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Patnácté Čihovické dožínky oživily dřeváky a cep
Hospodář s hospodyní vyslechli poděkování

Takový chutný a voňavý chléb upekla Irena Vornayová

Po patnácté! Už tolikrát se na pozvání hospodáře Jiřího Netíka slavily v Čihovicích
tradiční dožínky, ty letošní připadly na pátek 21. září. Živelná pohroma z Domova
sv. Anežky se již tradičně ustrojila do krojů a ujala se předávání dožínkového
věnce, upečených chlebů (Ireno, díky za upečení) a kytice. V hlavní roli byly
tentokrát překvapivě dřeváky na nohou tanečníků, které svým zvukem měly
hospodáři připomenout, že je třeba sklizené obilí ještě vymlátit. Hospodář se
nenechal zaskočit. Cep měl připravený po ruce. K tomu pozval všechny
návštěvníky na pivo, maso a další dobroty. Hospodyně upekla koláčky a farářové
Marek Donnerstag z Týna nad Vltavou a Josef Suchár z Neratova udělili všem
přítomným požehnání. Nesmíme zapomenout na dudy, které letos doplnily naši
muziku. Moc děkujeme panu hospodáři za pozvání a pohoštění.
(redakce)

V hlavní roli byly tentokrát klapavé dřeváky

Truhláři vybavili zasedačku

Prázdná zasedací místnost se na jaře letošního
roku stala prostorem pro další spolupráci mezi
Dýmkaři s velkým srdcem darovali v benefici 38.770,-Kč Domovem sv. Anežky a Jadernou elektrárnou
Temelín (ČEZ, a.s., www.cez.cz). Naše chráněná
Živelná pohroma před dražbou naladila a zazářila
truhlářská dílna získala zakázku na její vybavení
nábytkem podle požadavků odboru komunikace
JE Temelín. V průběhu několika měsíců tak
postupně nová zasedačka získala kryty topných
těles, skříňovou stěnu a závěsný pult se šuplíky,
příruční kuchyňskou linku, věšákovou stěnu,
konferenční stolek, velký jednací stůl a paravány.
Moc děkujeme za projevenou důvěru a
významnou zakázku naší dílně a věříme, že
dodaný nábytek bude dobře sloužit všem
zasedajícím.
(red)

V pátek 14. září se v píseckém Hotelu Bílá Růže uskutečnil další z pravidelných
srazů členů Klubu dýmkařů Dýmka.net (www.dymka.net). Kromě oblaků
dýmkového kouře je již po mnoho let dobrým zvykem těchto setkání pořádání
benefiční dražby, kdy členové darují předměty a výtěžek z dražby putuje na předem
vybraný charitativní, sociální či jiný účel. Čtenáři Čihovických listů mají možná
v paměti rok 2009, kdy ve prospěch Domova sv. Anežky věnoval rekordní počet
(pokračování na druhé straně)

účastníků dražby 45 tisíc Kč. Díky Zdeňku Kláskovi, jednomu z organizátorů Výtvarná dílna v Mléčném baru
setkání, byl letošní výtěžek věnován opět naší organizaci. Dražili se obrazy, dýmky,
keramika a další předměty darované do dražby samotnými dýmkaři a Domovem sv.
Anežky. Například obraz dýmkaře od Roberta Valenzy se vyšplhal na konečnou
částku 2000,- Kč Po třech hodinách byly vydraženy všechny předměty a výtěžek
dražby činil neuvěřitelných 38.770,- Kč. Upřímně děkujeme všem dýmkařům a
zejména Zdeňku Kláskovi, který má na uspořádání dražby hlavní zásluhu. Finanční
prostředky využijeme na generálku vypalovací pece v keramické dílně a úpravu
vodoinstalace ve vznikající pekárně sušenek Žravenky. Ještě před samotnou
dražbou ale ovládlo prostor setkání 17 členů naší hudební skupiny Živelná pohroma
se svým vystoupením. Kapela zahrála a zazpívala čtyři písně ze svého repertoáru
(Malagelo, A vy páni muzikanti, Nikdy není tak špatně, Široký, hluboký). Skvělá
akustika malého sálu a obrovská podpora dýmkařů - to vše přispělo k naprosto Po celý říjen mohou návštěvníci Mléčného baru
famóznímu výkonu Živelné pohromy a úžasné atmosféře. Vystoupení jsme si v Českých Budějovicích na České ulici u
tentokrát mimořádně užili.
(redakce)
Piaristického náměstí (www.mlecnybarcb.cz)
shlédnout výstavu takřka 30 obrazů autorů
Keramika putuje nově až k Olomouci do Velké Bystřice, tvořících ve Výtvarné dílně Domova sv. Anežky.
Výstava představuje především obrazy z cyklu
Heluz, Plav a Frymburk se k nám naopak vrací
„Madony“ a „Létavice“. Cyklus je doplněný
papírovými skicami a modely zemědělské
techniky, které vyrábí nadšenec z Domova sv.
Anežky Vítek Zákostelecký, neúnavný milovník
všech kombajnů, nákladních vozů, autobusů a
traktorů. Děkujeme Věře Kovaříkové, majitelce
Mléčného baru, za spolupráci při realizaci této
výstavy. Ať všem návštěvníkům pod našimi
obrazy chutná!
(red)
Až pár kilometrů za Olomouc do půvabného a historického města Velká Bystřice
(www.velkabystrice.cz) putuje od září propagační keramika z chráněné keramické
dílny. Po několika kontaktech s Mgr. Martinou Žbánkovou z odboru kultury se toto
město nakonec rozhodlo využít práce našich pracovníků a dostali jsme tak
příležitost vyrábět pro něj zbrusu novou podobu propagační a dárkové keramiky
s místními motivy a nápisem. V průběhu podzimu to znamená téměř 250 kusů
keramiky. Moc děkujeme! Stejně tak nám udělala velkou radost společnost Heluz
cihlářský průmysl v.o.s. (www.heluz.cz), která se již po mnoho let do keramické
dílny v Anežce vrací jako stálý zákazník. A protože se snaží přinášet svým
zákazníkům stále něco nového, také my jsme pro ně připravili nové typy keramiky.
Mezi další navrátivší se zákazníky se nedávno zařadil také Městys Frymburk
(www.frymburk.info), ale také Obec Plav, pro které jsme připravili výroční
keramiku pro oslavu 750 let obce.
(redakce)

Autobusová zastávka od nás
Není radostnější práce než vyrábět potřebné a
užitečné věci. Pro naše chráněné dílny to platí
dvojnásob. Tentokrát jsme měli v chráněné
truhlářské dílně možnost vyrobit pro Město Týn
nad Vltavou malou autobusovou zastávku, která
umožní kryté a suché čekání na autobus
obyvatelům samoty Širočiny. Tak ať slouží a
děkujeme za podporu našich chráněných dílen.
(red)

Portál Dárek.cz sbírá „Radostné drobné“ pro Anežku
Neotřelý a originální způsob podpory Domova sv. Anežky v těchto dnech spustil
nákupní portál, e-shop Dárek.cz. Aktivita dostala název „Radostné drobné“. Každý
zákazník, který v e-shopu nakoupí, má možnost před objednáním zaokrouhlit částku
svého nákupu směrem nahoru. Vzniklý rozdíl mezi zaokrouhlenou částkou a cenou
nákupu bude připsán na konto „Radostné drobné“ a celkový výtěžek aktivity předán
k 31.12.2012 Domovu sv. Anežky. Marika Lasčeková ze slovenské společnosti
Lasy s.r.o., která e-shop provozuje, vysvětluje: „Myšlenka radostných drobných nás
totálně nadchla. Za pár korun si v dnešní době téměř nic nekoupíme. Ale pokud tyto
drobné od všech zákazníků dáme dohromady a darujeme na dobrou věc, pak se
ukáže síla společné dobré vůle! Síla, která už dokáže pomoci. Je to aktivita, která
podle nás opravdu dává smysl, a věříme, že na konci prosince bude znamenat
významný dar pro Domov sv. Anežky. Naše společnost na konto radostných
drobných věnovala již nyní 10 tisíc korun.“ Na stránkách www.darek.cz se dozvíte
víc a dokonce můžete sledovat aktuální stav konta akce Radostné drobné. „Velice si
vážíme toho, že Dárek.cz vybral Domov sv. Anežky, o.p.s. jako organizaci, kterou
touto akcí společně s vámi zákazníky podpoří. Všichni v Anežce se těšíme, že
zákazníků, kteří svůj nákup zaokrouhlí, bude co nejvíce,“ dodává Jan Šesták, ředitel
domova.
(redakce)

Přijměte, prosím, naše pozvání.

Pondělí 12. listopadu 2012 v 17:00 hod.
v Čihovické kapli svaté Anežky
děkovná mše svatá u příležitosti
13. výročí otevření Domova sv. Anežky,
3. výročí posvěcení kaple sv. Anežky,
a 23.výročí svatořečení svaté Anežky České.
Srdečně Vás zveme k účasti.
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