Anežka ● Kateřina ● Linhart

ČIHOVICKÉ LISTY

Přejeme Vám všem
radostné a pokojné Vánoce
a dobrý rok 2012!
My všichni z Domova sv. Anežky

TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ O Čihovicích a Anežce na ČT 2
136.VYDÁNÍ
vychází od května 2003
PROSINEC 2011 Dva dny strávil štáb České televize pod vedením
Vernisáž benefiční výstavy odhalila Zimní maličkosti

režiséra Zdeňka Pojmana v Čihovicích a Týně
nad Vltavou. Důvodem jejich návštěvy bylo
natáčení jednoho z dílů publicistického pořadu
cyklu Náš venkov. Pod názvem „Jistota domova“
můžete v prosinci shlédnout patnáctiminutový
film, který se věnuje činnosti občanského
sdružení Pomoc Týn nad Vltavou, farmy Dvůr
Čihovice a Domova sv. Anežky. Pořad pátrá
v nedávné historii postupné obnovy Čihovic a
vzniku domova, hledá spojitosti mezi tradičními
hodnotami venkova a schopností pomáhat
druhým. Na výsledek – pohled režiséra Zdeňka
Pojmana a jeho spolupracovníků – se můžete
podívat na ČT 2 v sobotu 17.12. v 9:10 hod., v
pondělí 19.12. v 19:40 hod. nebo v úterý 20.12.
ve 13:20. Sami jsme zvědaví, jak nás kamera
zachytila.
(red)

Nový hrnek a konvice „Kateřina“
První prosincový pátek přišlo odhalení. Za doprovodu Živelné pohromy a promluvy
galeristky Marie Hanušové, starosty Týna nad Vltavou Mgr. Milana Šnorka i
návštěvnického verbálního vstupu Růženy Valenzové došlo ke slavnostnímu
zahájení benefiční prodejní výstavy Zimní maličkosti v Městské galerii U Zlatého
slunce. Na návštěvníky čeká až do 8.ledna 56 autorských obrazů Roberta Valenzy,
Tomáše Járy, Hany Ťupové, Martiny Bártové, Jitky Konrádové, Marcely
Brezinové, Františka Bandy a Lenky Hintermüllerové. Již nyní je 16 obrazů
rezervovaných. Další můžete získat benefiční koupí také vy. Přijdete se podívat?
V galerii můžete zakoupit i naše novoročenky a vystřihovací betlém.
(redakce)

V posledních měsících se v chráněné keramické
dílně pracovalo na tom, abychom zákazníkům
přinesli něco nového. Začalo se skicami,
pokračovalo to modely, poté rozmnožovacím
zařízením, sádrovými formami a prvními odlitky.
V prosinci jsme tak konečně z pece vytáhli první
kousky zbrusu nové konvice a úplně nového
hrnku. Na realizaci nového rozmnožovacího
zařízení a sádrových forem byla využita část
příspěvku Nadace ČEZ z Oranžového kola.

Originální pexeso pro Město Prachatice – to byla výzva!
Velká výzva pro autory ve Výtvarné dílně i chráněnou dílnu PO-TISK. Jedině tak
se dá charakterizovat originální zakázka pro Město Prachatice: vymyslet, připravit a
vytisknout netradiční pexeso o prachatických sociálních službách a těch, kdo je
poskytují. Na celé dílo bylo navíc opravdu velmi málo času. Přesto vše dopadlo na
výbornou. Výtvarná dílna připravila dvanáct předloh, pan Šubrt vše sestavil a
připravil pro tisk a chráněná dílna PO-TISK vytiskla, narýhovala a zkompletovala
500 ks tohoto pexesa o velikosti A3. Je k dostání v Prachaticích, ale čtenáři
Čihovických listů mohou prostřednictvím přiložené fotografie většinu povedených
obrázků vidět.
(redakce)

Těmto novým výrobkům naší chráněné dílny,
typově zcela odlišným od dosavadní produkce,
jsme dali ženské jméno – Kateřina. První dvě
sady jsme představili veřejnosti na výstavě
v Městské galerii U Zlatého slunce v Týně nad
Vltavou, kde se setkaly s velkým ohlasem.
Čtenářům Čihovických listů zprostředkováváme
pohled na „Kateřinu“ alespoň fotografií.
Předpokládáme, že v roce 2012 se těchto nových
hrnků i konvic bude vyrábět stále více,
v současné době uvažujeme o třech barevných
variantách: červeno, černo a modro bílé. A jak se
líbí hrnek a konvice Kateřina vám? Napište nám
to. Nebo raději objednejte pro příští rok. (red)

Zaměstnanci ČEZ nám letos splnili po několikáté přání
Jaderná elektrárna Temelín a Nadace ČEZ nám v letošním roce již poněkolikáté
podali pomocnou a podporující ruku. Tentokrát přímo zaměstnanci elektrárny.

Pracovníci elektrárny totiž v rámci charitativního projektu „Plníme přání“ věnovali
30 tisíc Kč na zakoupení potřeb našich chráněných dílen. V tkalcovské dílně se tak
objevil zbrusu nový a opravdu výkonný a multifunkční šicí stroj Pfaff, truhlářská
dílna a Farmáři dostali úžasné kufříkové boxy se zbrusu novým nářadím všeho
druhu a chráněná dílna PO-TISK má nyní k dispozici vysněný lis na linoryty, který
umožní reprodukci linorytů z Výtvarné dílny. Upřímně a opravdu moc děkujeme
všem zaměstnancům, kteří se akce účastnili. Zároveň jsme za veškerou letošní
pomoc velmi vděční (odběr výrobků za 50 tisíc Kč, letní prodejní výstava
v Informačním centru s výtěžkem téměř 40 tisíc Kč, Oranžové kolo s výtěžkem 50
tisíc Kč a akce Plníme přání s podporou 30 tisíc Kč). A to vše bylo zakončeno
převelice úspěšnou prodejní předvánoční akcí 7.-8.prosince, kdy si zaměstnanci
elektrárny nakoupili výrobky našich chráněných dílen za téměř 15 tis. korun. Velký
dík a pěvně doufáme, že si podporu zasloužíme i v roce 2012.
(redakce)

Nejdřív Tomášova výstava o HC Mountfield …
Pozorní a pravidelní čtenáři to už ví: V Domově sv. Anežky organizují aktivní
kolegové pro všechny ostatní zajímavé přednášky a výstavy. Před plánovanou
výpravou na hokejový zápas se iniciativy tentokrát ujal Tomáš Jára. Přichystal
výstavu s přednáškou o jeho oblíbeném týmu HC Mountfield České Budějovice.
Společenská místnost se ve středu 23.11. proměnila v hokejovou arénu, kde lítaly
puky, mávalo se šálami v klubových barvách a obdivovali se úspěšní hokejisté.
Tomáš nás zasvětil do pravého hokejového rituálu, tedy jak se správně chovat při
fandění, jak povzbuzovat hokejisty během utkání, co se křičí, když padne gól.
Nezapomněl ani na přednášku o základním vybavení hráčů, mezi exponáty
nechyběly pravé ohrané hokejky. Tomáši, to byla super výstava. (P.Dvořáková)

… a potom výprava na hokejový zápas
Každý správný chlap i ženská se musí někdy vydat na hokej a pořádně si provětrat
hlasivky a tělo a zfandit si. Pokud k tomu máte štěstí na dobrý hokejový tým v kraji,
tak máte o zábavu postaráno. Inspirováni Tomášem Járou a jeho slavnou výstavou o
HC Mountfieldu jsme se vydali v úterý 29. listopadu na zápas HC Mountfield :
Rytíři Kladno. Zápas nám nezačal zrovna dobře. Tomáš ztratil před halou šálu a tak
neměl čím točit nad hlavou, když padaly góly. Lístky jsme získali lecjaké, jen ne při
sobě. Hala byla ale poloprázdná, tak jsme si beztak sesedli k sobě a mocně
povzbuzovali: Buděěěěěěěěěěěějovice!“. Utkání se vyvíjelo hned od začátku slibně
a českobudějovičtí vedli až do samého konce. Velikým překvapením bylo zapálení
některých – jindy poklidných a tichých – fanoušků jako byla Jíťa Konrádová nebo
Jirka Štěrba. Pivo i roztleskávačky byly vynikající, Budějice vedly, takže jsme byli
všichni spokojení. Na konci utkání jsme si ještě všichni sborem zařvali:
“Mootoooooorrrr, do toho!“ a jeli jsme domů.
(P.Dvořáková)

Kapela „Luňáčci“ darovala výtěžek ze vstupného
Přesně 6000,- Kč. Právě tolik činila výše dobrovolného vstupného návštěvníků
předvánočního koncertu bluegrassové skupiny Luňáčci v pátek 9. prosince v hotelu
Zlatá loď v Týně nad Vltavou. Skupina Luňáčci se již podruhé rozhodla darovat
výtěžek Domovu sv. Anežky. Jan Šesták při převzetí daru zcela plnému hledišti
slíbil, že za rok zase přijde a bude informovat, k čemu byly jejich dary využity.
Moc děkujeme návštěvníkům koncertu a skupině Luňáčci.
(redakce)
POZOR!! POZNAČTE SI DO KALENDÁŘE!!!

2. BÁL DOMOVA SV. ANEŽKY BUDE V PÁTEK 24.2.2012
Více informací v příštím vydání.

Rádio RADIÁTOR oznamuje:
Reportáže a jiné rubriky již můžete
stahovat a poslouchat doma.
www.anezka-tyn.cz
(vlevo menu – Rádio Radiátor)

Policejní manévry v Anežce
Ve středu 30. listopadu. zastavilo před Anežkou
policejní auto a vyskočil z něj pan příslušník
(prap. Jan Rachač). Všem zatrnulo, pro koho si
to asi jede? Naštěstí to byl hodný muž zákona a
přijel nám „pouze“ představit svou náplň práce.
Dozvěděli jsme se, jak to chodí na policejní
stanici, o co všechno se naše policie musí starat.
Upozornil nás na možné výtržníky, kteří by
mohli druhým lidem ublížit a také jak se
zachovat, když nás někdo napadne. Jedna hodina
nám byla málo, tak za námi policie přijela ještě
jednou (9.12.) a přivezla i neprůstřelné vesty!
Všem nám zatrnulo podruhé, když nám
představili měřič hladiny alkoholu v krvi a
většina musela podstoupit dechovou zkoušku.
Kdo chtěl, poseděl si v policejním autě a
prohlídnul si základní počítačovou výbavu. Na
závěr nám předvedli pravé zatýkání podezřelé
osoby, kterou si zahrál Tomáš Jára. Zločinec byl
úspěšně zneškodněn a spoután (škoda jen, že byl
posléze propuštěn). Páni policisté byli tak
vstřícní, že přišli s velkorysou nabídkou zastřílet
si na jejich střelnici. To už bude ale jiný článek a
jestli to dobře dopadne, tak vám podáme zprávu i
ze střelnice.
(Petra Dvořáková)

Luboš vítězem Poker Tour 2011
Celkem sedm kol měla letošní Poker Tour.
Kromě Jitky, Luboše, a tří Tomášů z Anežky se
pravidelně účastnili také manželé Krejčovi, Pavel
Janda a v závěru sezóny také Cíchovi. „Je znát,
že už hrajeme dlouhou dobu. Ve hře začínají
padat vysoké variace, poker i fullhouse. Luboš
dokonce vytvořil nový hráčský rekord kola čtyři
tisíce bodů,“ komentuje letošní vývoj Tomáš
Slunečko. Vítězem tour a držitelem diplomu se
stal Luboš Jiříček, který vyhrál i v posledním
kole. Gratulujeme a nashledanou v roce 2012.
(red)
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