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Tak to je on! Náš nový Ford
A toto zase refrén naší speciální písně:
Kupujte lidičky, kupujte taštičky s Globusem.
Nejsou to chiméry, Konto Bariéry s Lábusem
za vaše taštičky nakoupí fordíčky u Forda.
Na
zámku s Defendem darují je, kde je potřeba!
Od Konta Bariéry a Globusu jsme dostali velkorysý dar –

osmimístnou dodávku Ford Touran Custom
Ještě nikdy jsme nedostali dar v takové hodnotě! A navíc v pravou chvíli. Naše
velkoprostorová dodávka Mercedes, kterou jsme jako starší získali díky četným
finančním darům a dotaci MPSV ČR v roce 2003, už bohužel pár posledních let
dosluhuje a je čím dál častěji v opravě než v provozu. Po mnoha žádostech u
různých nadací nás nakonec vyslyšela Nadace Charty 77 – Konto Bariéry.
Osmimístná dodávka Ford Touran Custom byla zakoupena díky její spolupráci s
hypermarketem Globus (z každé zakoupené tašky v Globusu jde 1,-Kč Kontu
Bariéry) za přispění společností Ford a Defend.
Slavnostní předání našeho a dalších sedmi vozidel se uskutečnilo ve čtvrtek
25.7.2013 v Praze u prodejny Globus. Akci moderoval Václav Žmolík společně
s Jiřím Lábusem a do programu přispěla třemi písněmi také naše hudební skupina
Živelná pohroma. Ta vzhledem k malému pódiu vystoupila jen v malé sestavě
(Karel Domín, Hanka Ťupová, Fanda Bandy, Lukáš Kazík, Luboš Jiříček, Honza
Šesták). Zahráli jsme přítomným zástupcům sponzorů a organizací a také
kolemjdoucím nakupujícím celkem tři písně: Malagelo, Nikdy není tak špatně a ...
jako bonus speciální píseň, kterou jsme složili přímo a jen u příležitosti tohoto
předávání (refrén písně ve sloupci vpravo). Tu si s námi zazpívali dokonce i Jiří
Lábus a ředitelka nadace Mgr. Božena Jirků. V závěru se přidala také většina
přítomných a píseň se tak pro svůj velký ohlas a úspěch stala neoficiálním hymnem
této akce. Fanda s Hankou ještě coby správní reportéři udělali několik rozhovorů
pro Rádio Radiátor (například s Jiřím Lábusem), které v našem vysílání brzy
uslyšíte. A pak už jsme vyrazili novým Fordem na cestu domů. Upřímně všem za
tento velkorysý dar moc děkujeme.
(redakce)

Zahrada vzkvétá a rozšiřuje se
Musíme se pochlubit. Letošní jaro a léto jsme se
opravdu poctivě věnovali zahradě před Anežkou
i na dalších nečekaných místech. A co je tedy na
ní nového? Záplava květů, listů a plodů!
Netrvalo to zase tak dlouho a naše jarní snažení
začalo přinášet své první plody. Nenechali jsme
žádný kousek ani kout ležet ladem. Před
vchodem se skví letničkový záhon, do
vyvýšených záhonů jsme zaseli a zasázeli
rajčata, cibuli, fazolky, mrkev a také několik
druhů voňavých bylinek. Už jsme sklidili
ředkvičky, kedlubny a saláty, jahody, plody
zimolezu, rybíz, cukety, angrešty a ještě nás
čekají ostružiny, jablka a dokonce i kiwi.

Na novém záhonu u výběhu pro ovce nás
překvapují svojí rozmanitostí okrasné kukuřice a
několik druhů cuket, dýní a mangoldu. Pokud se
vše podaří, sklizeň bude veliká. Okrasné dýně
nejzajímavějších tvarů využijeme na dekorace a
ostatní, spolu s cuketami, sníme. Bude to
24.750,- Kč od dýmkařů pomůže zaplatit výměnu dlažby kuchařská (kulinářská) výzva pro všechny z
Na stránkách Čihovických listů jsme již nejednou psali o velkém srdci dýmkařů, Anežky. A u bývalého hnojiště se rýsuje další
kteří se sdružují v klubu Dymka.net (viz www.dymka.net). V minulosti tito naši kousek k obdělávání a rozšíření květinové a
(red)
přátelé již několikrát poskytli Domovu sv. Anežky finanční dar. Peníze obvykle zeleninové zahrady.
pocházejí z benefiční dražby, kterou dýmkaři pořádají při svých pravidelných
srazech. V minulých dnech přinesl Zdeněk Klásek, jeden z členů klubu, další
finanční podporu v celkové výši 24.750,- Kč (na fotografii vpravo Zdeněk Klásek
předává šek řediteli Anežky). Přibližně polovina této částky je výtěžkem z dražby
vánočního mini srazu pražské buňky klubu, druhou polovinu představuje výnos
z aukce předmětů darovaných členy klubu na aukčním portálu Aukro.cz. Upřímně
děkujeme za tuto vytrvalou podporu a přízeň, moc si jí vážíme. Nejnovější dar nám
aktuálně pomůže zaplati část nákladů na dokončení výměny dlažby v prostoru
společenské místnosti (stacionáře). Tuto výměnu jsme začali v době vánočního
volna a nyní při letní dovolené jsme realizovali druhou polovinu. Celkové náklady
činily 150 tisíc Kč a k jejich krytí nám pomohl také portál Darek.cz. (redakce)

Nezapomeňte!!! Firemní (s logem) i soukromé novoročenky
a nástěnné kalendáře na rok 2014 můžete objednat u nás!
Chystáme pro vás novinky – v září 2013 je představíme!
www.anezka-tyn.cz; obchod@anezka-tyn.cz

Výrobky našich chráněných dílen najdete v Dobromyslu!
V minulém vydání Čihovických listů jsme vás informovali o připravovaném
otevření našeho nového obchůdku Dobromysl. Ve čtvrtek 1.srpna 2013 se skutečně
poprvé otevřely dveře prodejny na Horním Brašově v Týně nad Vltavou. „Zájem
obyvatel i návštěvníků města nás moc těší, lidé nakupují, hlavně keramiku, přírodní
mýdla a drátěné výrobky. Kupují se také textilní hračky, trička, čaje a čokoládové
cukrovinky,“ hodnotí dvoutýdenní provoz Jan Šesták, ředitel Domova sv. Anežky.
Již brzy se prý podle něj mohou zákazníci těšit také na výrobky z dalších
chráněných a sociálně terapeutických dílen z Rolničky Soběslav a Chelčického
domova sv. Linharta. Prodejna vypadá díky grantu Nadace OKD moc příjemně a
hezky. „Zatím naplňuje cíle, které jsme si před otevřením obchůdku stanovili.
Přináší nové možnosti odbytu výrobků našich chráněných dílen, informuje
zákazníky o činnosti Domova sv. Anežky, nutí nás přemýšlet nad novinkami v našich
chráněných dílnách a zároveň poskytuje dvě nová pracovní místa, z toho jedno jako
chráněné pracovní místo pro pracovníka s invaliditou,“ vysvětluje Jan Šesták. O
Dobromyslu se Domovu sv. Anežky podařilo také informovat prostřednictvím
médií. Upoutávka byla vysílána českobudějovickým Českým rozhlasem, článek o
prodejně přinesl srpnový měsíčník Vltavín a Česká televize zařadila reportáž o
obchůdku do Událostí z regionu. A co vy? Zajděte taky do Dobromyslu! (redakce)

Z tkalcovny se valí další novinky
Naše chráněná tkalcovská dílna se díky otevření
nového obchůdku Dobromysl snaží přicházet
s dalšími a dalšími novinkami, které by se
zákazníkům mohly líbit. Jednou z nich je
závěsná textilní kočka. Na strom leze ve dvou
variantách: dvounohá a čtyřnohá. Je asi 45 cm
dlouhá a uznejte sami, že je prostě super lezec s
chápavým ocasem. Dalším přírůstkem je žirafa.
Ta nikam neleze, ale stojí pevně na svých
čtyřech nohách. Regionálním a folklórním
příspěvkem je také krojovaná panenka. Ta první
je oblečena do blatského lidového kroje a pokud
se budou líbit, budou následovat také další. Co
říkáte, líbí se vám?
(red)

Také jsme se ptali: Potisk a pedig, jde to dohromady?
Ano, mají mnoho společného. O tom jsme se mohli přesvědčit první červnový
pátek, kdy k nám do střediska U svaté Kateřiny přijela lektorka Helena Irrová, aby
nás, pracovníky chráněné dílny PO-TISK, naučila plést košíky z pedigu. Rádi
bychom totiž rozšířili naše výrobní možnosti a také nabídku zákazníkům. Nějaké
zkušenosti s pletením již máme, pleteme přece košíky z papírových ruliček a máme
i hlavního „experta“ na pletení Lenku Hintermüllerovou. Ta vždy ráda pomůže a
poradí svým kolegům Zuzce Šefránkové a Robertovi Rohlenovi a spolehlivě zaučí i
zájemce o pletení z řad uživatelů sociálně terapeutické dílny. Ale zpátky k pedigu!
Na kurz jsme se všichni těšili a zároveň jsme měli trochu strach, jestli nám to půjde.
Pod vedením zkušené a trpělivé lektorky jsme každý upletl svůj košíček. Pletení
z pedigu nás opravdu pohltilo a všichni doufáme, že se nám brzy podaří přijít
s novými a zajímavými výrobky, které se budou líbit a dělat radost. A co to vlastně
pedig je? Vyrábí se z liánovité palmy "Calamus rotang" nazývané ratan. Těží se
především v jihovýchodní Asii. Nejkvalitnější rákos na výrobu pedigu roste v
Indonésii. Roste ho tam více než 600 druhů, ale na výrobu pedigu se používají jen
dva až tři z nich. Pruty ratanu dorůstají délky až 200 metrů. Ratan má přirozeně
zelenou barvu. Až při další úpravě získává žlutou barvu.
(I.Vornayová)

Přijeli z Neratova na zkušenou a dovolenou
Dlouholetá spolupráce se Sdružením Neratov (viz www.neratov.cz), které
provozuje chráněné bydlení a chráněné dílny v obnovované poutní osadě Neratov
v Orlických horách a okolí, se v uplynulých měsících zhmotnila do několika setkání
a akcí. Nejprve přijeli na exkurzi pracovníci z Neratova do Týna, poté jsme i my
zamířili do Orlických hor zjistit, co je u nich nového. A v červenci se uskutečnil
první týdenní pobyt čtyř neratovských klientů v Domově sv. Anežky. Přijeli za
námi Lukáš Horáček, Lukáš Frnka, Michal Charitun a Jiří Šitina a zapojili se do
práce i letních výletů. Starali se společně s námi o ovce a kosili trávu, někteří
strávili celý den s naší partou při údržbě zeleně, sklízeli rybíz, vyráběli si rámečky
v truhlárně (na zamilovanou fotografii). Zúčastnili se pravidelného kickboxování,
opékali si buřty, koupali se v řece Vltavě a zahráli si fotbal (Michal je skvělý
brankář). Prý jim vadilo kvákání našich čihovických žab, ale snad to přehlušily
příjemné zážitky z návštěvy zámku Hluboká, soutoku Vltavy a Lužnice,
Hněvkovické přehrady a Písku. Týden byl pryč jako voda ve Vltavě a kluci
spokojeně odjížděli zase zpátky do hor. A prý, kdy přijede někdo od nás zase Čihovické listy jsou interním informačním materiálem
k nim? Mají toho tolik, co mohou ukázat. Uvidíme a srdečně zdravíme do Domova sv. Anežky, o.p.s., za jejich obsah odpovídá a
Neratova.
(redakce)
redakci každého vydání vede ředitel společnosti
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