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„Krádež výletu“ – kniha, kterou musíte mít!
Zakoupením této knihy podpoříte provoz Domova sv. Anežky!
Přinášíme vám nebývale úžasnou knihu příběhů Miroslava Šlechty a ilustrací
Františka Bandy. Asi před půl rokem jsme na internetu objevili příběhy Mirka
Šlechty, vnímavého a skvělého šestnáctiletého kluka z Rynárce u Pelhřimova.
Pohltily nás do posledního písmenka a tak jsme Mirka oslovili s nabídkou, zda by je
Domov sv. Anežky nemohl vydat jako „benefiční knihu“ doplněnou ilustracemi
některého z autorů tvořících ve Výtvarné dílně Domova sv. Anežky pod vedením
Barbory Šestákové. Mirek souhlasil a o ilustrování měl velký zájem František
Bandy, který potom na ilustracích pracoval přibližně čtyři měsíce. V průběhu
prázdnin zbývalo vše redigovat, graficky upravit a připravit, vysázet a vytisknout.
Výsledek vám nyní předkládáme a věříme, že vás opravdu zaujme. V Mirkových
každodenních příbězích je tolik netradičních nápadů, autentických událostí,
zajímavostí, postřehů, bezprostřednosti, slovních novotvarů a ponaučení, že osloví
čtenáře každého věku a postavení. Přečtení knihy vám nebude trvat dlouho, ale Nabídka pro firmy a organizace
určitě se k ní budete pravidelně vracet, možná si ji budete brát s sebou na cesty a
- kniha s vaší propagací
určitě ji budete půjčovat svým známým a kamarádům. Kniha je vydávána jako Jste firma, instituce, organizace, město, obec,
součást aktivit při poskytování sociálních služeb a má vám též ukázat našeho živnostník, obchodník? Chtěli byste tuto knihu
uživatele Františka Bandy jako úspěšného ilustrátora.
využít jako dárek, pozornost pro zaměstnance,
obchodní
partnery,
zákazníky,
klienty,
obyvatele? Potřebujete alespoň 50 ks knihy? Pak
je tu pro vás jedinečná možnost. Knihu Krádež
výletu opatříme reklamním (propagačním)
páskem (přepásání uprostřed knihy, lepené
spojení konců pásku), na kterém bude logo,
reklamní či jiný nápis podle vašich požadavků.
Tuto úpravu nabízíme v ceně knihy. Neváhejte a
kontaktujte našeho obchodního zástupce Víta
Šubrta (tel. 385 724 007, 604 270 725, email:
obchod@anezka-tyn.cz).

Výroční zpráva za rok 2011 je dostupná i na webu!

Zleva: Miroslav Šlechta - autor, František Bandy – ilustrátor.
V knize Krádež výletu najdete 26 krátkých příběhů a jednu bonusovou báseň.
Kromě toho ale také 22 ilustrací Františka Bandy, který je vytvořil v rámci svého
autorského působení ve Výtvarné dílně Domova sv. Anežky. Formát knihy: A5,
počet stran: 38, vazba: V2 (kvalitně lepená, s tvrdší obálkou s laminací).
Na stránce http://www.anezka-tyn.cz/index.php?nid=3654&lid=cs&oid=2829011
najdete malou ochutnávku a instrukce, jak knihu získat. Podívejte se!
(red)

Domov sv. Anežky, o.p.s. vydal na začátku
července Výroční zprávu společnosti za rok
2011. Vytištěná je dostupná v sídle společnosti a
U svaté Kateřiny, pro všechny zájemce je
dostupná také v elektronické podobě v pdf
souboru
na
adrese
http://www.anezkatyn.cz/index.php?nid=3654&lid=cs&oid=455858

Živelná pohroma v Budějovicích?

Pro všechny fanoušky Živelné pohromy a také
zvědavce, kteří ještě nezažili naši živelnost,
máme výbornou zprávu. Živelná pohroma
vystoupí ve čtvrtek 4. října 2012 od 20:00 hod.
v Českých Budějovicích na letní scéně u
Kulturního domu Slávie. Krátký koncert se
Prodejní výstava v IC Temelín přinesla rekordní výtěžek uskuteční v rámci festivalu Dnů pro rodinu, který
Velkou radost nám udělala prodejní výstava v IC Temelín Vysoký Hrádek, která se pořádá Mezi proudy o.p.s. s Magistrátem města
(red)
díky spolupráci s tamními pracovnicemi a útvarem komunikace JE Temelín České Budějovice. Srdečně vás zveme.
uskutečnila již potřetí během prázdninových měsíců července a srpna. Keramické
Poděkování Pepovi
výrobky, tkané výrobky, ovesné sušenky Žravenky, kalendáře, to vše zaujalo Po deseti letech v Anežce odchází v těchto dnech
návštěvníky výstavy, kteří zakoupili zboží za celkem 54 tisíc korun. To je do zaslouženého důchodu náš kolega z chráněné
bezesporu rekordní výtěžek, na kterém se 4,5 tisíci Kč podílely také výrobky truhlářské dílny Josef Urban. Pepíku, moc
našeho kamaráda „Linharta“ z Chelčic! Moc děkujeme za spolupráci všem v IC děkujeme za všechny ty geodetické kolíky a
Temelín a ještě více se těšíme na příští léto. Budeme se snažit přinést zase něco přejeme ti, abys byl co nejzdravější a co
nového, neokoukaného, lákavého.
(red)
nejveselejší také nadále.
(red)

Prodej novoročenek PF 2013 zahájen!

Naše nová kolegyně

A je to tady! Již po šesté můžete začít objednávat novoročenky z naší chráněné
dílny PO-TISK. Od roku 2007 jsme díky vám, zákazníkům, vyrobili a dodali téměř
70 tisíc kusů novoročenek. Pro chráněnou dílnu PO-TISK znamenají vaše
objednávky každoroční příjemný podzimní nával práce. V loňském roce se navíc
zákazníci mohli přesvědčit, že jsme výrobu novoročenek vylepšili a inovovali.
Pořídili jsme novější tiskárnu pro kvalitnější a barevně věrný tisk (především u
některých firemních log to bude určitě znát). Máme rýhovačku, která společně se
šikovnýma rukama zajistí čisté a přesné přehnutí otevíracích novoročenek.

Už dlouho se k tomu schylovalo. „Potřebujeme
novou kolegyni,“ šumělo někdy od prosince
minulého roku sociálně terapeutickými dílnami
Domova sv. Anežky. Nuže dobrá. Nejprve jsme
jí museli připravit zázemí, aby se u nás cítila
dobře. Vyrobit domeček, krmelec, připravit
ohradu. Taky zakoupit kosu. V červenci se pak
po všech peripetiích ukázalo, že je ten správný
čas. A kolegyně konečně přišla. Je mladá,
divoká, zpočátku byla velmi ostýchavá, bojácná
a nedůvěřivá. Museli jsme s ní navázat vztah.
Potom se osmělila a začala nám utíkat. Tedy spíš
parkurově přeskakovat. Zázemí jsme vylepšili, a
to několikrát. Teď už neutíká, ale pořád mečí.
Staráme se o ni dvakrát denně. Naučili jsme se
nasekat čerstvou
trávu, sušili jsme seno.
Samozřejmě poklízíme a kydáme. Hlavně Tomáš
Jára a Robert Valenza, o víkendu Vašek Pikous.

Podívejte
se
na
stránku
http://www.anezkatyn.cz/index.php?nid=3654&lid=cs&oid=555316. Nabízíme vám téměř sedmdesát
motivů novoročenek, jejichž autory jsou uživatelé sociální rehabilitace a Výtvarné
dílny - Tomáš Jára, Jitka Konrádová, Robert Valenza, Hanka Ťupová, Marcela
Brezinová a František Bandy. Na nic nečekejte, prohlédněte si je a objednávejte.
Pro jednotlivce, rodiny, ale i firmy s vlastním logem. Pohlednicové i do obálky.
Pošleme na dobírku i na fakturu. Jsou to naprosté originály, které jinde nemáte
možnost získat. Chráněná dílna PO-TISK vám novoročenky vyrobí a dodá na
základě vašich potřeb a požadavků. Samozřejmostí je tzv. náhradní plnění. A
nezapomeňte, že každá objednaná novoročenka podporuje provoz našich
chráněných dílen. Objednávky - Vít Šubrt, 385 724 007, 602 270 725,
obchod@anezka-tyn.cz . Podpořte nás a udělejte radost sobě i blízkým. Předem
děkujeme!
(red) Ale upřímně, není tu v Anežce snad nikdo, kdo
by s kolegyní nepřišel do styku. Dokonce i se
Madony a Létavice – nástěnné kalendáře pro vás Štěpánem Kůsem jsou kamarádi. Všichni sbírají
Zbystřete, prosím. Chráněná dílna PO-TISK ve spolupráci s Výtvarnou dílnou jablíčka pro naši mlsnou kolegyni. Má se tak
Domova sv. Anežky pro vás připravila žhavou a skutečně krásnou novinku: dva dobře, že začaly panovat obavy, jestli není březí.
jedinečné nástěnné kalendáře na rok 2013. Jenom u nás a nikde jinde najdete Zatím se to nepotvrdilo. Je to zkrátka naše nová
motivy "Létavice" a "Madony". Každý z kalendářů obsahuje dvanáct originálních kolegyně, které se říká lecjak, ale nejčastěji Líza.
maleb autorů z Výtvarné dílny. Podívejte se na http://www.anezka- Máme ji moc rádi a jsme nadšení, že se nám daří
tyn.cz/index.php?nid=3654&lid=cs&oid=2809891, kde si můžete kalendáře se o ni postarat.
(red)
prohlédnout a objednat. Dobrá zpráva pro firmy, úřady a další instituce je, že
vybrané kalendáře nabízí možnost umístění reklamy, loga a nápisu na“laš“
kalendáře tak, aby bylo vidět po celý rok a mohli jste jej věnovat svým
zaměstnancům a partnerům. Těšíme se na vaše objednávky.
(red)
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