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Kamil přežil mlsné kocouří choutky a také dostal jméno!
Anežka ● Zahrada před Anežkou a přilehlé okolí včetně rybníka je výsostným
lovištěm kocoura Miciny. Tu přitáhne ptáčka, tu nacházíme zbytky ryby. A při tom
všem se ke každému lísá a je u všeho důležitého. Proto se zprvu nezdálo jako dobrý
nápad, když paní Tušlová ke konci června přivezla a vypustila do našeho malého
umělého jezírka ve skalce „zlatou rybku“. Micina byl hned u toho a hlídkoval!
Dávali jsme milé rybce nejdřív pět minut, potom den nebo dva života. Ale buďto se
s Micinou skamarádili nebo pomohl plochý kámen, pod který se může rybka
schovat. Zkrátka přežila a stále je tu s námi. A konečně dostala také jméno. Je to
Kamil. Jinak jde o karase zlatého, který dorůstá délky až 30 cm. Podle chytrých
knih je nenáročný na kvalitu vody, nevyžaduje téměř žádnou péči, je vděčným
obyvatelem i naprosto neudržovaných nádrží. Navíc se prý poměrně snadno
rozmnožuje. Tak uvidíme, kdy budeme muset vymýšlet další jména. Kdo jste se
s Kamilem ještě neseznámili, učiňte tak co nejdříve. Zaslechli jsme, že komusi už
splnil tři přání. Ovšem podrobnosti o tom, zda ten dotyčný musel Kamila políbit
nebo chytit a zase pustit, bohužel nemáme.
(redakce)

Týňáci pořádně šlápli do pedálů
Velmi solidní částka 49.186,-Kč pro Domov sv.
Anežky. To je výsledek šlapání na „Oranžovém
kole“ při letošních slavnostech města v Týně nad
Vltavou v sobotu 31. července. Oranžové kolo je
projekt Nadace ČEZ, který umožňuje na
speciálním stacionárním kole přeměnit energii
vyrobenou šlapáním na finanční prostředky.
Nadace rozdělila v Týně celkem 100 tisíc korun,
kromě Domova sv. Anežky také Farní Charitě
v Týně nad Vltavou. Moc děkujeme všem
šlapajícím i Nadaci ČEZ. Výtěžek bude
v průběhu podzimu využit na nákup vysavače a
výsekového stroje pro Kateřinu a financování
prvních úprav terapeutické zahrady před
Domovem sv. Anežky.
(red)

Opět k nám přijely „herdekbaby“
Také letos se Domov sv. Anežky na přelomu
července a srpna zaplnil „herdekbabami“. Přijelo
jich osmnáct a celý týden se věnovaly různým
tradičním lidovým technikám a ručním pracím.
Vznikaly tak krásné loutky, víly, plstěná
zvířátka, patchworkové aplikace, kožené šperky,
panenky a další zajímavé výrobky. Tak zase za
rok, herdek.
(red)

Díky příspěvkům dárců odstraní v Linhartovi bariéry
Příspěvek 20 tisíc korun od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a dar 10
tisíc korun od Města Vodňany pomůže v Chelčickém domově sv. Linharta odstranit
bariéry pro pohyb lidí s tělesným postižením. „Do konce září by měla být hotová
bezbariérová vstupní podesta, která překlene prostor mezi silnicí a hlavním
vchodem,“ vysvětluje Markéta Cinádrová, vedoucí střediska. Další bariéru odstraní
podle ní také realizovaný nájezd do prostoru umývárny a WC. „V další etapě
chystáme nové rozvody vytápění, rádi bychom je měli ještě před zimou hotové a
funkční. A hned potom se pustíme do opravy dlažby ve vstupní hale,“ dodává
Markéta Cinádrová. Výboru dobré vůle i Městu Vodňany moc děkujeme. (redakce)

PO-TISK dobře zvládl zakázku: Tři barvy a Vesnice roku
Kateřina ● Velkou výzvu přinesl červenec a srpen do chráněné dílny PO-TISK.
Úplně poprvé jsme se totiž pustili do zakázky od společnosti dm drogeriemarkt na
potisk 5 tisíc kusů propisek, který vyžadoval soutisk tří barev v logu. To vše na
tamponovém stroji, který na jednu operaci zvládne pouze jednu barvu a celá várka
se tak musí do stroje správně vložit třikrát. „S potem na tváři a úsměvem na líci
jsme se s tím úspěšně popraly. Vyžadovalo to velké soustředění a přesnost, ale
Zuzka s Lenkou byly skvělé,“ líčí vedoucí dílny Božena Sukdolová. Takové
potiskovací matadory tedy již nemohla překvapit každoroční objednávka Spolku
pro obnovu venkova Jihočeského kraje, která odebírá reklamní předměty na
slavnostní vyhlášení Jihočeské vesnice roku. Tentokrát zvítězila obec Čížová, jejíž
internetová adresa díky naší chráněné dílně bude na modrobílých propagačních
propiskách. Čížové i děvčatům z PO-TISKu gratulujeme a všem odběratelům moc
děkujeme.
(redakce)

JETE: Nečekaný úspěch prodeje
Jednoznačně nejúspěšnější prodejní akce za
celou historii Domova sv. Anežky. Jedině tak lze
hodnotit prázdninovou prodejní výstavu výrobků
chráněných dílen v Informačním centru JE
Temelín Vysoký Hrádek. Ta se letos uskutečnila
již podruhé především díky vstřícnosti pracovnic
centra, kterým tímto moc děkujeme. Během dvou
měsíců se prodaly výrobky za báječných 48 tisíc
korun, což znamená dvojnásobnou tržbu oproti
minulému roku. Úspěch objasňuje Vít Šubrt,
obchodní zástupce: „Poučili jsme se z loňska a
připravili cíleně takové zboží, které se nejlépe
prodávalo. I tak nám ale třeba chňapky a tkané
podložky chyběly. Zároveň jsme doplnili
sortiment novinkami, například tričky s obrázky
z PO-TISKU. Mám z té celkové částky velkou
radost.“ To i my všichni z Anežky. Kdo
v Temelíně nebyl, může nakupovat na
www.eshop-anezka-tyn.cz.
(red)

Tři z Anežky a Linharta na zkušené v Horním Rakousku
Projekt „Dál společnou cestou“ pokračoval v červenci další odbornou exkurzí
pracovníků Domova sv. Anežky a Chelčického domova sv. Linharta v Horním
Rakousku. Vít Šubrt, Stanislava Lenkerová a Klára Mušková tentokrát navštívili
charitní zařízení St.Pius a St.Isidor. Naši partneři pro ně připravili opravdu
zajímavý a náročný dvoudenní program tak, aby toho stihli poznat co nejvíce.
Kromě užitkových zahrádek, okrasných míst a zážitkových cest tak viděli například
i stáj s koňmi a jízdárnou a místní raritou, vzácným druhem osla terapeutického.
„Dny strávené v Rakousku nám přinesly zajímavá poznání i srovnání. V Tagesstätte
Zuversicht je práce na zahradě jednou z hlavních náplní pracovní terapie, v St.Pius
se naopak zahrada stává místem pro relaxaci, odpočinek, terapii uprostřed

Sklízejí první chelčické plody
Postupně vznikající „terapeutická zahrada“
v Chelčickém domově sv. Linharta by měla být
v budoucnu důležitým prostorem a jedna
z hlavních pracovních činností, které Linhart
lidem s postižením nabídne. Přestože byl provoz
střediska zahájen teprve v dubnu, uživatelé
společně s pracovnicemi již první kus zahrady
začali rukou společnou a nerozlučnou využívat a
přeměňovat. Hmatatelným důkazem a příslibem
do dalších let jsou kromě projektů, studií a
zkušeností, o kterých píšeme na jiném místě,
hlavně první plody zahrady v Linhartovi.
Nahlédnete-li přes opravovanou kamennou zeď
do zahrady, uvidíte v těchto dnech příjemně
zelenou plochu s prosvítajícími žlutými dýněmi a
prý i vodními melouny. Takže gratulujeme
k prvním chelčickým plodům.
(red)

pracovního dne v jiných pracovních dílnách, ve kterých více než sto lidí
s postižením kompletuje výrobky, vyrábí ruční papír, pracuje v truhlárně nebo
v jiných rukodělných dílnách,“ vysvětluje Klára Mušková. Podle ní by se
v terapeutických zahradách v Linhartovi i Anežce mohly oba tyto přístupy prolínat.
„Kromě pravidelné činnosti uživatelů sociálně terapeutické dílny bychom rádi
nabídli práci a pobyt na zahradě také zaměstnancům našich chráněných dílen, kteří
by si sem mohli odskočit i v průběhu pracovního dne,“ doplňuje Vít Šubrt
z Domova sv. Anežky. Pro Chelčice i Čihovice už vznikly díky spolupráci se
studenty Zahradnické fakulty v Lednici zajímavá řešení, jak v těchto místech
prostory zahrad upravit. „Na jejich realizaci teď chceme postupně pracovat,“ říká Líbí se Vám jarmareční stánek?
Jan Šesták, který má realizaci projektu „Dál společnou cestou“ na starosti. Tento Město Týn nad Vltavou zrekonstruovalo zadní
přeshraniční projekt je spolufinancován z Evropské Unie.
(redakce) dvorek svého objektu na náměstí do zbrusu nové
podoby. Tento prostor by se měl do budoucna
stát místem konání různých příležitostných
kulturních akcí, ale i malých jarmarků a setkání.
Naše chráněná truhlářská dílna s pomocí
tkalcovny vyrobila pro tyto účely pět dřevěných
jarmarečných stánků, které bude Město Týn nad
Potěšili jsme Ing. Danu Drábovou a ona zas potěšila nás Vltavou pro akce používat. Jak se vám líbí?
Anežka ● Červencový rozhovor Českého rozhlasu s předsedkyní Státního úřadu Můžete mít takový (nebo takové) i vy....stačí
pro jadernou bezpečnost Ing. Danou Drábovou, Ph.D., na elektrárně Temelín napsat na obchod@anezka-tyn.cz.
(red)
přinesl Domovu sv. Anežky dar ve výši 3000 korun. Takový byl totiž honorář,
jehož se paní Drábová vzdala ve prospěch našeho domova. Moc jí děkujeme a
připojujeme od ní část vzkazu všem v Domově sv. Anežky: „Moc jste mne potěšili
dárkem, plastikou svaté Anežky, kterou vyrobili zaměstnanci domova. Mám dobrý
pocit, že by nade mnou mohla Anežka trochu držet ochrannou ruku. Věřte, že
nicotná finanční částka, kterou jsem chtěla alespoň symbolicky podpořit záslužnou
činnost Domova, byla věnována ze srdce. Ani jsem si nemyslela, že to Rozhlas
takhle uvede ve známost. S výrobky z Anežky už jsem se potkala několikrát, nikdy
neodolám možnosti rozšířit svou mnohahlavou armádu hrnků, u vás lidičky vyrábějí
skutečně nevšední a krásné. Přeji vše dobré, fakt děláte dobrou práci.“ (redakce)

Živelná pohroma má velké plány – co takhle první bál?
Od května otevřená pravidelná středeční „taneční škola“ Živelné pohromy se
úspěšně dostala do fáze, kdy taneční páry zvládají základy valčíku a polky. Nyní se
skupina pro změnu soustředí na nácvik zpěvů a tanců pro letošní dožínky a
plánované vystoupení v Chelčicích. Ovšem ještě předtím se stačili účastníci taneční
školy zaujmout a nadchnout nápadem, uspořádat v zimě první opravdický Bál
Domova sv. Anežky. Jak vidno, úkol opravdu nelehký, který bude vyžadovat veliké
přípravy, mnoho práce, přemýšlení, zařizování a shánění. Každá hlava a ruce budou
dobré, má-li se tento úmysl podařit. I proto byl založen PŘÍPRAVNÝ VÝBOR
K USKUTEČNĚNÍ PRVNÍHO BÁLU DOMOVA SV. ANEŽKY, který začne
pracovat hned od září. Předsedkyní výboru byla jednomyslně zvolena Božena
Sukdolová. Proto, kdokoliv máte chuť napomoci realizaci této smělé myšlenky,
hlaste se paní předsedkyni co nejdříve. Bude nutno zajistit místo, hudbu, program,
tombolu, předtančení, sponzorské dary, propagaci, prodej lístků a…no zkrátka
práce moře a nadšenců stále ještě málo ☺.
(redakce)
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