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Chelčický Linhart od dubna ožil svou „každodenností“
Linhart ● Chelčický domov sv. Linharta, otevřený začátkem dubna, prožívá
první týdny svého nového života. Obyvatelé Chelčic zaregistrovali, že se „na
bývalé faře svítí, větrá, a něco se děje“. Nemohli si nevšimnout také dalších
opravených střech nad hlavní budovou, nad bývalými maštalemi i přístřeškem na
dříví. V oknech se objevily květiny. Začala rekonstrukce zdi zahrady. Linhart ale
především ožil lidmi. S Markétou, Stáňou a Hankou, které se o provoz Linharta
starají, vidíme nové tváře, Davida, Kateřinu, Martinu a Petra. Další zájemci se
v blízké době chystají Linharta navštívit. Tito všichni se zapojili do společné práce,
domácích prací v domově i na zahradě, ale společně také tkají, glazují a tvoří.
Úplně přirozeně se zapojili také do života obce. Například si vzali za svou starost o
květinovou výzdobu u pomníku Petra Chelčického, pravidelně připravují příjemné
prostředí v Klubovně OS Mája-Tvořivé Chelčice (uklízí zde, topí, připravují
pohoštění atd.) a také pomáhají připravovat zázemí pro páteční aktivity klubu
maminek s dětmi. Každodennost se daří zpestřit společnými výlety nebo
propojením s aktivitami Domova sv. Anežky. Část „linhartovských“ se tak
vypravila v sobotu na Libín (viz článek na jiném místě ČL), došlo i na divadelní
představení, výstavu autobusů a tramvají nebo písecké Cipískování. Linhart má za
sebou šest týdnů svého skutečného provozu, objevuje sám sebe skrze všechny, kdo
do něho přicházejí, a směle hledí do budoucnosti. Nový život v Linhartovi přináší
velkou radost.
(K. Kavanová Mušková, J. Šesták)

Benefit z Anežky pro volejbalisty
Dvacet jedna smíšených družstev z celé České
republiky se zúčastnilo květnového 8. ročníku
amatérského volejbalového turnaje geodetů a
kartografů v Praze (více viz http://volejbalgk2010.maestroclub.cz/). Geodetické firmy jsou
významným zákazníkem chráněné truhlářské
dílny Domova sv. Anežky. Například v roce
2009 jsme pro ně vyrobili 100 tisíc kusů
vytyčovacích kolíků. Připomeňme, že na začátku
této úspěšné obchodní spolupráce stál Robert
Šinkner z Gefos, a.s. (www.gefos.cz). I proto se
stal Domov sv. Anežky jedním z partnerů turnaje
a pro první tři týmy připravil benefit v podobě
600 kusů geodetických kolíků zdarma.
(red)

Pohled na Anežku v televizi RTA
V úterý 18. května mohli Jihočeši zahlédnout v
regionálním zpravodajství TV Prima krátkou, ale
milou reportáž z Domova sv. Anežky v
Čihovicích. Více než dvouhodinová návštěva
redaktorky Dany Soudkové nakonec vyústila
v příslib
jejího
zasnoubení
s Vítkem
Zákosteleckým, který je jí od té doby věrný.
Nejste-li z Jihočeského kraje nebo jste příspěvek
nezachytili, můžete se na něj podívat na
internetových stránkách RTA Jižní Čechy (viz
http://www.rta.cz/index.html?video=10044117).
(red)

Povedené magnety do Protivína
Skalka před Anežkou letos rozkvetla, snaha stála za to!
Anežka ● Když se v září 2008 pustila sociálně terapeutická dílna do přeměny
kousku zahrady před Anežkou ve skalku, málokdo tušil, jakou nám už v květnu
2010 bude dělat jarní radost svou kvetoucí nádherou. Celé velké dílo je výsledkem
práce sociálně terapeutické dílny, nejdříve s vedením Honzy Pejchala a posléze
Petry Dvořákové. Spousta dárců také přidala sazeničky. Skalka nám dělá radost,
okrašluje a kvete. Na fotografiích vidíte původní stav v srpnu 2008, průběh prací
v říjnu 2008 a nakonec podobu kvetoucí skalky na začátku května 2010. Více
fotografií z průběhu budování skalky na našem profilu Facebook. Co dodat? Vivat
všem, kteří se na ní podíleli. Vyplatilo se to.
(redakce)

Údržbu zeleně zvládáme, vrtochům počasí navzdory!
Anežka ● Chráněné pracoviště Farmáři se po téměř rok trvajících komplikacích s
obsazením místa vedoucího stabilizovalo a zahájilo hlavní sezónu sečení trávy na
téměř 12 hektarech zelených ploch v Týně nad Vltavou a okolí. K pracovitým
stálicím Karlovi Domínovi a Luboši Jiříčkovi se v květnu připojil nový vedoucí Jiří

Nosorožec, papoušek, pravěká želva, had,
mořský pták, to jsou exotická zvířata ztvárněná
autory Výtvarné dílny Domova sv. Anežky, která
můžete najít na propagačních předmětech
vyráběných chráněnou dílnou PO-TISK pro
Město Protivín. „Připravili jsme pět tisíc
dřevěných magnetů s různobarevným potiskem,
dva tisíce přívěsků na klíče s barevným
vyobrazením a sto kusů dětských triček
s obrázkem krokodýla,“ říká Božena Sukdolová,
vedoucí chráněné dílny. Předměty podporují
turistickou
sezónu
s mnoha
novinkami
v Protivíně pod názvem Výlet do Protivína (viz
www.vyletdoprotivina.cz).
(red)

Šebesta a pomocné práce při úklidu po sečení a na dětských hřištích si vzal na
starosti Miloš Šesták. Tahle parta je opravdu neuvěřitelná. Ani neustálé květnové
změny počasí a mírnější i prudší lijáky jim nezabránily v každodenním sečení, a tak
oproti všem předpokladům zvládli první veledůležitou seč v průběhu tří týdnů.
Bohužel tráva letos roste jako divá, a tak nezbývá, než se pustit do dalšího kola.
Držíme palce a děkujeme.
(redakce)

Partnerský projekt „Dál společnou cestou“ pokračuje
V minulých dnech bylo definitivně rozhodnuto Monitorovacím výborem
Operačního programu přeshraniční spolupráce o schválení kofinancování projektu
Domova sv. Anežky „Dál společnou cestou“ z prostředků Evropské Unie. „Aktivity
projektu běží prakticky již od ledna. Navazuje na předchozí projekt Na společné
cestě a je realizován spolu se dvěma našimi rakouskými partnery, Tagesstätte
Zuversicht z Heidenreichsteinu a Caritas für Menschen mit Behinderung
z Leondingu u Linze,“ vysvětluje Jan Šesták z Domova sv. Anežky. Kromě

dlouhodobé aktivity společného pěšího putování, které poutníky v letošním roce
povede na konci června z Protivína přes Chelčice na Helfenburk, je v tomto novém
projektu důležitým tématem budování a provoz terapeutických zahrad. „Rakouští
partneři mají se zahradničením společně s lidmi s postižením dlouholeté zkušenosti,
rádi bychom je využili a částečně přenesli také k nám do Anežky a hlavně do
Linharta v Chelčicích, kde na využití čeká velká farská zahrada,“ dodává Jan
Šesták. I proto se se svými návrhy v projektu angažovali studenti ze Zahradnické
fakulty v Lednici (Mendelova univerzita v Brně), kteří připravili pro Anežku,
Kateřinu a Linharta zajímavá řešení. Vít Šubrt z Domova sv. Anežky a Klára
Kavanová Mušková z Chelčického domova sv. Linharta v minulých dnech vyrazili
za dalšími zkušenostmi a nápady na první odbornou stáž do Tagesstätte Zuversicht,
na začátku července je pak čeká návštěva zařízení St. Pius a St. Isidor v Horním
Rakousku. „V příštím čísle Čihovických listů vás budeme informovat, jak dopadla
letošní čtyřicetikilometrová pěší cesta zhruba pětatřiceti poutníků. Je to naše již
čtvrtá etapa,“ láká napříště Jan Šesták.
(redakce)

Cože, spálit se s naší chňapkou?
Bezpečnost žen, dívek i mužů (čtenářů a čtenářek
Čihovických listů) při vaření nám zkrátka leží na
srdci. Právě pro ně (tedy pro vás) připravila
chráněná tkalcovská dílna další novinku.
Krásnou a praktickou chňapku. Nespalte se!
Objednejte si chňapku z Anežky na www.eshopanezka-tyn.cz Je tu pro vás!
(red)

Náš tip – emailový odběr aktualit

Na stránkách www.anezka-tyn.cz klikněte na
zprávu v sekci Aktuality (vpravo). V záhlaví se
objeví otázka: Chcete přijímat aktuální zprávy?
Výprava na Libín - plná protivenství, s dobrým koncem Po dalším kliknutí už stačí jen zadat svoji
Vrchol Libín se tyčí nad městem Prachatice ve výšce 1095 metrů nad mořem. emailovou adresu a každá nová aktualita se vám
Možná i tato informace měla být větším varováním pro organizační tým letošní během pár minut objeví v emailu. Je to
druhé sobotní výpravy uskutečněné v závěru května v rámci služby Podpora jednoduché, rychlé, aktuální a pohodlné. (red)
samostatného bydlení a Sociální rehabilitace. Expedice 13 výletníků byla tentokráte
plná protivenství, naštěstí se statečným zachráncem a dobrým koncem v samém Taneční škola Živelné pohromy
závěru dne. Překonat značné převýšení se již od úpatí kopce ukázalo jako značně Živelná pohroma otevřela po náročném
vysilující. Nálada se po prvním náročném stoupání okolo křížové cesty trochu pěveckém a hudebním půlroce opět svoji taneční
srovnala u kaple sv. Patriarchy, kde jsme se osvěžili v léčivém prameni a našli sekci. A rozhodla se to vzít pěkně od podlahy.
geocachingovou kešku. Pak ovšem přišla nečekaná překážka v podobě prudkého Každý čtvrtek od tří hodin odpoledne se tak pro
stoupání pralesní cestou plnou překážek, bláta, vody a kamenů. V mapě značená, uživatele služby Sociální rehabilitace a Podpora
ovšem v praxi neexistující. Po pár desítkách metrů boje jsme ji opustili a vydali se samostatného bydlení rozbíhá taneční škola,
raději zdlouhavou oklikou motivováni očekáváním piva a zmrzlinového poháru kterou kromě kapelníka Honzy posílila jako
v horské chatě pod rozhlednou. O dvě hodiny později oproti původnímu lektorka také Boženka z PO-TISKu. První na
předpokladu jsme však stanuli před dveřmi občerstvovny s nápisem „Z technických řadě je valčík, někteří účastníci už docela pěkně
důvodů zavřeno“. Nedivte se, že jen necelá polovina přítomných měla sílu dupou á-dva-tři-šou-dva-tři. Kdo se chce ještě
vystoupat dalších 27 metrů na ochoz krásné libínské rozhledny. Výhled stál ovšem připojit?
(red)
za to. Hledání druhé plánované kešky překazily vybité baterky navigačního
přístroje pár metrů od přepokládaného úkrytu schránky. Přišla tak chvíle pro změnu
plánu. Dostat se v pořádku dolů k vlakovému nádraží se již ukazovalo jako časově
nemožné. A tak zasáhl statečný zachránce pan Harant z Prachatic, který nás
nejdříve napojil a nasytil a pak po skupinkách svezl autem do restaurace U
Jablečňáka. Lepší zakončení dne jsme si nemohli přát. Na stolech se objevily
zmrzlinové poháry, kafíčka a pivo a ještě jsme stihli radostný závěr semifinálového
hokejového utkání na mistrovství světa se Švédskem.
(redakce)
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