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Lístky na 2. Bál v prodeji! Přispějete do tomboly?
Po loňské skvělé atmosféře se prostě nedalo udělat nic jiného, než uspořádat 2. Bál
Domova sv. Anežky. Uskuteční se v pátek 24. února 2012 ve Zvěrkovicích. Pozor!
Prodej lístků zahájen, na nic nečekejte a rychle je rezervujte! Čeká na vás zajímavý
doprovodný program. Na pěveckou návštěvu přijde finalistka X Faktoru Pavlína
Ďuriačová, předtančení opět zajistí Blaťácký soubor ze Ševětína, je přichystána
soutěž Rádia Radiátor, které je zároveň mediálním parterem bálu. Noční šou
přinese dnes již známá a úspěšná skupina Epy de Mye.

Anežka byla obdarována…
Moc děkujeme všem, kteří uplynulých týdnech
podpořili Domov sv. Anežky, o.p.s. finančním
darem. Je mezi nimi Pavla Marková z Prahy,
která darovala 3.500,-Kč, Ing. Hana Černá
z Třebíče, od které jsme dostali 1.000,-Kč,
tradičně na konci roku přispívá také Ing. Jana
Čermáková z Českých Budějovic částkou 1.500,Kč. Dva tisíce korun nám daroval Miroslav
Hofírek – Consulting z Karlových Varů.
Velkorysý finanční dar jsme obdrželi od majitele
firmy Rumpold, s.r.o., pana Hanse Rotha, ve výši
37.000,-Kč. S panem Rothem jsme se měli
příležitost setkat při slavnostním zahájení nového
provozu firmy Rumpold v průmyslové zóně
Pastviny v Týně nad Vltavou dne 7. prosince
2011. Na této slavnosti účinkovala také naše
Živelná pohroma. Všem dárcům upřímně
děkujeme.
(red)

…Linhart též obdržel četné dary
Chelčický domov sv. Linharta se i v roce 2011
těšil přízni dárců: od soukromých osob dostal
částku 2.500,-Kč a z veřejné štědrovečerní sbírky
ve Vodňanech částku 4.695,-Kč. Také má
přislíben podíl z Tříkrálové sbírky konané
v Chelčicích. Tyto dary budou využity pro další
nutné vybavení Chelčického domova sv.
Linharta a pro podporu aktivit v roce 2012.
Všem dárcům a organizátorům srdečně
děkujeme.
(M.Cinádrová)

Pro kondičku do tělocvičny!
Ve spolupráci s paní učitelkou Mikušovou jsme
začali pravidelně navštěvovat velkou tělocvičnu
školy na Malé Straně, spolu se speciální třídou.
Můžeme si tak „střihnout“ pravou nefalšovanou
ranní rozcvičku. Žáci ze speciální třídy nám
předvádějí, že máme ještě dost co dohánět,
abychom měli dobrou kondičku. Pro nás je to ale
veliká výzva a doufáme, že společná pravidelná
ranní cvičení budou nadále pokračovat. Ve
zdravém těle zdravý duch!
(P. Dvořáková)

První linoryty jsou příslibem
Výtvarná dílna a chráněná dílna PO-TISK
získaly díky Nadaci ČEZ a zaměstnancům
elektrárny Temelín v prosinci potřeby pro
techniku linorytu včetně grafického lisu.
Výtvarná dílna se na tyto nové pomůcky
nedočkavě vrhla a hned vyzkoušela své
schopnosti a možnosti. Vznikly tak první
linoryty jako příslib budoucího rozvíjení této
techniky a následného využití v chráněné dílně
PO-TISK.
Přikládáme
jeden
z prvních
„linorytních kousků“ - motýla Tomáše Járy a
Chtěli bychom vás požádat o spolupráci. Byli bychom vděční, pokud by bylo ještě jednou děkujeme společnosti ČEZ za
možné ve vašem okolí (rodina, známí, firmy apod.) někoho oslovit s prosbou o podporu.
(red)
příspěvek do tomboly. Může to být hmotná věc, dárkové poukazy na služby nebo
odběr zboží, drobnost, víno apod. Při větších darech můžeme samozřejmě sepsat
darovací smlouvu. Dárci budou propagováni při samotném bálu. Moc děkujeme
předem za pomoc a těšíme se na setkání na 2. Bále.
(redakce)

Šestnáct obrazů z benefiční výstavy má majitele
Celkem 12.000,-Kč činil výtěžek benefiční výstavy obrazů Výtvarné dílny Domova
sv. Anežky Zimní maličkosti, která skončila 9. ledna 2012 v Městské galerii U
Zlatého slunce v Týně nad Vltavou. Podle galeristky Marie Hanušové měla výstava
velký ohlas a úspěch a šestnáct obrazů našlo svého nového majitele. Moc děkujeme
a těšíme se na příští setkávání s obrazy našich autorů.
(redakce)

Zákazníkem roku 2011 jsou společnosti RUMPOLDu
Tři společnosti patřící do
rodiny
Rumpold
(Rumpold,
s.r.o.,
Rumpold T, s.r.o. a
Rumpold
T/chráněná
dílna, s.r.o.) se staly
„Zákazníkem roku 2011“
s celkovým
odběrem
zboží a služeb ve výši 745 tisíc Kč. „Pro společnost realizujeme především část
údržby zelených ploch v Týně nad Vltavou, ale v loňském roce jsme dodali také
významnou část kancelářského nábytku do nové provozovny v Týně nad Vltavou a
propagační předměty v souvislosti se slavnostním zahájením jejího provozu,“
vysvětluje Jan Šesták, ředitel Domova sv. Anežky. Mezi další velmi významné
odběratele výrobků a služeb chráněných dílen Domova sv. Anežky se v loňském
roce zařadilo také Město Týn nad Vltavou (387 tisíc Kč – údržba dětských hřišť,
městský mobiliář, keramika, sociální služby), Domov důchodců U Zlatého kohouta
Hluboká nad Vltavou (303 tisíc Kč – nábytek), občanské sdružení Pomoc Týn nad
Vltavou (196 tisíc Kč – nábytek, úklidové práce, propagační předměty), Gefos a.s.
(119 tisíc Kč – geodetické kolíky, novoročenky, propagační předměty) a Město
Hluboká nad Vltavou (95 tisíc Kč – kancelářský nábytek). Moc děkujeme za
podporu, nejen těmto zákazníkům, ale samozřejmě i všem dalším. Bez vás bychom
chráněné dílny jen těžko provozovali. Děkujeme.
(redakce)

Předvánoční setkání jsme prožili příjemně a aktivně

Rádio Radiátor na Radiožurnálu
Pozor! Pod pokličku našeho internetového Rádia
Radiátor nahlédne díky reportáži Českého
rozhlasu Radiožurnál celé Česko. Navštívila nás
totiž redaktorka Romana Kostohryzová a
zúčastnila se porady i práce v terénu našeho
rádiového týmu. Byla to pro nás nezvyklá a
zbrusu nová zkušenost. Už jsme si zvykli natáčet
reportáže nebo rozhovory a ejhle, najednou jsme
předmětem reportáže my sami. Romana se
zapnutým diktafonem tiše seděla mezi námi,
nechala nás pracovat a naslouchala. Potom
zpovídala každého, kdo se na tvorbě programu
Rádia Radiátor podílí. Vyrazila také do terénu,
aby zachytila proces vzniku reportáží. „Jsem
z vašeho projektu Rádia Radiátor nadšená, je
úžasné, že to zkoušíte a jak dobře. Je skvělé, že
jsem mohla vidět, kolik lidí a práce se za
programem a vysíláním tohoto rádia skrývá“,
podělila se s námi o své dojmy paní redaktorka
Romana Kostohryzová. Reportáž bylo možné
slyšet živě na Radiožurnálu v pořadu Zblízka 19.
Ledna 2012. Nezoufejte, poslechnout si ji můžete
také v archivu pořadu na stránce
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2535636 . Více
o Rádiu Radiátor najdete také na www.anezkatyn.cz nebo na http://radioradiator.webnode.cz/ .
(T.Slunečko)

O tom, jak jsme si byli zastřílet

Bylo to prima předvánoční setkání. Ve čtvrtek 22.12.2011 jsme zakončili
kalendářní pracovní rok v Domově sv. Anežky již tradiční společenskou akcí. Zcela
zaplněná kaple svaté Anežky si nejprve poslechla pásmo koled v podání skupiny
Živelná pohroma. Opět pomohly dudy, tentokrát v rukou Marušky Vondráškové.
Někteří viděli také poprvé Tomáše Pavelku vypomáhat na kytaru. Atmosféru
doplňoval Josef a Marie s Ježíškem v podání Luboše Jiříčka a Aničky Valtrové. Pan
farář Marek Donnerstag udělil všem přítomným předvánoční požehnání. Jiří Netík
symbolickým zvonečkem ocenil všechny poctivé zvoníky, kteří pravidelně zvoní
poledne v kapli svaté Anežky. V Domově sv. Anežky potom na všechny kromě
nealkoholického punče, svařáku a cukroví čekala také unikátní výstava 25 fotografií
Vítka Zákosteleckého a jeho modelu autobusu, který s námi absolvoval celé letošní
putování Na společné cestě a stal se jeho nejfotografovanějším objektem. Účastníci
setkání měli také možnost prohlédnout si velkoplošně fotografie z různých akcí a
aktivit roku 2011 a přítomen byl také koutek Rádia Radiátor. Jeho reportáž z tohoto
setkání je na http://www.anezka-tyn.cz/index.php?nid=3654&lid=cs&oid=2466298
nebo na http://radioradiator.webnode.cz/porady/reportaze/. A pak, posilněni
dobrými jablky ze Zemcheby Chelčice, jsme se už rozjeli domů, na Vánoce.
(redakce)

Víte, jaký je to pocit držet v rukou zbraň a
vystřelit si z ní? My ano. Dostali jsme
jedinečnou nabídku vyzkoušet si střelbu na
střelnici za Týnem nad Vltavou. Ve složení: Jitka
Konrádová, Martina Bártová, Tomáš Jára, Jiří
Štěrba, Robert Valenza, Marek Lukač a Milan
Lukač jsme se vynořili uprostřed lesa na
střelnici. Ujal se nás pan Petr Kališ, který nám
předvedl různé druhy pistolí, pušek a koltů.
Pečlivě jsme si zašpuntovali uši a začali střílet –
nejdříve na 20 metrů, poté i vleže na papírového
kance v dálce asi 80 metrů. Rány to byly vskutku
slušné, kdo neměl zašpuntováno, musel si držet
uši. Překvapivě nejstatečnější byly dámy Jitka a
Martina, které se první neohroženě vrhly na
střelbu. Nejlepšími střelci byli vyhlášeni Marek a
Milan. Jako trofej si všichni odnesli kapsy plné
vystřílených patron.
(P. Dvořáková)
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