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Dřevák a dvě zvláštní ceny pro Živelnou pohromu
Proměnili jsme ji ve vítězství v divácké soutěži! Koho? No přece šestou účast
Živelné pohromy – hudební skupiny Domova sv. Anežky na již 24. ročníku tradiční
soutěžní přehlídky amatérských folkových skupiny Bohunický dřevák, která se V tkalcovně to přede a mňouká
uskutečnila v sobotu 24. března 2012. Tradičně živelně interpretované písně Nedávno se v tkalcovně objevili hroši. Tedy jen
Malagelo a Potkal potkan potkana nakonec přinesly kromě vítězství také dvě malí, dvaceticentimetroví, ušití a vycpaní. Ani se
neohřáli a všichni se prodali. Po hrochovi ale
zvláštní ocenění: za sborový zpěv a nejlepší tanečnici Jitku Konrádovou.
přichází chráněná tkalcovská dílna s další zvířecí
novinkou - kočkou. Toto mazlivé a lenošící zvíře
o délce cca 25 cm je ideálním společníkem i pro
vás. Co říkáte? Kdo chce, může si kočku
kamarádku objednat na obchod@anezka-tyn.cz
nebo na tel.: 604 270 725. Ovšem pozor,
můžeme prozradit, že už nyní se v tkalcovně
vyvíjí další podivuhodné zvíře. Sledujte naše
stránky a Čihovické listy a dozvíte se víc. (red)

Dílnou PO-TISK prošlo 13 tisíc
deodorantů, šamponů a etuí
Ne, ne, nemáme takovou spotřebu hygienických
potřeb. Tolik předmětů prošlo rukama
pracovníků chráněné dílny PO-TISK při zajištění
zakázky společnosti dm drogerie markt na
kompletaci dárkových sad se vzorky pleťové
kosmetiky. „Přineslo nám to práci na pět týdnů.
A byl to fofr,“ říkají Dan Chyňava a Lenka
Hintemüllerová z PO-TISKu, kteří společně se
svými dalšími kolegy zkompletovali 800 beden.
Živelná pohroma vystoupila ve složení: Jitka Konrádová – tanec, Karel Domín,
Společnosti dm drogerie markt moc děkujeme a
Hanka Ťupová, Tomáš Dvořák, Lenka Hintermüllerová, Tomáš Jára, Jirka Štěrba,
těšíme se na další podobnou spolupráci.
(red)
Marcela Brezinová, Luboš Jiříček – zpěv, Karel Hladeček – housle, Martin Kolouch
– kytara, Ondra Bouška – basa, Honza Šesták – harmonika.

Novinky: sekačka a olepovačka

Za tímto jednoduchým titulkem se skrývají zimní
nákupy strojů a zařízení. Sekačka Honda (viz
foto) pro pracoviště údržby zeleně by měla
v letošní travní sezóně eliminovat problémy
plynoucí z častých poruch sekačky a zlepšit práci
našich pracovníků při sekání trávy ve městě.
Druhým přírůstkem je zakoupená starší strojní
olepovačka hran do chráněné truhlářské dílny,
která má za cíl zjednodušit a zrychlit přípravu
jednotlivých dílců při výrobě kancelářské i
interiérového nábytku z laminovaných desek.
Tak věřme, že se obojí osvědčí a pomůže. (red)

Na adrese http://www.anezka-tyn.cz/index.php?nid=3654&lid=cs&oid=470279
najdete více informací o Živelné pohromě. Další vystoupení, které toto originální
uskupení čeká, je v pátek 27. dubna při tradiční garden party a vztyčení březové
májky před Anežkou. Tentokrát i s tancem a v krojích.
(redakce)
Poskytování sociálních služeb je financováno z Individuálního projektu Jihočeského kraje "Podpora
sociálních služeb v Jihočeském kraji" (CZ.1.4/3.1.00/05.00014) spolufinancovaného Evropskou unií v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Více na www.individualni-projekt.cz.

Co říkáte, líbí se vám naše nová sekačka Honda?

Druhé narozeniny v Chelčickém domově sv. Linharta

V Anežce zní: How do you do?
To je jedna z frází, kterou už zvládá většina
pravidelných účastníků našich minikurzů
angličtiny. Začali jsme s nimi v Domově sv.
Anežky od února letošního roku a z původního
tuctu lingvistů vydrželo až do dnešních dnů sedm
žáků. „Zpočátku jsme se učili hlavně jednotlivá
slovíčka a zjišťovali naše znalosti z angličtiny.
Někteří se totiž s tímto jazykem setkali již dříve,“
vysvětluje Lenka Steerová, která anglické
okénko vede. Podle ní se už někteří umí anglicky
představit, položit nějakou otázku (odkud jsi?,
jak se máš?, jak se jmenuješ?) a také na tuto
otázku odpovědět. Opakuje se počítání do deseti,
názvy dnů v týdnu a přidávají se postupně
slovíčka další slovní zásoby. „Začínáme taky i
s jednoduchými písněmi a říkadly. Nadšení zatím
neopadá, což mě těší a doufám, že to tak
zůstane,“ doplňuje Lenka Steerová.
(red)

Dne 2. dubna 2012 oslavil Chelčický domov sv. Linharta své druhé narozeniny.
Kromě uživatelů a jejich rodičů jsme přivítali další hosty – starostu obce Jiřího
Irala, ředitele Domova sv. Anežky Jana Šestáka a další naše přátele a příznivce i
nové zájemce. Po mnoha gratulacích a slavnostním přípitku následovalo sfoukávání
svíček na dortu, který připravili sami uživatelé pod zkušeným vedením H.
Machové. Poté uživatelé dostali jednotlivě pochvalu za všechny činnosti, kterým se
zde věnují – a že toho není za ty dva roky málo: každý pomáhá podle svých sil a
možností při provozu domova a při práci na zahradě, někdo se věnuje víc keramice,
jiný zase práci s textilem nebo výrobě našich potravinových trháků (bezinkového
likéru, bezové šťávy, pampeliškového medu či pečeného čaje). Děkujeme všem,
kteří přispěli ke slavnostní atmosféře této oslavy. Děkujeme také těm, kteří nás
jakýmkoliv způsobem podporují a projevují nám svoji přízeň. Velmi si toho
vážíme.
(Linhartovští)

Na červen chystáme už šestou etapu pěšího putování
Ačkoliv je duben, už několik týdnů připravujeme letošní, již šestou, etapu pěšího
putování „Na společné cestě – aneb po stezce za svatým Jakubem.“ A tak je více
než jasné, že letošní etapa se uskuteční ve dnech 22. – 24. 6. 2012 a povede
z Nicova přes Kašperk, Sušici, Velhartice až do Čachrova. Jářku, opět nějakých 42
kilometrů předhůřím Šumavy. Připomínáme, že pěti minulými etapami jsme již
prošli přibližně 230 kilometrů napříč jižními Čechami a letošní etapa nás zavede až
do kraje Plzeňského. Tak kdo pošlape tentokrát? Přihlaste se!
(redakce)

Po Žravenkách se jen zaprášilo
Velkou radost udělali „pekařům“ ze sociálně
terapeutické dílny návštěvníci Farmářských trhů
a koncertu Epycentrum. Jediný den stačil k tomu,
aby všech 80 připravených balíčků nových
ovesných sušenek Žravenky zmizelo v kapsách a
následně útrobách kupujících. „Povzbudilo nás
to, měli jsme pochvalné reakce a dostali jsme i
konkrétní nabídky na dlouhodobější spolupráci.
Budeme tedy v pečení Žravenek pokračovat,“
říká za všechny pekaře z Anežky Jan Šesták a
vzkazuje, že kdyby chtěl některý ze čtenářů
Čihovických listů ochutnat, případně objednat
více balíčků, ať se ozve.
(red)

Víte, že umíme vyrobit i svíčky?

Opět úspěšný prodej našich výrobků v elektrárně
Ve dnech 3. - 4. dubna 2012 uspořádali pracovníci JE Temelín ve svých prostorech
1. Velikonoční trh s možností zakoupit výrobky s jarními a velikonočními motivy
z chráněných dílen Domova Libníč - centrum Empatie, Chelčického domova sv.
Linharta a Domova sv. Anežky. „Je to skvělý nápad a jsme moc vděční, že jsme byli
pozváni k prodeji výrobků již podruhé,“ říká Jan Šesták z Domova sv. Anežky a
pokračuje: „Byli jsme tu již před Vánoci a během pár hodin jsme si odvezli tržbu 15
tisíc korun. A tentokrát to dopadlo prakticky stejně. Je to pro nás významná
podpora. Moc děkujeme za ten nápad a samozřejmě i všem nakupujícím.“ Domov
sv. Anežky se snažil zaměstnancům elektrárny nabídnout oproti prosincové nabídce
zase něco nového. Na pultu tak bylo možné najít některé novinky: svíčky a
pomlázky ze sociálně terapeutické dílny, jarní motivy na nových typech hrnků
s novými dekory, různé vázičky, speciální tkané výrobky, ale také šité a vycpané
kočky či hrochy.
(redakce)

Popálené prsty, seškrabávání vosku z mikiny – i
tohle doprovázelo postupný vývoj naší snahy
vyrábět svíčky v rámci pracovních činností
sociálně terapeutické dílny. Ale jak se říká –
chybováním se člověk učí. Teď už umíme
vyrobit odlévanou svíčku z palmového vosku
podle vašeho přání. Můžete si vybrat jeden ze
čtyř tvarů (kruh, trojúhelník, čtverec nebo osmi
úhelník), libovolnou barvu a na výslovné přání
můžeme i přidat nějakou vonnou esenci. Každá
svíčka je díky své jedinečné struktuře naprostý
originál. Samozřejmě hoří! Hlavním hybatelem
„svíčkárny“, neúnavným propagátorem a
vedoucím svíčkařem je Vítek Zákostelecký. Už
shromažďuje zakázky ze širokého okolí. (red)
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