a péči o pleť si opravdu užila. Vyslechla si cenné
rady, probrala spolu s kosmetičkou obsah svých
taštiček, došlo také na vzorové líčení. Nepodařilo
se nám zatím zachytit reakce mužské části
Domova sv. Anežky, ale samotné účastnice
kosmetického
semináře
hodnotily
tuto
podpůrnou aktivitu velmi kladně.
(redakce)

Když pro pivo…..
….tak samozřejmě do hospůdky nebo restaurace.
Nikoliv do keramického džbánku, jak psala
naprostá většina účastníků malé letní soutěže
z květnového vydání Čihovických listů. Byl to
takový malý chytáček, který ale ukázal, jak moc
na naši keramiku myslíte. Přesto v průběhu
několika málo týdnů všechny odpovídající
odměníme drobným dárkem. V každém případě
je skvělý nápad objednat si pro horké letní dny a
podvečery keramický pivní džbán z keramické
dílny Domova sv. Anežky, k němu třeba i
keramické půllitry. Naše keramika výborně
udržuje teplotu, je užitná i esteticky hodnotná, a
možná, že se stane dobrým důvodem, proč se
v létě scházet na zahradě nebo u ohniště společně
s přáteli. Ovšem k nedělnímu obědu lze využít
také. Objednejte si to u nás! (Vít Šubrt, tel.:
385 724 007 nebo 604 270 725, email:
obchod@anezka-tyn.cz).
(redakce)

Kdy máme v létě zavřeno?

Darujte přívěsek se svatým Kryštofem

Domov sv. Anežky v Čihovicích přeruší svůj
provoz v průběhu léta měsíců jen na dva týdny
od 27.7. do 9.8.2009. V objektu však bude stále
někdo přítomen, důležité vzkazy můžete doručit.
Středisko U svaté Kateřiny dveře neuzavře
vůbec. Provoz jednotlivých dílen však bude
v uvedených termínech mírně omezen. (redakce)

Svatý Kryštof patří mezi nejoblíbenější světce. Říká se totiž, že pokud spatří někdo
světcův obraz, nezemře v ten den. Je považován za patrona řidičů, cestovatelů či
poutníků. V některých farnostech bývá zvykem obdarovat motoristy a cestovatele
na svátek Svatého Kryštofa (25.7.) přívěskem na klíče od automobilu nebo motorky
s jeho vyobrazením. Takový dárek ale můžete věnovat i komukoliv blízkému okolo
sebe, kdo často cestuje nebo řídí. A přívěsek s vyobrazením svatého Kryštofa teď
můžete získat také v Domově sv. Anežky. Ve Výtvarné dílně vzniklo pod rukama
Roberta Valenzy originální a jedinečné vyobrazení Svatého Kryštofa. V chráněné
dílně PO-TISK toto dílko upravili, vytiskli, rozřezali a zkompletovali do
plastového, obdélníkového přívěsku o rozměrech cca 3,5 x 2,5 cm (viz foto
vpravo). Celou nabídku můžete shlédnout na našich stránkách www.anezka-tyn.cz
nebo přímo zde. Objednat přívěsky se můžete u pana Víta Šubrta (tel.: 385 724 007
nebo 604 270 725, email: obchod@anezka-tyn.cz).

Chodíme do „Večerní školy“
Klárka, Martina, Jitka, Tomáš a Robert, to jsou naši první studenti nově
organizované Večerní školy probíhající jednou týdně v Českých Budějovicích z
iniciativy Občanského sdružení IN. „Večerní školy jsou jednou z forem
celoživotního vzdělávání dospělých osob s postižením. Jsou zaměřeny na
opakování, prohlubování či doplnění znalostí a dovedností, ale umožňují
účastníkům také možnost sociálního kontaktu s ostatními účastníky“, vysvětluje
Zdeněk Toušek, který společně s dobrovolnými asistenty s řad studentů vysokých
škol zajišťuje výuku. V průběhu května a června proběhlo prvních šest setkání.
Výuka by měla pokračovat po prázdninách. A podle nadšených reakcí studentů
z Anežky usuzujeme, že do dalšího ročníku nastoupí zcela určitě znovu. (redakce)

ČIHOVICKÉ LISTY № 112
Čihovické
listy jsou
interním
informačním
materiálem Domova sv. Anežky, o.p.s., za jejich
obsah odpovídá a redakci každého vydání vede
ředitel společnosti.

