Anežka ● Kateřina ● My a Vy

ČIHOVICKÉ LISTY

O našich chráněných dílnách
napsali v časopise „Můžeš“
Květnová návštěva redaktora Pavla Hrabici
s fotografem Janem Šilpochem v Domově sv.
Anežky vyústila nedávno reportáží nejen o
našich chráněných dílnách v časopisu Můžeš.
Příznivci a další zájemci ji mohou najít na adrese

TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ http://www.muzes.cz/aktuality/tema/chranene-dilny148.VYDÁNÍ
vychází od května 2003
ČERVENEC 2013 dvojnasob-tezke-podnikani/,
fotoreportáž:
http://www.muzes.cz/foto/domov-sv-anezkyfotoreportaz-casopisu-muzes-cerven-2013/.

(red)

Návštěva pana premiéra Nečase

Letošní sedmá etapa našeho pěšího putování skončila
u německých hranic dotekem pravého kamene s mušlí
Od pátku do neděle (21.-23.června 2013) absolvovalo 22 poutníků z Domova sv.
Anežky již sedmou etapu našeho pěšího putování Na společné cestě aneb po stezce
za svatým Jakubem. Jak někteří ze čtenářů Čihovických listů vědí, začali jsme
s putováním již v roce 2007 a každý rok pěšky ujdeme přibližně 45 kilometrů,
přičemž vždy začneme tam, kde jsme před rokem skončili a míříme dál, dál…až
třeba do Santiaga de Compostella ve Španělsku. Letošní etapa byla dlouhá 43 km a
vedla z Čachrova přes Děpoltice, Nýrsko, Hadravu, Orlovice, Chodskou Lhotu,
Novou Ves, Ráj, Tanaberg až do Všerub. Bylo až neuvěřitelné, jak přející a
milosrdné počasí nás po ty tři dny provázelo. Ještě den před startem panovala
úmorná vedra a den po dosažení cíle začalo vytrvale pršet. Zato v průběhu cesty
bylo polojasno, jasno, občas mráček a příjemných 20 – 25 stupňů. Po cestě jsme
opět viděli mnoho zajímavostí, vůkol nás jsme mohli sledovat pošumavská
panoramata, měli skvělou náladu a užívali si příjemné únavy. Po sedmi letech jsme
tedy dorazili do obce Všeruby, kde jsme se na hranicích s Německem dotkli
kamenného patníku se značkou oficiální Svatojakubské cesty (viz foto). Tím jsme
částečně splnili jeden z cílů našeho putování. Napojili jsme se naší stezkou na
svatojakubskou poutní trasu. Za těch sedm let se na naší společné cestě objevilo
mnoho poutníků z Domova sv. Anežky, z Heidenreichsteinu, ze zařízení St.Pius,
hodně kamarádů, dobrovolníků, studentů. Někteří šli jednou, jiní dvakrát, třikrát,
pětkrát…osm poutníků nevynechalo ani jednu etapu, ti se mohou pyšnit
absolvováním 300 km po naší stezce za svatým Jakubem (Zdeněk Toušek, Petr
Maxa, Klára Žluvová, Luboš Jiříček, Tomáš Dvořák, Tomáš Jára, Honza Šesták a
Vítek Zákostelecký). Gratulace ovšem patří všem. A co bude dál? Jak bude tato
naše dlouholetá aktivita pokračovat? Upřímně, zatím nevíme. Putování v tak velké
vzdálenosti a na území Německa je finančně, logisticky a časově velmi náročné.
Budeme ale hledat cesty, jak v putování pokračovat. Nebo se vydáme jiným
směrem? Kdo ví? V každém případě bychom ale chtěli dopracovat a zveřejnit
poslední tři chybějící etapy putování ve formě netradičního průvodce. (redakce)
Fotogalerii z našeho letošního putování po stezce za svatým Jakubem najdete na

V pátek 24. května 2013 jsme v Čihovicích
přivítali skutečně významného hosta. Na
hodinovou návštěvu přijel předseda vlády Petr
Nečas s doprovodem. Prohlédl si zemědělské
hospodářství Jiřího Netíka, prošel zázemím a
dílnami Domova sv. Anežky, zajímal se o plány
a vize čihovických subjektů do budoucna. Stihl
ochutnat také čerstvě upečenou sušenku
Žravenku z naší sociálně terapeutické dílny (viz
foto). „Je dobrá, chutná mi!“ Tak to řekl pan
premiér podle těch, kdo stáli okolo. Moc
děkujeme za jeho příjemnou návštěvu i za
pochvalu. Jediným mráčkem na jeho návštěvě
v Čihovicích byl smutný Fanda Bandy. Mrzelo
ho, že nestihl s premiérem udělat rozhovor do
Rádia Radiátor.
(red)

Výroční zpráva už je na webu

Tentokrát jsme to stihli v předstihu. Co? No
přece vydání Výroční zprávy Domova sv.
Anežky, o.p.s. za rok 2012. Je vydávána
každoročně „ze zákona“, aby veřejnost seznámila
s hospodařením
společnosti,
s personálním
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151412045546734.1073741837.2255037717
obsazením a jednotlivými činnostmi a aktivitami.
33&type=1
Vždy se ji snažíme doplnit zajímavostmi
z uplynulého roku a spoustou fotografií. Tištěná
Anežka pozvala do „Prostřeno“ další čtyři organizace. verze výroční zprávy je k dispozici v sídle
Vyhrál zástupce Okna, o.s. Finále bylo u Petra Stupky společnosti. Ta nejnovější, i ty předešlé, rovněž
S nápadem uspořádat v Domově sv. Anežky „Prostřeno“ po vzoru oblíbené ke stažení na webu Domova sv. Anežky na
http://www.anezkatelevizní soutěže přišel přede dvěma lety kolega Zdeněk Gloz. Tehdy soutěžili adrese
pouze uživatelé sociálních služeb z našeho domova a soutěž se velmi osvědčila, tyn.cz/index.php?nid=3654&lid=cs&oid=455858
všechny bavila a zároveň mnohé učila dovednostem při vaření a stolování. Sociální Upozorňujeme ale, že každá výroční zpráva má
pokračování na straně 2
pokračování na straně 2

pokračování ze strany 1
pracovnice Petra Dvořáková se pokusila myšlenku „Prostřeno“ oprášit a zároveň
zapojit také další organizace z Jihočeského kraje. „Oslovili jsme ta zařízení, která
poskytují lidem s mentálním postižením služby sociální rehabilitace nebo chráněné
bydlení. Klienti zde získávají základní dovednosti soběstačnosti, které postupně
mohou vést k jejich co nejsamostatnějšímu životu. Jednou z dovedností je také
vaření. V improvizovaných nebo přímo k tomu určených prostorech si uživatelé
připravují jednodušší i složitější jídla,“ vysvětluje Petra Dvořáková. Akce se
nakonec zúčastnilo pět organizací z jižních Čech: Domov sv. Anežky, o.p.s.
(organizátor), Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.,
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky – pracoviště Duha Písek,
Domov Libníč a CSS Empatie a Občanské sdružení Okna z Jindřichova Hradce.
Z každé z nich se přihlásil jeden uživatel sociálních služeb a po vzoru televizního
pořadu hostil ostatní soutěžící ve svém zařízení. Anežku reprezentovala Klárka
Žluvová. „Smyslem celého projektu bylo především ukázat, že i lidé s mentálním či
jiným druhem postižení jsou schopni uvařit a pohostit přátele. Zároveň se mohli
klienti vzájemně navštívit a porovnat tak prostory a poskytované služby v různých
organizacích,“ dodává Petra Dvořáková.
Za asistence sociálních pracovníků si soutěžící připravili vždy tříchodové menu,
postarali se o zábavu soutěžících, provedli všechny po svých zařízeních a na závěr
soutěžící obodovali hostitele. Sociální pracovníci mohli zároveň představit své
služby ostatním kolegům z jiných sociálních organizací. Závěrečné vyhlášení vítěze
pak proběhlo v pondělí 24.6.2013 ve Studiu kulinář Petra Stupky v Českých
Budějovicích (viz www.studiokulinar.cz). Soutěžící si společně s Petrem Stupkou
připravili menu o několika chodech. Petr všem předvedl, že nezáleží jen na
zručnosti ale také na nápaditosti při vaření. Dokázal zapojit všechny účastníky
soutěže takovým způsobem, že se všichni podíleli na přípravě pokrmu stejným a
plnohodnotným dílem. Vaření se „známým“ kuchařem z Jižních Čech bylo pro
soutěžící velmi příjemným setkáním a mnohé inspirovalo v pokračování a
zlepšování svých kulinářských dovedností. Za vymyšlení a organizaci tohoto
netradičního nápad, který přinesl nové zážitky, podněty, kontakty a spolupráci,
dáváme Petře Dvořákové rozhodně desítku!
(redakce)

Fotografie ze všech dílů Prostřena můžete najít na našem facebookovém profilu
https://www.facebook.com/pages/Domov-sv-Ane%C5%BEky/225503771733

Dobrá zpráva: Nadace OKD podpořila projekt Anežky –
náš vltavotýnský obchůdek Dobromysl otevře 1.srpna!

pokračování ze strany 1
jednu velkou nevýhodu. Je totiž zoufale
neaktuální a události, úspěchy, starosti nebo
hospodaření jsou v době, kdy zprávu čtete, už
dávno překonané, odžité, jsou historií překrytou
novými starostmi, potřebami, radostmi a
aktivitami. Výroční zpráva má ale také jednu
velkou výhodu. Umožňuje nám vrátit se společně
s vámi o pár měsíců zpět, shrnout na jednom
místě to nejpodstatnější z kalendářního roku,
zhutnit těch dvaapadesát týdnů do čtyř stránek
textu a obrázků, reflektovat a zhodnotit, jestli se
nám podařilo také v roce 2012 naplňovat
myšlenku, se kterou Domov sv. Anežky vznikal.
Zhodnoťte to, prosím, společně s námi! (red)

Seznamte se: Toník a Eliška,
beránek a jehnička kvesánští

Ohrada u Anežky byla dlouho osiřelá. Naši
loňskou kolegyni kozu Lízu jsme vrátili majiteli
a od jara jsme čekali, až se právě narozené
ovečky budou moci odpoutat od své mámy ovce.
A to se stalo přede dvěma týdny. V pondělí
24.června na svatého Jana do ohrady vstoupila
černá jehnička a s ní i bílohnědý beránek.
Pocházejí z Farmy Čapí hnízdo u Benešova (viz
www.capihnizdo.cz). Oba jsou to příslušníci
malého
druhu
ovce
kvesánské
(nebo
quessantské), který pochází z malého ostrova u
francouzské Bretaně. Vyznačují se tím, že jsou
nejmenším plemenem ovcí na světě! Po několika
dnech už mají i svá jména: Eliška a Toník. A od
nynějška se o ně budeme starat (hlavně sociálně
terapeutická dílna), sekat jim trávu, vyměňovat
vodu, podestýlat, sušit seno na zimu a
rozmazlovat. A nám i kolemjdoucím budou pro
změnu dělat radost ony tím svým bééé... (red)

Velikou radost nám způsobila v polovině května zpráva od Nadace OKD (viz
www.nadaceokd.cz). V rámci grantového programu Pro zdraví! podpořila tato
nadace náš projekt Dobromysl – obchůdek Domova sv. Anežky celkovou částkou
140 tisíc Kč. Díky tomuto grantu tak právě pořizujeme vybavení nového obchůdku
a do května 2014 můžeme z grantu pokrývat náklady na nájemné a energie.
„Obchůdek Dobromysl otevřeme 1.srpna 2013 na hlavní nákupní zóně v Týně nad
Vltavou v ulici Horní Brašov. Obchod nabídne především výrobky z našich
chráněných dílen. Zákazníci se tedy mohou těšit na keramiku, tkané výrobky, textil
s potiskem, ale i na naše horké novinky letošního jara a léta, což jsou přírodní
mýdla, výrobky z pedigu nebo zajímavé dekorační i užitné předměty vyráběné
drátováním,“ vysvětluje Jan Šesták z Domova sv. Anežky. Jak jsme zjistili,
nabídku doplní také výrobky z jiných chráněných nebo sociálně terapeutických
dílen a zákazníci si budou moci v Dobromyslu koupit i dobrý čaj, víno, nebo chutné
cukrovinky. Podle Jana Šestáka se otevřením obchodu snaží Domov sv. Anežky
rozšířit své prodejní aktivity pro běžné zákazníky a turisty a zároveň ukázat, co
všechno umí lidé se zdravotním postižením vyrobit nebo se na výrobě podílet.
„Budeme moc rádi, když si lidé do našeho obchůdku najdou cestu pro dárek
blízkým nebo jen pro potěšení. Každá koruna utracená v Dobromyslu nám pomůže
v provozu Domova sv. Anežky. Ale bez podpory Nadace OKD bychom se do tohoto
projektu pustit nemohli. Grant nadace je pro nás klíčový a jsme jim za něj moc
Čihovické listy jsou interním informačním materiálem
vděční,“ zdůrazňuje význam květnové zprávy Jan Šesták.
Domova sv. Anežky, o.p.s., za jejich obsah odpovídá a
Tak v srpnu na viděnou v Dobromyslu!
(redakce)
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