Anežka ● Kateřina ● Dobromysl

ČIHOVICKÉ LISTY
TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ
150.VYDÁNÍ
vychází od května 2003
ZÁŘÍ 2013
Tradiční čihovické dožínky zpestřil tanec o sedláčkovi

Děkujeme za velkorysé dary
S velkou radostí a vděčností informujeme čtenáře
Čihovických listů o dvou dárcích, kteří nám
poskytli v uplynulých dnech finanční dary.
Prvním z nich je Raiffeisen stavební spořitelna
a.s., která na základě naší žádosti a díky
doporučení Ing. Daniely Ostašovové, ředitelky
organizačního odboru spořitelny, darovala
Domovu sv. Anežky, o.p.s. 50 tisíc Kč na
dokončení výměny dlažby v prostorech jídelny a
denní místnosti.
(red)

Druhým dárcem je kolektiv členů internetového
dýmkařského klubu Dymka.net. Pravidelní
čtenáři Čihovických listů vědí, že členové tohoto
klubu při svých pravidelných srazech pořádají
benefiční dražbu, jejíž výtěžek v posledních
letech věnují Domovu sv. Anežky. Letošní
zářijový sraz tak naší společnosti přinesl dar ve
výši 37 tisíc Kč. Jsou to muži s dýmkou a
velkým srdcem. Moc
jim děkujeme a jejich
darů
si
vážíme.
Finanční prostředky
využijeme na zajištění
provozu obchůdku Dobromysl a také k dotažení
nutných úprav, zkoušek a dokumentace pro
výrobu přírodních mýdel a sušenek.
(red)

Úspěch léta na Vysokém Hrádku
Jak sedláček seje, seče, mlátí obilí, modlí se po práci a slaví dožínky? O tom všem
vyprávěli členové Živelné pohromy prostřednictvím tance na letošních Čihovických
dožínkách. Ty se uskutečnily po náročných, ale úspěšných žních, na pozvání pana
hospodáře Jiřího Netíka v pátek 20. září 2013. Na dvě stovky hostů společně
s farářem Markem Donnerstagem poděkovaly za letošní úrodu a zároveň přijaly
požehnání. Živelná pohroma předala hospodáři dožínkový věnec a všichni se
veselili až do bílého rána. Moc děkujeme za pozvání.
(redakce)

Zbrusu nový dráteník Lukáš Kazík z Anežky umí i růži
Když celé dny brousíte a oškrabujete keramické polotovary, občas setřete prach z
rukou a obličeje, zatoužíte vzít do ruky třeba kus drátu a kleště a vytvořit něco
jiného, krásného. Takhle nějak vznikl v letošním roce v chráněné keramické dílně
drátenický koutek. A v něm se zrodil náš nově zrozený dráteník, Lukáš Kazík.
Odskakuje si do koutku tu od retušování, tu od glazování a dekorování keramiky a
pod jeho rukama vznikají krásné drátenické výrobky s duší. Najdete tu věšáčky,
ramínka, anděly, háčky, květiny, stojánky na ubrousky, svícny, dokonce i celou
klec s ptáčkem nebo košíčky na ovoce. Lukáš své drátenické umění stále
zdokonaluje a objevuje nové a nové tvary a funkce. Přímo uměleckým dílem pak
můžeme nazvat jeho drátěné květiny a také nejnovější drátenický skvost – drátěnou
růži, která využívá i kukuřičného šustí nebo listy v podzimních barvách. Drátenické
výrobky si můžete zakoupit v našem kamenném obchůdku Dobromysl v Týně nad
Vltavou, aktuální nabídku se chystáme zveřejnit také v našem internetovém eshopu. Další
ukázky na http://www.anezka-tyn.cz/index.php?nid=3654&lid=cs&oid=3430233.
Jak se vám líbí?
(redakce)

Opět velkou radost nám udělala prodejní výstava
v IC Temelín Vysoký Hrádek, která se díky
spolupráci s tamními pracovnicemi a útvarem
komunikace JE Temelín uskutečnila již počtvrté
během prázdninových měsíců července a srpna.
Keramické výrobky, přírodní mýdla, tkané a
textilní výrobky, trička s potiskem, drátenické
předměty, ovesné sušenky Žravenky, to vše
zaujalo návštěvníky výstavy, kteří zakoupili
zboží za celkem 37 tisíc korun. Moc děkujeme za
spolupráci všem v IC Temelín a ještě více se
těšíme na příští léto. Budeme se snažit přinést
zase něco nového.
(red)

Věděli jste, že …..
Domov sv. Anežky, o.p.s. oslaví v listopadu
2013 již čtrnáct let svého provozu? Ano, domov
byl slavnostně otevřen 15.11.1999. Při této
příležitosti jsme připravili dvě zajímavé akce pro
veřejnost. Jednou z nich je benefiční večer ve
Špejcharu a druhou výstava Výtvarného ateliéru
v Městské galerii U Zlatého slunce. Více se
dozvíte na druhé straně Čihovických listů nebo
na stránkách www.anezka-tyn.cz.
(red)

Vaše novoročenky? Jedině z Anežky! Podpoří její provoz

Delikatesy v Dobromyslu

Již sedmým rokem máte možnost objednat si své firemní nebo osobní novoročenky
z naší chráněné dílny PO-TISK. Od roku 2007 jsme díky vám, zákazníkům,
vyrobili a dodali téměř 88 tisíc kusů novoročenek. Pro chráněnou dílnu PO-TISK
znamenají vaše objednávky každoroční příjemný podzimní nával práce. Nabízíme
vám téměř sedmdesát motivů novoročenek, jejichž autory jsou uživatelé sociální
rehabilitace a účastníci Výtvarného ateliéru: Tomáš Jára, Jitka Konrádová, Robert
Valenza, Hanka Ťupová, Marcela Brezinová, Tomáš Štěpánek a František Bandy
(novoročenka od Hanky Ťupové je dole vlevo). Mrkněte na ně a pak objednávejte
na:
http://www.anezka-tyn.cz/index.php?nid=3654&lid=cs&oid=555316.
Pro
jednotlivce, rodiny, ale i firmy s vlastním logem. Pohlednicové i do obálky.
Pošleme na dobírku i na fakturu. Jsou to naprosté originály, které jinde nemáte
možnost získat. Nezapomeňte, že každá objednaná novoročenka podporuje provoz
našich chráněných dílen. Objednávky - Vít Šubrt, 385 724 007, 602 270 725,
obchod@anezka-tyn.cz . Podpořte nás a udělejte radost sobě i blízkým. Předem
moc děkujeme za Vaši podporu!
(redakce)

V našem obchůdku Dobromysl (Horní Brašov,
Týn nad Vltavou) najdete od září také lahodné a
delikatesní výrobky Bezchlebovy rodinné
konzervárny (viz www.viadelicia.cz). Přijďte
ochutnat borůvkový nebo šípkový džem, černé
jeřabiny v kořeněném sirupu, paštiku z divočáka
na červeném víně, jelení paštiku s brusinkami
nebo koncentrovaný bezový sirup. Výrobky jsou
zabaleny v kultovních zavařovacích sklenicích
firmy Weck, které vám zůstanou doma pro další
zavařovací použití.
(red)

Výtvarný ateliér v galerii
Poznamenejte si! Od pátku 22.listopadu 2013 do
neděle 12.ledna 2014 se uskuteční u příležitosti
14. výročí otevření Domova sv. Anežky, o.p.s.
v Městské galerii U Zlatého slunce v Týně nad
Vltavou výstava autorů Výtvarného ateliéru
Domova sv. Anežky doplněná o některé
zajímavé výrobky z našich chráněných dílen.
Součástí výstavy bude pravděpodobně také všech
150 vydání Čihovických listů, ve kterých se
můžete ponořit do historie domova v uplynulých
deseti letech. Těšíme se i na vaši návštěvu. (red)

Betonové tašky nám dávají práci
Rozvoj odbytu betonových tašek od společnosti
Betonpres
z nedalekého
Kočína
(viz
www.betonpres.cz) znamená více práce pro naši
chráněnou truhlářskou dílnu. Ta totiž dodává
firmě dřevěné stojany, na kterých jsou betonové
Nabídku nástěnných kalendářů doplňují linoryty
tašky vystavovány v prodejnách stavebnin po
Každý kalendář obsahuje vstup do muzea zdarma
celé České republice. Celkem jsme jich už
Nepřehlédněte! Letošní sezónní nabídka nástěnných kalendářů na rok 2014 je tu! vyrobili 145 kusů. Moc děkujeme za důvěru a
(red)
Loňské kalendáře Madony a Létavice doplňuje letos zbrusu nový kalendář zakázku.
LINORYTY, který vznikl v průběhu roku 2013 ve Výtvarném ateliéru (titulní list na
obrázku vpravo). Každý kalendář obsahuje dvanáct originálních děl. Novinkou je
I spadlý špendlík chutná
také kalendář nazvaný Letem světem, který vznikl ve spolupráci s Vítem Kršulem, Při srpnové veliké bouřce se kromě lip a kaštanů
cestovatelem a fotografem. Obsahuje jeho fotografie z cest po celém světě. Letošní u Domova sv. Anežky vyvrátil také strom
nové kalendáře navíc obsahují kupón, po jehož vystřižení a předložení získá při špendlíku. Naštěstí byly plody už téměř dozrálé.
návštěvě 2 osob 1 osoba vstup do nově otevřeného Muzea Vltavínů v Českém Rychle jsme je otrhali a zkusili vyrobit džem. A
Krumlově
ZDARMA
(www.vltaviny.cz).
Na
http://www.anezka- protože měl velký úspěch, vrhli jsme se již
tyn.cz/index.php?nid=3654&lid=cs&oid=2809891, si můžete všechny nabízené zkušeně do dalšího zavařování, a to hlavně
kalendáře prohlédnout a objednat. Nabízíme velikosti A3 a A4. Dobrá zpráva pro ostružin, které v minulých týdnech dozrávaly na
firmy, úřady a další instituce je, že vybrané kalendáře nabízí možnost umístění naší zahradě. Zavařování nás začalo bavit a navíc
reklamy, loga a nápisu na “laš“ kalendáře tak, aby bylo vidět po celý rok a mohli se nám líbí a chutná i výsledek. A tak už je teď
jste jej věnovat svým zaměstnancům a partnerům. Těšíme se na vaše objednávky.
jasné, že tyto džemy rozhodně nejsou poslední.
(redakce)
Nezapomínejte, že na naší zahradě roste také

Srdečně zveme na Benefiční pátek ve Špejcharu

rybíz, angrešt, kiwi a jahody.

(S. Lenkerová)

U příležitosti 14. výročí otevření Domova sv. Anežky, o.p.s. Vás srdečně zveme na
Benefiční pátek ve Špejcharu,
který se uskuteční 8. listopadu 2013 od 19:00 hod. ve Špejcharu v Čihovicích.

BESEDA S PROMÍTÁNÍM
s podtitulem "Letem světem - cestovatel, turista nebo poutník?"
Vít Kršul, cestovatel a fotograf, se podělí o zážitky a fotografie ze světa.
Na místě bude možné zakoupit nástěnný kalendář Letem světem 2014.

KONCERT SKUPINY „KLÍDEK“
Benefiční večer vám zpříjemní známá vltavotýnská country skupina.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ – BENEFIČNÍ. Celý výtěžek bude věnován na
zajištění činnosti Domova sv. Anežky, o.p.s. (www.anezka-tyn.cz)

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

ČIHOVICKÉ LISTY № 150
Čihovické listy jsou interním informačním materiálem
Domova sv. Anežky, o.p.s., za jejich obsah odpovídá a
redakci každého vydání vede ředitel společnosti

