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SRPEN 2011
Kašpárek z Anežky na pláži oceánu v africké Tanzanii
Tak to je pravá a nefalšovaná letní, dovolenková a prázdninová bomba. V těchto
horkých dnech vám zcela exkluzivně přinášíme fotografii ze srpnového pobytu
maňáska kašpárka z chráněné tkalcovské dílny Domova sv. Anežky na břehu
Indického oceánu v africké Tanzanii. Autorem fotografie je Zdeněk Gloz, který
v rámci svého studijního pobytu v Keni kašpárka k moři vyvezl. No není to úžasné?

Neslýchané! Připravujeme internetové rádio „Radiátor“!
Zapamatujte si datum 20. 7. 2011 – „Byl to ten slavný den, kdy k nám byl
zaveden…“ Nebojte, nebudeme si zpívat o elektrickém proudu. My rovnou budeme
poslouchat nové rádio. Tedy, vlastně se od toho slavného dnes postupně snažíme,
abyste i vy mohli poslouchat internetové rádio Domova sv. Anežky. Dali jsme mu
název „Radiátor“. Hned úvodem ale dodáváme, že cesta k funkčnímu rádiu bude
dlouhá a trnitá. Přesto vás chceme průběžně informovat, jak to s naším novým
projektem vypadá a nalákat vás k jeho budoucímu poslouchání. Jak si tedy stojíme
právě teď? Je za námi několik pracovních schůzek všech uživatelů a pracovníků,
kteří se na vzniku a provozu internetového rádia chtějí podílet. Rozdělili jsme si
úkoly, připravujeme koncepci vysílání, vymýšlíme jednotlivé pořady. Učíme se být
redaktory i moderátory. Řešíme problematiku autorských práv. V první fázi bude
rádio fungovat tak, že dopředu nahrané pořady si budete moci stáhnout jako
zvukový soubor do počítače. Až se vše naučíme, rádi bychom postoupili také k živé
formě internetového vysílání. Chceme dělat zajímavý program, přinášet vám zprávy
z Anežky, o počasí, četbu na pokračování, rozhovory a také hrát hudbu vznikajících
a zavedených kapel. TÍMTO TAKÉ OSLOVUJEME A PROSÍME O
SPOLUPRÁCI VŠECHNY VÍCE ČI MÉNĚ AMATÉRSKÉ ZAČÍNAJÍCÍ I
ZAVEDENÉ KAPELY, které nejsou vázány smlouvou s Intergramem. Poskytněte
nám vaše nahrávky, abychom je mohli v Radiátoru pouštět. Můžete se tak
prezentovat na netradiční a zajímavé platformě nejen v regionu Vltavotýnsko! A
výzva pro další nadšence, kteří se chtějí na Radiátoru podílet: přijďte se někdy
podívat a pomoci nám s dalšími úkoly každou středu od 14.30 na pravidelnou
schůzku do stacionáře. Nabízíme nejen zábavu, ale i poučení, jak se co dělá. A
kdyby Vás zajímaly další informace, klidně se zeptejte vedoucího rádia Karla
Domína nebo jeho zástupce Míry Petříka a nebo navštivte internetové stránky:
http://radioradiator.webnode.cz. A nezapomeňte, snad již brzy na Vašem internetu –
nové rádio Radiátor!
(T.Slunečko a Luboš, Kája, Lenka, Tomáš, Míra, Robert, Fanda a Štěpán)

Je libo si po náročném dni občas přivonět k syté
vůni máty, meduňky nebo levandule? Toto přání
vám splní bylinné sáčky, které v posledních
týdnech vyrábějí uživatelé v Chelčickém domově
sv. Linharta. A to díky rozrůstající se
„terapeutické zahradě“, která se po loňském
zahřívacím provozu v letošním roce utěšeně
rozrůstá. Její bylinkový kout je zásobárnou pro
voňavou práci a výrobky. Bylinky se musí
zalévat, otrhat a usušit. Pak se společně ušijí
textilní pytlíčky z barevných látek, doplní se
zajímavými motivy a obtisky, a pak už jen
naplnit a zavázat. Krásné a voňavé bylinné sáčky
jsou k dostání přímo v Linhartovi nebo ve
vodňanském květinářství Žlutý tulipán, kde
najdete také další linhartovské výrobky, textilní
srdíčka, keramické svícny nebo lipové věnce.
Přijďte se podívat a přivonět. (M. Cinádrová)

Oranžové kolo nám opět pomůže
Při slavnostech Města Týn nad Vltavou v sobotu
30. července se na náměstí opět po roce roztočily
dva speciální ergometry „Oranžového kola“. To
je projekt Nadace ČEZ umožňující účastníkům
šlapat na kole a přispět tak podle svého výkonu
některé neziskové organizaci. V Týně se letos
šlapalo pro Farní Charitu a Domov sv. Anežky.
Tradiční pomyslný souboj o to, která organizace
bude mít nakonec na svém kontě vyšší částku,
vyhrála Farní charita. Přesto patří upřímný dík
Nadaci ČEZ a všem šlapajícím. Jejich energie
přinesla Domovu sv. Anežky téměř 50 tisíc Kč.
A to i přes odpolední značně nevlídné počasí.
Vyšlapaný dar využijeme pro pořízení nových
výrobních modelů do keramické dílny a nákup
přípojného vozíku za Fiat Scudo a Ducato. Ještě
jednou, moc děkujeme.
(red)

Foto: Jiří Netík a Václav Brom v záběru

Tři výrobky z Anežky s Regionální značkou Vltavotýnsko

Výlet: Pohádková kovárna a Písek

Odlišení a zviditelnění místních výrobců, podpora místních živnostníků a
mikroregionu a propagace osvědčených produktů či suvenýrů pro turisty. To jsou
hlavní cíle ochranné známky Regionální značka Vltavotýnsko, která je od roku
2011 udělována Místní akční skupinou Vltava řemeslným výrobkům,
potravinářským, zemědělským a přírodním produktům a ubytovacím a stravovacím
službám.

Červencový výlet navrhl Kája Domín. Chtěl se
vrátit do míst, kde studoval a zároveň navštívit
pohádkovou kovárnu v Selibově, o které tolik
slyšel. A tak nás vzal s sebou, Lenku, Luboše,
Roberta a Tomáše. Do Písku jsme dorazili brzy
ráno a měli jsme možnost pozorovat ranní
probouzení města - přípravu různých obchůdků,
lidi kráčející pro čerstvé pečivo... Naše kroky
však nesměřovaly do obchodů, ale na náměstí
s příznačným názvem Kozí břesk, kde jsme
obdivovali barokní sochu sv. Floriána, patrona
všech hasičů. Vznik názvu náměstí se nám
nepodařilo zjistit, ani navštívit muzeum na
hlavním náměstí, alespoň tak máme o důvod
navíc se do Písku v budoucnu vrátit. Co nám
však nemohlo uniknout, je nejstarší kamenný
most v Čechách a nábřeží, na kterém nás vítalo
několik pískovcových soch. A pod ním pro
změnu velké pískové sochy z nedávného
Cipískování v podobě historických postav tohoto
regionu jako např. Petr Vok. Další Kájovy kroky
vedly do uzenářství na sekanou, se sekanou pak
ke škole a kostelu Nejsvětější Trojice. Cesta nás
dál vedla přes krásné Písecké hory a lesy až do
nově otevřené a zrekonstruované pohádkové
kovárny
paní
Procházkové
v Selibově
(www.pohadkovakovarna.cz), kde už nás
netrpělivě očekávali. V objektu je nainstalováno
téměř 40 loutkových pohádkových postaviček od
autorů z celé České republiky. Potkáte tu
hastrmany, víly, Jeníčka s Mařenkou i zlou
Ježibabu a další pohádkové bytosti, které se
v tomto starobylém stavení usídlily. Posílila je
také víla Lenka, princ Robert nebo pan král
Luboš. Karle, děkujeme. Výlet to byl moc
povedený.
(T.Slunečko)

Značku může po certifikaci získat takový výrobek, který je vyroben na
Vltavotýnsku místním výrobcem, je kvalitně zpracovaný, je šetrný k životnímu
prostředí a je výjimečný ve vztahu k Vltavotýnsku (např. podílem místních surovin
a ruční práce, tradičními postupy, atd.). Mezi certifikovanými výrobky tak lze již
dnes najít dřevěné hračky Jiřího Drhovského, Vltavotýnské kremrole Radky
Třískové, keramiku Marie Mikulové, ručně zdobené perníky Dagmar Jarešové, pivo
Lipan, pizzu a knedlík Zdeňka Heringa, keramiku Ivany Tomší, Vltavotýnskou
sekanou, med od vltavotýnských včelařů, keramiku Jitky Žďárské, Vltavskou
klobásu, farmářskou slaninu, šunkovou mozaiku a špekáček, čerstvé mléko
z Čihovic, rohové lavice Vienna, Victoria a Novello od Vltavotýnského nábytku,
zákusek Hněvkovický motýl (SOŠ a SOU Hněvkovice 1), penzion U Pštrosa,
Všeteč. Chráněné dílny Domova sv. Anežky mají mezi certifikovanými výrobky tři
výrobky, které se mohou ochrannou známkou označovat. Je to maňáskové divadlo,
keramický půllitr Plaváček s pivním podtáckem a selská židle. Plaváček je replikou
tvaru vorařského hrnku zvaného plaváček, využitelného jako pivní půllitr i velký
čajový hrnek; sadu doplňuje keramický pivní podtácek vyrobený podle předlohy
používaných keramických pivních podtácků z 1.pol. 20.stol. v pohostinstvích na
Vltavotýnsku. Maňáskové divadlo je výrobek chráněné tkalcovské a truhlářské
dílny, obsahuje 5 ks maňásků na ruku – kašpárek, čert, vodník, Jeníček a Mařenka
(sady maňásků lze dále rozšiřovat o další postavy). Sada je umístěna v dřevěné
kazetové skříňce, která umožňuje přenášení divadla a zároveň slouží k instalaci
opony a jeviště. Selská židle je výrobek chráněné truhlářské dílny, je vyrobena plně
z masivního dřeva, vzhled židle je proveden podle dochovaného vzoru selské židle
používané na Vltavotýnsku v 1.pol. minulého století.

„Tyto tři výrobky podle našeho názoru nejlépe splňovaly certifikační kritéria.
Věříme, že ochranná známka pomůže s jejich větší propagací,“ říká Jan Šesták,
ředitel Domova sv. Anežky. „Obyvatelé Vltavotýnska mají možnost koupí
označených výrobků a produktů podporovat místní živnostníky a tím i mikroregion,
ve kterém žijí. Turisté zase chtějí poznat místní tradice, ochutnat místní speciality,
koupit originální suvenýr. Mnohdy jsou ale ztraceni v záplavě výrobků s pochybným
původem a kvalitou. Díky ochranné značce mají jistotu, že si domů odvezou
skutečně kvalitní originální vltavotýnský produkt,“ vysvětluje Miroslav Vlasák,
který projekt ochranné známky koordinuje.
(redakce)
Čihovické
listy jsou
interním
informačním
materiálem Domova sv. Anežky, o.p.s., za jejich
Více na http://www.vltavotynsko.cz/regionalniznacka/aktuality/2-novinky.html
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