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Mějte radostné a klidné Vánoce
a dobrý rok 2013!
To vám přejeme my všichni
z Domova sv. Anežky.

PF 2013

Cesta k Protivínu a obrazy do kaple k 13. výročí
Polovina listopadu patří každý rok u nás v domově připomínání výročí otevření
Domova sv. Anežky. To se uskutečnilo 15. listopadu 1999, letos jsme tedy završili
třináct let našeho provozu. Snažíme se vždy toto výročí oslavit společně. Opět se
nám tedy podařilo uspořádat celý společně strávený den, tentokrát nazvaný „Cesta
k Protivínu“. Plný autobus a k tomu dodávka nás zavezly do tohoto nedalekého
městečka, kde jsme navštívili stále se rozšiřující krokodýlí ZOO s neuvěřitelným
množstvím krokodýlů, gaviálů a aligátorů z celého světa včetně unikátního bílého
krokodýla. Naše cesta vedla za poučením do městského pivovaru a následně na
společný slavnostní oběd v restauraci Belveder. Podle ohlasů soudíme, že se nám
společný den povedl a líbil.

Zaměstnanci ČEZu nakupovali

Připomenutí 13. výročí pokračovalo v pondělí 12. listopadu, kdy se v čihovické
kapli svaté Anežky České uskutečnila výroční děkovná mše svatá sloužená farářem
Markem Donnerstagem. Výtvarný ateliér Domova sv. Anežky připravil pro tuto
příležitost dárek do kaple, která je otevřená už tři roky: dvě plátna - dvojobraz Svaté
Kláry a Svatého Františka z Asissi. Autory obrazů jsou Tomáš Jára a Tomáš
Štěpánek. Pokud půjdete okolo, můžete se na ně oknem kdykoliv podívat. (red)

Špejchar si nenápadně připomněl půlkulaté jubileum
Čihovice se ke svému novému životu a účelu začaly probouzet od počátku roku
1997. Po malých krůčcích. Neustále. Až dosud trvá jejich oprava, zvelebování a
obydlování. Jedním z prvních výsledků byla oprava bývalé sýpky a její přeměna na
Čihovické kulturní centrum Špejchar klub. Ve skromných podmínkách a obklopený
dalšími zdevastovanými objekty zemědělského dvora chtěl Špejchar přivést
obyvatele Týna nad Vltavou a okolí zpět do těchto končin, nabídnout jim pro Týn
poměrně zajímavý a netradiční program a zároveň příchozí seznamovat
s myšlenkou vybudování Domova sv. Anežky. A před pár týdny to bylo právě
patnáct let co se úsilím Jirky Netíka, Honzy Šestáka a jejich pomocníků a přátel
podařilo Špejchar klub poprvé otevřít veřejnosti a přivítat Luboše Andršta a Blues
band. Ti, kdo byli u toho, si jistě pamatují po střechu nacpaný špejchar, hlavu na
hlavě a úžasný hudební zážitek. Určitě si mnozí vzpomenou také na další jména,
která do Špejcharu zavítala: Martin Kratochvíl s Tony Ackermanem, Jana
Koubková, Jan Spálený a ASPM, Jiří Stivín, Slávek Janoušek, Radúza. Špejchar žil
i malými divadelními kusy, folkovou scénou, zajímavými přednáškami. Hudebně je
dnes takřka domovskou scénou folkrockové skupiny Epy de Mye, která si na své
Epycentrum zve atraktivní hosty. Díky občanskému sdružení Pomoc Týn nad
Vltavou, které centrum stále provozuje (viz http://www.pomoc-tyn.cz/spejcharklub), se podařilo špejchar dále opravovat a vybavit a slouží tak již po mnoho let
také všem, kteří si jej chtějí pronajmout k oslavě narozenin, křtin, svateb,
k firemním večírkům, wokshopům, seminářům a podobným akcím. Patnácté
narozeniny Špejchar klubu jsme prožili nenápadně, ale připomínáme je, protože
jeho tehdejší narození otevíralo dveře dalším důležitým výsledkům našeho
čihovického snažení.
(redakce)

Již potřetí jsme na pozvání pracovníků JE
Temelín sbalili stánek, stojany a zboží a dva dny
jsme prodávali výrobky našich chráněných dílen
přímo v elektrárně zaměstnancům. V tento
adventní čas se nejlépe vedlo keramickým
hrnkům s vánočními motivy, ale pozadu
nezůstaly ani další letošní novinky z tkalcovny
nebo ze sociálně terapeutické dílny. ČEZ rozšířil
počet organizací, které své výrobky nabízely,
vedle nás tak měli pracovníci elektrárny možnost
získat zboží od budějovické Empatie nebo
Chelčického Linharta. I přesto jsme po dvou
dnech přijeli s krásným výtěžkem prodeje ve
výši 12 tisíc korun. Moc děkujeme všem od
temelínských věží.
(redakce)

Tehdejší pozvánka do Špejcharu

Ještě máte čas k nákupu výzdoby a dárků

Naše chráněné dílny se na Vánoce připravovaly pečlivě. Vánoční motivy ozdobily
hrnky DECO, úspěšnou novinku letošního roku (viz fotografie). V tkalcovně
vzniklo mnoho dekoračních výrobků. Třeba závěsný andělíček. Nebo vánoční
ozdobný věnec (viz foto). Vánoční prostírání a podložky pod hrnky. Sociálně
terapeutická dílna zase připravila zajímavé špalíčkové hvězdičky – ozdoby na
stromeček a stromečkové dekorace.

V Anežce ctíme lidové tradice
– vyrábíme fanfrnoch!
Vy nevíte, co je to fanfrnoch? Tak poslechněte:
je to tradiční a jednoduchý lidový hudební
nástroj, kterému se může říkat také třeba bukač.
Je to džbán nebo menší nádoba ovázaná kůží
s upevněnými koňskými žíněmi. Dříve se místo
kůže používal i třeba kapří měchýř, dnes funguje
také koženka a rybářská struna. Každopádně se
vlhkýma rukama za struny či žíně tahá a
fanfrnoch vydává zvuk. Používal se tradičně
hlavně na vsi při vánoční koledě dětí. Je k němu
také říkanka: Fanfr, fanfr, fanfrnoch, nastává
nám novej rok, novej rok nám nastává, koledy
nám nandává, hou, hou, haleluja. No a Domov
sv. Anežky je teď jeden z mála v ČR, který
fanfrnoch vyrábí. Naučil nás to Miroslav Stecher,
nositel lidových tradic a výrobce dud a
fanfrnochů z Českých Budějovic. Více na adrese
http://www.lidovaremesla.cz/files/nositele/2012/
stecher.pdf). Na fotografii vám představujeme
jeden z prvních našich prototypů fanfrnochu. Jak
se vám líbí? Zájemci si o něj mohou napsat na
obchod@anezka-tyn.cz .
(red)

Chcete-li si ještě před Vánoci vybrat výzdobu nebo dárky z našich chráněných
dílen, máte poslední příležitost navštívit prodejnu U svaté Kateřiny v ulici Ke
Hradu. Samozřejmě stále jsou k dispozici také originální novoročenky s motivy
z Výtvarného ateliéru, nástěnné kalendáře Madony a Létavice na rok 2013 a úžasná
kniha Krádež výletu s ilustracemi Františka Bandy. Neváhejte!
(redakce)

Živelná pohroma zahrála koledy na Zimní plavbě

a Domov sv. Anežky obdržel výtěžek ze vstupného

Truhláři Podskalákům
Na objednávku Města Týn nad Vltavou
dokončila naše chráněná truhlářská dílna 6 x 4
metry velkou pergolu v Týně nad Vltavou Podskalí u cyklostezky. Měla by sloužit pro
scházení místních obyvatel i pro kolemjedoucí
cyklisty. Děkujeme za důvěru a podporu naší
chráněné truhlářské dílně. A ať pergola slouží.
(red)

V pátek 7. prosince vypluli příznivci kapely Luňáčci na svou pravidelnou „Zimní
plavbu“ v Hotelu Zlatá Loď v Týně nad Vltavou. Připomeňme, že v loňském
adventní čase darovala kapela Luňáčci výtěžek ze vstupného Domovu sv. Anežky.
Přijeli jsme tedy prostřednictvím Živelné pohromy poděkovat. Zahájili jsme večer
sedmi koledami, živelnými i vánočně tajemnými. Naše pojetí se divákům líbilo. A
na závěr jsme i v letošním roce dostali darem od kapely Luňáčci výtěžek ve výši
5.000,-Kč. Upřímně děkujeme a těšíme se třeba zase na rok.
(redakce)
POZOR!! POZNAČTE SI DO KALENDÁŘE!!!

3. BÁL DOMOVA SV. ANEŽKY BUDE V PÁTEK 1.3.2013
Více informací v příštím vydání.
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