V úterý 15. listopadu 2011 uplynulo právě 12 let ode dne,
kdy byl slavnostně zahájen provoz Domova sv. Anežky!

Anežka ● Kateřina ● Linhart
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LISTOPAD 2011
Domov sv. Anežky, o.p.s. obdržel „Cenu kvality“ za 2010

Důležitá zpráva pro všechny pracovníky, uživatele, podporovatele i veřejnost:
Domov sv. Anežky, o.p.s. obdržel „Cenu kvality v sociální péči za rok 2010“
v kategorii Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.
Toto ocenění je udělováno již od roku 2004 časopisem Ošetřovatelská péče
(www.osetrovatelskapece.cz) a Radou kvality ČR (www.npj.cz). „Samozřejmě si
ocenění velice vážíme a děkujeme za něj. Vnímáme je hlavně jako ocenění práce
všech pracovníků, ocenění lidského rozměru domova a společenství s lidmi, kteří jej
využívají, a také potvrzení, že těch uplynulých dvanáct let jsme šli dobrým
směrem,“ říká Jan Šesták, ředitel společnosti. Čtyřčlenná delegace Domova sv.
Anežky převzala ocenění 9. listopadu v Rytířském sále Senátu ČR. „Navíc jsme si
jako součást ceny odnesli dar společnosti Primus (pozn. www.primuslaundry.com),
sušičku prádla v hodnotě 39 tisíc korun,“ dodává Jan Šesták.
(redakce)

Pomyslná žebra Rádia Radiátor
se hlasitě „rozehřívají“
Ve třetí říjnové dekádě k tomu konečně došlo. Po
dlouhé cestě příprav, zkoumání, diskusí,
vybavení, zkoušení a uzavření smlouvy
s Ochranným svazem autorským byla do
internetového éteru vypuštěna první slova
vysílání Rádia Radiátor. „Tým, který se o
přípravu vysílání stará, tvoří asi patnáct
uživatelů sociálních služeb. Každý člen má na
starosti něco jiného. Jeden připravuje textové
podklady, druhý je namlouvá do diktafonu, další
tvoří čtení na pokračování, jiný je hercem v jeho
dramatizaci. Máme své rosničky, co hlásí počasí,
máme moderátory na sport a kulturu. Přinášíme
zajímavé reportáže, ale také bazar nebo reklamní
spoty,“ líčí zákulisí rádia Tomáš Slunečko, pod
jehož vedením se nakonec daří vysílání
uskutečnit. „Projekt internetového rádia se stal
společnou iniciativou a chápeme jej jako nástroj,
díky kterému se můžeme naučit spoustu nových a
užitečných dovedností, setkat se se zajímavými
lidmi, navštívit zajímavá místa a také dát o sobě
vědět, komunikovat s posluchači a ukázat, čím se
dokážeme nadchnout a že také své nápady umíme
dotáhnout. Věřte ale, že práce na přípravě
vysílání je nesmírně náročná a obtížná. Prosíme
proto o trpělivost. Vše se snažíme postupně
zlepšovat a rozvíjet,“ dodává Tomáš Slunečko.
Do projektu za zapojila také Výtvarná dílna,
která připravila dva návrhy loga rádia. O tom,
který návrh nakonec bude použit, můžete
v anketě na stránkách rádia pomoci rozhodnout
také vy.
(red)

Jak poslouchat Rádio Radiátor?
Živě – poslech online:

Živé vysílání můžete slyšet od pondělí do pátku
v
Zimní maličkosti - to je benefiční výstava Výtvarné dílny době mezi 8-11 hodinou na adrese
http://www.radiohosting.cz/radio/radio1178/.
Výtvarná dílna Domova sv. Anežky pro vás ve spolupráci s Městskou galerií U
Zlatého slunce připravila předvánoční benefiční výstavu. „Návštěvníci galerie uvidí
Kdykoliv – pořady ke stáhnutí:
celkem 56 různě velkých autorských obrazů se zimní a vánoční tématikou od Kdo v tento čas nemůžete být na internetu, ať
Roberta Valenzy, Tomáše Járy, Hany Ťupové, Martiny Bártové, Jitky Konrádové, nezoufá - pořady jsou přepsány a kdykoliv ke
Marcely Brezinové, Františka Bandy a Víta Zákosteleckého. Část obrazů sloužila stáhnutí a poslechu na webových stránkách
v uplynulých letech také jako předloha pro originální a žádané novoročenky Rádia Radiátor http://radioradiator.webnode.cz/
dodávané chráněnou dílnou Po-TISK,“ vysvětluje Jan Šesták, ředitel Domova sv. v záložce Pořady. Najdete tam zprávy, reportáže,
Anežky a přidává důležitou informaci: „Všechny obrazy jsou paspartovány, díky bazar a pátrání, čtení na pokračování, pohádku
záštitě hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a díky podpoře z programu na dobrou noc, reklamu, ale i další užitečné
Oranžový rok společnosti ČEZ, a.s. Výstava je tentokráte pojata jako benefiční, to informace o programu rádia. Ke stáhnutí je
znamená, že vystavené obrazy lze získat na základě darovací smlouvy. Výtěžek bude prozatím jen několik nahrávek, postupně budou
poté v roce 2012 využit na financování aktivit Domova sv. Anežky.“ Zájemci si přibývat další.
podle slov ředitele mohou prohlédnout na stránkách www.anezka-tyn.cz katalog
Přejeme dobrý poslech!
vystavených obrazů. Zároveň tam najdou také informace, jak lze uskutečnit
benefiční koupi. „Obraz lze získat, rezervovat již od 23. listopadu prostřednictvím
V jídelně s „Raiffeisenkou“
rezervačního listu. Všechny ale samozřejmě srdečně zveme na vernisáž, která se
Díky
finančnímu daru 30 tisíc korun od
uskuteční 2. prosince, kde vystoupí také Živelná pohroma,“ dodává Jan Šesták.
Raiffeisen
stavební spořitelny (www.rsts.cz)
Nakonec také šibalsky dodává, že výstava bude skrývat i nějaké překvapení, o
jsme
mohli
nyní na podzim obnovit a doplnit
kterém zatím nemůže hovořit. Přijdete se podívat? Podpoříte Domov sv. Anežky?
vybavení kuchyňky a jídelny. A tak máme novou
Moc děkujeme předem a těšíme se na vás.
(redakce)
ledničku i s malým mrazáčkem, mikrovlnou
troubu, rychlovarnou konvici, skleničky, 30 sad
Zimní maličkosti – benefiční prodejní výstava
jídelního servisu, příbory a další potřebné
pod záštitou Mgr. Jiřího Zimoly, hejtmana Jihočeského kraje
maličkosti. To vše ve speciální skříni, vyrobené
na
míru. Moc děkujeme za podporu.
(red)
vernisáž v pátek 2. prosince 2011 v 16 hodin
Městská galerie U Zlatého slunce v Týně nad Vltavou
Katalog obrazů a informace o způsobu jejich benefičního nákupu
najdete na www.anezka-tyn.cz.

Jeden den všichni spolu – tentokrát okolo Borovan

Linhart: čaj se peče, křížaly suší

Po bezinkovém likéru se v Chelčicích vrhli na
zpracování dalších plodů zahrady, tentokrát
všeho možného ovoce, a výsledkem je zajímavý
produkt - pečený čaj. Že nevíte, co to je? Vypadá
to trochu jako marmeláda s kousky ovoce ve
skleničce. Dvě lžičky této směsi si dáte do hrnku,
zalijete vroucí vodou a máte voňavý nefalšovaný
ovocný čaj. Zbylé ovoce na dně hrníčku můžete
ještě dojíst a při pravidelné konzumaci máte
zásobu vitamínů na celou zimu V Linhartovi
vyrábí několik druhů těchto pečených čajů:
červený, černý a vánoční. V každém případě jde
o bioprodukt ze sociálně terapeutické dílny, který
se v posledních letech stává módním a žádaným
zbožím v mnoha obchůdcích zdravé výživy.
Zajděte do Linharta a zkuste jej i vy. Určitě vám
k němu nabídnou také další svůj výrobek, krásně
zabalené a výborně chutnající jablečné nebo
Příjemnou a užitečnou tradicí se v Domově sv. Anežky stalo připomenout si hruškové křížaly. Dobrou chuť a na zdraví!
(M.Cinádrová)
výročí otevření domova společně stráveným dnem. Alespoň jeden den v roce

všichni spolu – to byl hlavní smysl také cesty „okolo Borovan“ v pátek
11.listopadu 2011. To letošní výročí bylo již dvanácté. V autobuse nás nejprve
Karel coby průvodčí překvapil výročními jízdenkami a jejich kontrolou.
V Borovanech jsme si prohlédli augustiniánský klášter a zámek. Navštívili jsme
spřátelenou organizaci Nazaret s keramickou a textilní dílnou. Podívali jsme se
na Pohádkovou půdu, farmu hospodářských zvířat a papouška s leguánem
v Borovanském mlýně. Jiří Netík, předseda správní rady a Petr Rohlena,
předseda dozorčí rady, pronesli přání do dalšího roku, prohlédli jsme si
historické fotografie z „pravěku“ Domova sv. Anežky a hlavně – byli jsme
„skoro“ všichni spolu a pokud může redakce Čihovických listů soudit, bylo
nám moc dobře. O atmosféře toho dne se více dozvíte v reportáži Rádia
Radiátor, tak si ji nenechte ujít. V sobotu 12. listopadu pak slavnostní dny
doplnila děkovná mše svatá v čihovické kapli svaté Anežky, kterou sloužil páter
Marek Donnerstag.
(redakce)

Novinka - adventní talíř
Horkou novinku má pro vás chráněná keramická
dílna! V čase adventním i vánočním můžete
využít náš „adventní talíř“, který je po ozdobení
ořechy, ovocem a doplnění svíčkami krásnou
alternativou k adventnímu věnci. Navíc je trvalý
(můžete jej použít v dalších letech) a také
bezpečný (neshoří). Nabízíme jej v několika
barevných variantách. Podívejte se na
Myslivost je věda a Vítek to ví…
www.eshop-anezka-tyn.cz
nebo objednávejte
Po čase došlo v Anežce opět na jednu velice zajímavou výstavu s přednáškou a
přímo u pana Šubrta, obchod@anezka-tyn.cz
besedou v režii Vítka Zákosteleckého. Zabrousil tentokrát do hájemství myslivosti.
(red)
Výstava přilákala i vzácné osoby, které u nás na stacionáři moc často nepotkáte –
např. pana Rohlenu nebo pana Řádka. Ze všech stran na nás dýchal les, zpoza
stromů vykukovali divočáci a zajícové, srnky si pobíhaly po lukách, občas zahýkala
divoká husa. Přísným pohledem si nás všechny měřila i vypreparovaná lebka bůhví
čeho. Pro zpříjemnění atmosféry nám Vítek rozdal mandarinky a my loupali a
přežvykovali. Vítek nás potom obšírně seznámil se všemi zvířátky, která v lese žijí,
prozradil nám, čím se živí a jakým způsobem je v případě potřeby ulovit. Výstava
sklidila velké ovace a budeme se těšit na další. Lovu zdar!
(P. Dvořáková)

Poděkování za dary
Upřímně děkujeme za finanční dary, které v uplynulých týdnech podpořily provoz
Domov sv. Anežky, o.p.s. Pět tisíc korun jsme obdrželi od společnosti Challenge
CZ, s.r.o. zastoupené Bc. Miloslavou Kubíkovou. Deset tisíc korun pak darovala Čihovické listy jsou interním informačním materiálem
Domova sv. Anežky, o.p.s., za jejich obsah odpovídá a
paní Anna Sliwa. Opravdu moc děkujeme.
(redakce)
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