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Benefiční výstava „Na sloupech“ je k vidění v GEFOSu
V pondělí 17.12.2012 se v sídle společnosti GEFOS a.s. v Českých Budějovicích
uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy obrazů Výtvarného ateliéru Domova sv.
Anežky, o.p.s., nazvaná "Na sloupech". Záštitu nad celou výstavou a akcí převzal
Robert Šinkner, místopředseda představenstva společnosti. „Se společností Gefos
spolupracujeme prakticky od samého počátku činnosti Domova sv. Anežky, jsou
našimi dlouholetými odběrateli geodetických kolíků,“ vysvětluje Jan Šesták, ředitel
Anežky a dodává: „Ale nejen to, podporují nás i dalšími zakázkami pro
truhlářskou, keramickou i reklamní dílnu, nezapomínají ani na sponzorské dary a
pomáhají s rozšiřováním dobrého jména našeho domova i mezi svými partnery.
Nabídku Roberta Šinknera k uspořádání výstavy jsme proto využili velmi rádi.“
Výstava je pojata jako prodejní a benefiční. Návštěvníci mají možnost zarezervovat
si některý z obrazů a formou daru Domovu sv. Anežky jej po skončení získat. Již
při vernisáži našlo patnáct obrazů své zájemce, což přinese Domovu sv. Anežky
bezmála 15 tisíc korun. Prodej výrobků z chráněných dílen účastníkům akce
znamenal další příspěvek ve výši 10 tisíc korun. V programu vernisáže zahrála
s velkým úspěchem pásmo koled Živelná pohroma. Děvčata z Gefosu připravila
výborné občerstvení. Atmosféra byla skvělá, milá, příjemná a přátelská. A vypadá
to, že jsme se takhle přátelsky s obrazy a hudbou nesešli v Gefosu naposledy.
Výstava potrvá do konce ledna 2013, sídlo firmy GEFOS v Plánské ulici v Českých
Budějovicích je možné po dohodě navštívit tedy i jindy.
(redakce)

Top ten odběratelů 2012
Výnosy Domova sv. Anežky z prodeje výrobků a
služeb chráněných dílen jsou klíčové pro jeho
existenci a naplňování poslání. V roce 2012
dosáhl objem vlastních výnosů téměř hranice 4
miliónů korun a tvořil 40 % příjmů společnosti.
Upřímně děkujeme všem odběratelům, je jich
mnoho a každý je pro nás důležitý.
Představujeme
alespoň
deset
největších
s uvedením částky, za kterou nakoupili v roce
2012 výrobky nebo služby Domova sv. Anežky:
Rumpold T, s.r.o., 612 tisíc Kč, údržba zeleně,
kancelářský nábytek, truhlářské práce.
SMAO Vltava, 550 tisíc Kč, mobiliář.
Město Týn nad Vltavou, 282 tis. Kč, truhlářské
práce, keramika, propag. předměty, soc. služby,
údržba dětských hřišť.
ČEZ, a.s., 248 tis. Kč, kancelářský nábytek,
reklamní předměty, keramika.
Pomoc Týn nad Vltavou, o.s., 124 tis. Kč,
truhlářské práce, úklidové práce, keramika,
propagační předměty.
dm drogerie markt s.r.o., 103 tis. Kč, reklamní
předměty, kompletační práce.
Gefos a.s., 99 tis. Kč, truhlářské práce,
geodetické kolíky, propagační předměty, textil.
Domov důchodců u Zlatého kohouta, 84 tis.
Kč, nábytek, truhlářské práce.
Vltavotýnská teplárenská, a.s., 80 tis. Kč,
údržba zeleně, truhlářské práce.
Heineken ČR, Pivovar Krušovice, 42 tis. Kč,
keramické podtácky.
Moc děkujeme za spolupráci.
(red)

Darek.cz věnoval 20 tisíc Kč

Živelná pohroma při vystoupení ● o přátelské atmosféře svědčí také společné bubnování na
cayon Františka Bandy z Anežky a Jarušky Urbánkové z Gefos Trade.

3. Bál Anežky s bohatým programem
bude už v pátek 1. března 2013
Srdečně vás všechny zveme ● Přispějete i vy do tomboly?

Akci Radostné drobné, kterou na svém
prodejním portálu www.darek.cz zorganizovala
společnost Lasy, s.r.o. ve prospěch Domova sv.
Anežky, se podařilo během tří měsíců
shromáždit v "drobných" více než deset tisíc
korun. Stejnou částku přidal také provozovatel
tohoto internetového obchodu. Celkem jsme
obdrželi dar ve výši 20.218,-Kč. Moc děkujeme
manželům Lasčekovým, majitelům společnosti a
všem nakupujícím na portálu Darek.cz, kteří své
zaokrouhlené drobné věnovali v náš prospěch.
Lasy, s.r.o. se navíc rozhodla ponechat akci
Radostné drobné ve prospěch Domova sv.
Anežky i pro rok 2013.
(red)

Tak nám z toho vyrůstá pěkná tradice. V pátek 1.března 2013 se od 20:00 hod.
uskuteční v Kulturním domě Zvěrkovice u Týna nad Vltavou již 3. Bál Domova
sv. Anežky. Prodej a rezervace lístků je zahájena (pište anezka@anezka-tyn.cz nebo
volejte p. Mládkovou 385 724 007 nebo přijďte do Domova sv. Anežky, Čihovice
30, Týn nad Vltavou), na nic nečekejte a rychle si je zamluvte. K dispozici je 120
lístků za 120,-Kč. Jako vždy nás čeká zajímavý doprovodný program. Uvidíte
kejklířské vystoupení žongléra, komedianta, muzikanta a klauna Vojty Vrtka,
taneční vystoupení Blaťáckého souboru ze Ševětína a vrací se i skupina Epy de
Mye se svou půlnoční folkrockovou šou. K tanci a poslechu hraje opět skvělý Bud
band a večerem provází naše milá kamarádka Jitka Lidralová. Těšíme se, že si
společně zatrsáme a bude nám dobře, jako již po dvakrát!
Chtěli bychom vás požádat o spolupráci. Byli bychom vděční, pokud by bylo
možné ve vašem okolí (rodině, známí, firmy apod.) někoho oslovit s prosbou o
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. Ozvěte se prosím
Janu Šestákovi (anezka@anezka-tyn.cz, 603 265 491). Moc děkujeme předem za
pomoc a spolupráci a těšíme se na setkání na „3. Bále Domova sv. Anežky“.
(redakce) Vstupenky jsou již v předprodeji!

Předvánoční setkání podle tradice v Anežce zahřálo
Různorodě, akční, tvořivé, milé, příjemné a požehnané. Takové přívlastky bychom
mohli dát k předvánočnímu setkání, které se uskutečnilo v pátek 21.prosince 2012
v Domově sv. Anežky. Po slavnostním vydávání oběda jsme se nejprve všichni
sešli v kapli svaté Anežky u živého Betlému (Luboš a Anička). Živelná pohroma
zazpívala koledy, farář Marek Donnesrtag požehnal všem přítomným před Vánoci a
opět jsme mohli instalovat také originální oboustranný papírový Betlém
z Výtvarného ateliéru. V Anežce bylo potom připraveno mnoho zajímavých aktivit.

Poděkování za finanční dary
Za finanční dary poskytnuté v závěru roku 2012
Domovu sv. Anežky moc děkujeme rodině
Brezinových z Týna nad Vltavou (4.000,-Kč) a
Ing. Haně Černé z Třebíče (1.000,-Kč). (red)

Vánoční překvapení s dlažbou
Zatímco všichni z Anežky slavili doma Vánoce a
Nový rok, přímo v budově se děly věci. Využili
jsme dvou týdnů volna a přistoupili jsme k řešení
již dlouhodobě havarijního stavu dlažby
v jídelně. Ta se v posledních letech kvůli svým
nevhodným parametrům postupně zvedala na
několika místech od podkladu a praskala.

Maruška Vondrášková vařila pro zájemce černou omáčku. Zdeňka Štěchová nabídla
možnost ozdobit si svůj perníček jako ozdobu. Petra Dvořáková rozlévala
nealkoholický punč a svařené víno. Stáňa Lenkerová zvala ke svému stolu
s výrobou ořechových medvědů na stromek. V televizi běžely fotografie z celého
uplynulého roku a k vidění byl neuvěřitelně úžasný papírový model Čihovic
vyrobený Tomášem Dvořákem (píšeme o něm na jiném místě). Potěšila nás
návštěva našich známých, přátel i jejich dětí a babiček. Bylo to prima rozloučení
před Vánoci.
(redakce)

Šikovný modelář Tomáš Dvořák parádně slepil Čihovice

Na svou tvořivou a modelářskou minulost navázal Tomáš Dvořák z Domova sv.
Anežky a ve spolupráci s Tomášem Slunečkem připravil k Vánocům všem
návštěvníkům předvánočního setkání překvapení v podobě originálního a věrného
lepeného papírového modelu Čihovic ve velikosti 55 x 80 cm. Příchozí se mohli
kochat i jednotlivými detaily, viděli i miniaturní krávy a kozu, dříví nebo lavičky.
Ti pozorní najdou na modelu i Jitku Konrádovou, Roberta Valenzu, Petru
Dvořákovou, Honzu Šestáka a jeho manželku Barboru. Jak nám Tomáš prozradil,
práci na modelu věnoval opravdu nepočítaně času, většinou v podvečer a večer. Ale
úžasně ho to bavilo a je možné, že se po této první vlaštovce dočkáme i dalších
zajímavých modelů. Řada těch, kteří si model se zájmem prohlíželi a obdivovali, už
něco podobného Tomášovi navrhla. Slepené Čihovice nyní dostanou důstojné
umístění v jídelně Anežky tak, aby si je mohli prohlédnout i další návštěvníci.
Fotografie modelu šikovného modeláře Tomáše Dvořáka najdete i na webu
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151148713446734.421436.22550377
1733&type=1. Nejlépe ale je prohlédnout si model přímo v Domově sv. Anežky.
(redakce)

Dosud jsme to řešili vždy jen místní opravou a
retušováním problému. Tentokrát jsme ale
využili štědrosti dárců a začali jsme s kompletní
výměnou dlažby. A tak se kutalo, rozbíjelo,
srovnávalo, brousilo, stěrkovalo a pokládala
nová dlažba. Přes Vánoce se nám podařilo takto
realizovat polovinu z potřebné plochy (jídelna),
druhou část (společenská místnost) plánujeme na
léto 2013. Celkem jde o více než 100 m2
podlahy. Celkové náklady na tuto akci činí 150
tisíc Kč. Děkujeme stavební firmě HIKI, spol.
s r.o. za velmi dobře odvedenou práci a také
zaměstnancům, kteří přišli ve svém volnu uklidit
a uvést celý prostor do původního stavu. (red)

Náhradní plnění v roce 2013
POZOR! Také v roce 2013 můžete využít odběr
výrobků a služeb od Domova sv. Anežky, o.p.s.,
jako náhradní plnění povinnosti zaměstnávat
povinný podíl zaměstnanců se zdravotním
postižením dle zákona o zaměstnanosti! (red)
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