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TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ
131.VYDÁNÍ
vychází od května 2003
KVĚTEN 2011
Stavební úpravy zahrady u Anežky díky Nadaci ČEZ
Anežka ● Dubnové týdny přinesly zajímavé změny v předvstupním prostoru
Domova sv. Anežky. „Po mnoha letech jsme konečně mohli přistoupit k úpravě a
K máji patří tradičně májka, k májce tradičně
rozšíření přístupového chodníku do domova tak, abychom k němu mohli zajíždět i
čihovická gárdenpárty a na ní musí být také už
autem a neničili okolní travnaté plochy. Část plochy byla připravena pro osázení
tradičně místo na líbání pod rozkvetlou třešní.
pojezdnými zatravňovacími panely, ale hlavně vznikly dva nové stupňovité záhony a
Čtěte o naší májce na straně 2.
(redakce)
prostor, do kterého jsme usadili dřevěné dubové pódium (viz terapeutické zahrady
v minulém vydání ČL),“ říká Jan Šesták, ředitel Domova sv. Anežky. Uvedené
Cvičme v rytme – každé ráno
stavební úpravy provedla firma HIKI Chelčice a jsou součástí dlouhodobého
V
posledních
pár týdnech se řídíme heslem: „Ve
záměru budování tzv. terapeutické zahrady před Domovem sv. Anežky. Tato
zdravém
těle,
zdravý duch!“ Každé ráno po
stavební část se mohla uskutečnit díky daru Nadace ČEZ ze srpnového Oranžového
poradě
sociálně
terapeutických dílen jsme totiž
kola. Moc děkujeme.
(redakce)
začali cvičit. Ranní rozcvička je opravdu zdravá
pro každého. Předcvičují nám lecjaké atletické
hvězdy. Například Pavel, Anička, Tomáš, Katka,
Jitka, Vítek, Zdenda, ba i sám pan ředitel.
Zkoušeli jsme to i s Olgou Šípkovou, ale ta
samozřejmě neměla úspěch. V první části
rozcvičky se věnujeme protahovacím cvikům,
zakončujeme dřepy a během okolo stěn nebo
okolo stolu. To je panečku dusot! Děláme při
Tříuchý hrnek? Nevídáno! Neslýcháno! Ale čistá pravda! tom takový rámus, že pavouci opouštějí
Kateřina ● Neobvyklá zajímavost vznikla v minulých týdnech v chráněné pavučiny. A té legrace, co si užijeme. Jestli
keramické dílně a v chráněné dílně PO-TISK. Na objednávku Jihočeského kraje chcete být fit a v pohodě, přijďte také. Začínáme
jsme vyráběli jako propagační předmět v rámci projektu „Podpora komunitního po osmé hodině. (P. Dvořáková a A. Valtrová)
plánování v Jihočeském kraji“ speciální hrnek se třemi uchy. „Tato neobvyklost
vychází z principů a zaměření projektu, kterými jsou především spolupráce a
společný plán různých zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb,“
vysvětluje obchodní zástupce Vít Šubrt. Díky této zakázce měla také chráněná dílna
PO-TISK možnost poprvé naostro a sériově vyzkoušet nový manuální vysekávací
stroj. „Vymysleli jsme a vyrobili speciální trojhranné kartónové krabičky
s průhledem, ve kterých bude hrnek darován,“ říká Božena Sukdolová z chráněné
dílny PO-TISK. V obou dílnách připravili celkem 240 kusů těchto neobvyklých
propagačních předmětů. „Nejlepší na tom je, že tříušák se líbí i běžným zákazníkům,
kteří jej viděli ve výrobě při návštěvě naší dílny. Hned se ptali, zda-li by si jej mohli
také objednat,“ dodává Jitka Václavíková, vedoucí keramické dílny.
(redakce)

Sekáči nyní získali užitečného pomocníka – Fiat Ducato
Anežka ● Skutečně velká událost hned na začátku května. Skoro detektivní Jak se vám zamlouvá originální tříuchý hrnek?
dlouhodobá práce, pročítání inzerátů a zvažování možností nakonec přineslo
výsledek. V pondělí 2.května vyrazili Jirka Vornay a Jiří Netík jako vyslanci
Anežky do vzdáleného Mostu a tam zakoupili pro potřeby chráněného pracoviště
údržby zeleně starší (ojeté), ale úžasně zachovalé a užitečné vozidlo Fiat Ducato. Je
to sklápěčka a vejde se do něho 6 lidí. Přijelo z Holandska, má najeto jen 50 tisíc
kilometrů a stálo nás 240 tisíc korun. Máme z něho obrovskou radost, tedy hlavně
naši sekáči. Ti už se nebudou kodrcat v zahradním traktůrku, nebudou muset na
místo práce jezdit na kole, budou se moci schovat před deštěm, na korbu se vejde
asi 3x více trávy a přesun posekané trávy bude rychlejší. Zkušební jízdu mohli
absolvovat všichni zájemci a nyní je už sklápěčka v plném nasazení. I díky ní, ale
především díky neúnavné a poctivé práci Jirky, Karla a Luboše, se nám letos daří
údržbu zeleně v prvním náporu jara zvládat. Vivat všem, a ať auto slouží! (redakce)

Koncem června nás čeká už pátá etapa pěšího putování Tak to je on, nový pomocník sekáčů Fiat Ducato.
Definitivní podobu dostává letošní, již pátá, etapa společného pěšího putování Na
společné cestě – aneb po stezce za svatým Jakubem. Trasa povede z Helfenburku
přes Volyni, Vracov, Javorník až do Nicova (cca 42 km) a uskuteční se od pátku
24.6. do neděle 26.6.2011. Poslední místečka jsou volná, můžete se ještě přihlásit!
(redakce)

Kdy máme v létě pauzu?
Důležitá informace pro všechny zákazníky i uživatele
služeb. V létě si, jako každoročně, dáme pauzu. Dva
týdny, od 25.7.2011 do 5.8.2011, bude Domov sv.
Anežky uzavřen.
(red)

Májka před Anežkou tradičně i letos, ale o den dříve

Papuče z Anežky už i pro děti

Po tkaných pantoflích pro hosty přichází
Anežka ● Sice o jeden den dříve, už v pátek 29.dubna 2011, ale přesto chráněná tkalcovská dílna Domova sv. Anežky
tradice vztyčování březového máje před Domovem sv. Anežky pokračuje. s inovací a dětskou variantou tohoto výrobku.
Podívejte se na krátkou fotoreportáž z naší „májkové gárdenpárty 2011“.
Nádherné, až kouzelné provedení papuček
s různými dětskými motivy. Najdete u nás
motýlky, myšky, střapaté holčičky, kašpárky i
čerty. Fotogalerii papuček najdete na našem
facebookovém profilu (viz odkaz Facebook
z našich internetových stránek www.anezkatyn.cz) Posuďte sami, jestli se vašim dětským
hostům bude u vás líbit, když jim dáte na nohy
naše krásné pantofle. Kochejte se a pak už raději
objednávejte na www.eshop-anezka-tyn.cz. (red)

Břízka byla připravena, ozdobena, tři silní mužové ji na úplně nové májkové místo
usadili a mnoho zvědavců přihlíželo a fandilo.

Vodník Bubu hlídá novou kešku

Živelná pohroma k tomu slavnému letošnímu stavění zahrála, zazpívala a v krojích
zatančila na zbrusu novém dřevěném pódiu. Májce to na novém místě vedle
rozkvetlé skalky moc sluší.

Čarodějnice nechyběly ani letos. Jedna z nich nakonec skončila v ohni, hořela moc
dobře a shořela na padrť.

Geocachingový tým Domova sv. Anežky
nezahálí. Příznivci této aktivity se mohou vydat
hledat další novou kešku, v pořadí už třetí, která
je situována v mezi Týnem nad Vltavou a
Kolodějemi nad Lužnicí. Naleznete ji přímo u
pohádkového rybníka vodníka Bubu. O tento
rybník se stará známý DJ Kája Pampalíny.
Vstupte do této těžko uvěřitelné oázy a ocitnete
se v jiném čase a prostoru. Rybník je sice proti
možným vandalům opatřen různými cedulkami
s výstrahou, kdo však přichází s dobrým
úmyslem, je více než vítán. Myšlenka o založení
kešky na tomto místě vzešla právě přímo od Káji
a jeho partnerky Lenky. Ať se z vás už kečeři
stali, či ještě ne – na nic nečekejte a vydejte se na
toto místo! Nebudete určitě litovat! Pro zájemce
uvádíme: Informace o kešce, ale také fotografie
od úspěšných kečerů najdete na webové adrese
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.a
spx?guid=f7996a26-cc33-4ca4-8242d2eead8c2ade. Můžete si tam přečíst také
rozhovor s Kájou a pochvalné reakce kečerů. Ti
napsali například: „Když jsem došel k rybníčku,
zůstal jsem stát s otevřenou hubou. Místo je
kouzelné až pohádkové, díky!!!“ Nebo: „Je to
nádherné, asi jsem nikdy nenavštívil podobně
ujetý místo. Úplně hrozně jsme si to s užili.
Dokonce jsme dostali pivo z občerstvovací
krabičky přibité na strome.“
(red)
Sledujte aktuality z Anežky na Facebooku (klik):

http://www.facebook.com/#!/pages/Domov-svAne%C5%BEky/225503771733
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U ohně nám zahrála skvělá country a folk skupina „Lukáš Kazík band“. Všichni si
její letošní angažování moc pochvalovali. Hudba se prý náramně hodila k pečení
buřtů a dalšímu občerstvení.
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