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TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ
125.VYDÁNÍ
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ŘÍJEN 2010
Zbrusu nová řada novoročenek je připravena i pro vás!
A je to tady! Zbrusu nová řada originálních novoročenek pro letošní Vánoce
z Domova sv. Anežky. Na nic nečekejte, prohlédněte si je a objednávejte. Pro
jednotlivce, rodiny, ale i firmy s vlastním logem. Pohlednicové i do obálky.
Pošleme na dobírku i na fakturu. Autory motivů jsou opět uživatelé sociální
rehabilitace - Tomáš Jára, Jitka Konrádová, Robert Valenza, Hanka Ťupová a
Marcela Brezinová. Jsou to naprosté originály, které jinde nemáte možnost získat.
Chráněná dílna PO-TISK vám novoročenky vyrobí a dodá na základě vašich potřeb
a požadavků. Samozřejmostí je tzv. náhradní plnění. A nezapomeňte, že každá
objednaná novoročenka podporuje provoz našich chráněných dílen. Naše výrobky
zkrátka pomáhají 2x. Tak a teď už stačí navštívit naše stránky http://www.anezkatyn.cz/index.php?nid=3654&lid=CZ&oid=555316. Neváhejte, klikněte, vyberte,
objednávejte u pana Víta Šubrta, 385 724 007, 602 270 725, obchod@anezka-tyn.cz
Podpořte nás a udělejte radost sobě i blízkým. Předem děkujeme.
(redakce)

Tekuté slunce hřálo v gotickém sklepení U sv. Kateřiny
Velice zajímavá podvečerní akce se uskutečnila první zářijový den se v gotickém
sklepení U svaté Kateřiny. Byl to decentní, ale opravdový košt (neboli ochutnávka)
moravských vín. Organizaci a přípravu prostor si vzali na starost uživatelé služby
Podpora samostatného bydlení. Jako hostesky nalévající centilitr vína na ochutnání
do malinkých koštovacích nádobek se skvěle osvědčily Zuzka a Lenka. Velký dík
také zaslouží tým Aničky Valtrové, který v rámci sociálně terapeutických dílen
připravil úžasné slané sušenky. K navození moravské atmosféry pouštěl DJ Los
Karlos pravou cimbálovou muziku Dúbrava. Můžeme prozradit, že nejvíce chutnal
vzorek č.19, ale i ostatní koštovaná vína byla moc dobrá. Nejlepší na tom ale bylo
příjemné posezení u skleničky vína a popovídání s přáteli.
(Zdeněk Gloz)

Tradiční čihovické dožínky
Čihovická náves, pěkná zelená - tak začíná úplně
nové folklórní vystoupení taneční sekce Živelné
pohromy, která letos opět zpestřila tradiční
Čihovické dožínky v pátek 17. září. Šest párů
tanečníků a další členové krojové družiny opět
přijelo - s dožínkovým věncem, kyticí a chlebem
za hospodářem a hospodyní - na transparenty
ozdobeném traktůrku. Na oplátku, vzápětí po
požehnání dožínkového věnce farářem Markem
Donnerstagem, dostali koláčky a džbán naplněný
pivem. Dlužno dodat, že ani letos se kvůli
nedostatku děvčat nevyhnula Živelná pohroma
cimrmanovské improvizaci, kdy jeden pár musela
zachraňovat v působivém převleku „Tomáška“
se zlatovlasou parukou. Velkou premiéru zažila
Anička Valtrová, bez které si Luboš tancování
ani nedovede představit.
(red)

Dvanáct cyklistů vyjelo na Hlubokou zkusit cyklostezku
Nalákala nás nově zprovozněná část cyklostezky mezi Purkarcem a Hlubokou nad
Vltavou. A tak jsme pro uživatele služby podpora samostatného bydlení po čase
opět připravili sobotní výlet, tentokrát na kolech. I když přihlášených účastníků
bylo celkem 12 (dvanáct týnských cyklistů), dožínková zábava večer před výletem
a jiné nečekané okolnosti zapříčinili, že nás v sobotu v půl deváté ráno vyjelo od
Domova sv. Anežky jen osm – Honza, Petra, Zdeněk, Natálka, Lenka, Kája, Luboš
a Petr (čtyři z toho nevstali, zbylo jich osm). Šlápli jsme do pedálů a zamířili
směrem na Hněvkovickou přehradu a po značené cyklostezce do kopce. Tam už to
vypadalo, že přijdeme o další členy naší výpravy, kteří lamentovali nad špatným
terénem. Nakonec překonali sami sebe a po krátké pauze s Lenčinou přehazovačkou
už jsme si to fičeli z kopce až do Jeznice. U kapličky se však stále neobjevovala
dvojice Kája a Lenka. Po telefonickém kontaktu bylo zjištěno, že Lenka bohužel
sjela do mokré stoky, umokřila se a ušpinila, navíc přední kolo vytvořilo osmičku,
takže už nemohla dál pokračovat. Kája, jako pravý gentleman, doprovodil Lenku
pěšky zpátky do Týna (jeden spadl do stoky, zbylo jich jen šest). S časovým
skluzem jsme dorazili do vorařské obce Purkarec s muzeem vorařství a přes Karlův
Hrádek, kde jsme za velkého úsilí objevili ukrytou „kešku“, jsme se konečně
napojili na novou cyklostezku. Je moc pěkná, jen na náš vkus příliš často stoupala.
Na Hluboké právě probíhalo vinobraní. Hladová břicha jsme naplnili svíčkovou na
smetaně (ti, co dostali jen tři knedlíky, svá břicha spíše rozdráždili), kávou a
zákuskem. Vtom se od nás oddělila také Petra, která si to zamířila domů - do
Budějovic (jedna od nich utekla, zbylo jich jen pět). Zároveň se významně navýšil
časový skluz a hrozilo, že se zpět po druhé straně řeky už do tmy nedostaneme. A
tak pomohl zachránce (jako bychom to už někdy zažili) Vašek Netík s Mercedesem,
který nás přiblížil do dalšího cíle cesty - Poněšického lihovaru. Tady nám pan
Ledajaks ukázal, jak se vyrábí ovocná kořalka a měl k ochutnání zajímavou
nabídku (pálenku z piva, z mrkve, z kávy, z borůvek, z banánů a kdoví čeho všeho
ještě), zapsali jsme se do návštěvní knihy a o mnohém jsme rozprávěli. Lubošovi se
tam tak líbilo, že jsme málem přišli i o něho. Ale nakonec jsme vyrazili na kole na
poslední úsek naší cesty - do Týna, kam naše pětice dorazila již beze ztrát,
v naprostém pořádku… Tak co říkáte? Pojedeme příště zas?
(Zdeněk Gloz)

Září – měsíc (pěti) nových tváří
Letošní září bylo opravdu bohaté na nové kolegy,
kteří začali využívat sociální služby. Zeptali jsme
se Petry Dvořákové, sociální pracovnice, jak by
nám je představila? Tady jsou její postřehy:
„Tomáš – jde mu to perfektně se žehličkou,
hezky maluje a má rád výlety. Katka střídá Anežku s Arpidou a strašně ráda si povídá
s druhými. Marek – je k nerozeznání podobný se
svým bratrem a zalíbilo se mu v tkalcovně.
Milan - k nerozeznání podobný se svým bratrem
a chce chodit pomáhat ke koním. Lukáš - je to
velký chlap a pracant a má pěknou sílu, rád by
pracoval v truhlárně.“ Možná se budete divit, ale
ani to ještě není všechno. Další posily
představíme příště.
(red)

Zdařilé přeshraniční setkání „Spolu na cestě“ uzavřela ohňová show žonglérů ze St.Pius
Linhart ● První říjnový pátek zažil Chelčický domov sv. Linharta i celé Chelčice
perný, ale velice zajímavý den. Sešlo se tu na osmdesát účastníků netradičního
setkání Spolu – na cestě. „Akce se konala v rámci přeshraničního projektu Dál
společnou cestou, který realizujeme od ledna letošního roku společně
s partnerskými organizacemi z Horního a Dolního Rakouska,“ vysvětluje Jan
Šesták z Domova sv. Anežky. Do Chelčic přijely skupiny dospělých lidí
s postižením a pracovníků z charitního zařízení St.Pius v Feuerbachu a Tagesstätte
Zuversicht v Heidenreichsteinu. Přidala se také další jihočeská sociální zařízení,
Arpida a Empatie z Českých Budějovic, Stroom z Dubu u Prachatic. Samozřejmě
přijeli „domácí“ z Anežky a všichni z chelčického Linharta se ujali role hostitelů.

Dopolední program nabídl prohlídku památníku Petra Chelčického s možností
vyzkoušet si středověké oblečení a psaní husím brkem. Proběhla exkurze ve
zpracovně ovoce - moštovně místní zemědělské společnosti Zemcheba. V textilní
dílně Linharta si účastníci vyrobili plátěný pytlíček s bylinkami a ozdobný slaměný
věneček. Mohli si také prohlédnout povedenou výstavu 150 velkoformátových
fotografií ze společného pěšího putování v červnu 2009 a červnu 2010 mezi Týnem
nad Vltavou a Helfenburkem. Stará maštal se stala sice improvizovanou, ale
povedenou galerií s výstavou obrazů z arteterapeutického ateliéru v St.Pius.
Zároveň tu návštěvníci viděli panely představující plány připravovaného budování
takzvaných terapeutických zahrad pro pracovní terapii dospělých lidí s postižením
v chelčickém domově a také v Domově sv. Anežky v Týně nad Vltavou. Všichni
pak na přilehlé zahradě mohli tomuto záměru osobně napomoci zrýpáním kousku
budoucího záhonu.

Ve dvě hodiny odpoledne začal v místním hostinci kulturní program, na který se
přišli podívat také obyvatelé Chelčic, Vodňan i Netolic. Představila se v něm
například hudební a taneční skupina „Živelná pohroma“ z Domova sv. Anežky,
vystoupila studentská baletní skupina Ego choreia z Vodňan, krásné písně zahrála
folková skupina Bonsai č.3 z Českých Budějovic. Vrcholem a překvapením
odpoledne se stala žonglérská skupina ze St.Pius, která svůj program zakončila
žonglováním s ohnivými kužely. Přiznejme, že jsme všichni trochu trnuli, jak to
dopadne. Naštěstí stačilo po ukončení vystoupení jen deset minut intenzivně větrat
začouzený sál. Dýdžej Los Karlos v závěru hrál všem zúčastněným na rozloučení a
šťastnou cestu domů.

„Byl to takový jednodenní intenzivní nájezd na Chelčice,“ říká s úsměvem Jan
Šesták a závěrem dodává: „Myslím, že se tu všichni cítili dobře a zároveň se nám
podařilo prezentovat výsledky i atmosféru přeshraničního projektu. Zase jsme
udělali další společný krok na společné cestě.“
(redakce)
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