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Děkujeme TESCU za příspěvek
Zcela nečekaně se u nás v Domově sv. Anežky
objevila paní vedoucí z bechyňské pobočky
hypermarketu TESCO. V rámci charitativní akce
nám věnovala 7.000,-Kč na naši činnost. Moc
děkujeme, finanční prostředky byly využity při
organizaci výročního setkání Domova sv.
Anežky.
(red)

Rychlá voda od Konta Bariéry
Oslavili jsme 14 let provozu našeho Domova sv. Anežky Úžasně praktický hmotný dar jsme v listopadu

Polovina listopadu je v Domově sv. Anežky pravidelně časem oslav a připomínání.
Letos uplynulo již neuvěřitelných 14 let od slavnostního otevření domova. Mezi
námi je každý rok mnoho „pamětníků“, ale i nových tváří. I v letošním roce jsme se
tedy sešli v pátek 8.11.2013, všichni dohromady, pracovníci, uživatelé, členové
správní a dozorčí rady, abychom výročí oslavili. Společné setkání oživil čtrnáct let
starý dokument o stavbě a počátcích provozu Domova sv. Anežky a také
vystoupení kouzelníka Martina Čejky. Ten dokonce dokázal s pomocí Františka
Bandy vykouzlit z rozbitého vajíčka krásnou bílou hrdličku.

V podvečer pokračoval slavnostní pátek děkovnou mší svatou celebrovanou P.
Markem Donnerstagem a P. Františkem Janouškem. Moc děkujeme všem, kteří do
Čihovické kaple přišli odevzdat naše poděkování a prosby o další podporu.
Večerním intermezzem byl benefiční pátek ve Špejchar klubu, na který přišlo asi 30
návštěvníků. Ti většinou nadšeně poslouchali cestovatelské a poutnické vyprávění
Víta Kršula a sledovali jeho promítané fotografie z celého světa. A aby toho nebylo
málo, večer zakončila vltavotýnská country skupina Klídek, která pro potěšení
všem přítomným hrála až do brzkého rána. Všem moc děkujeme za účast a
podporu.
(redakce)

obdrželi také od Konta Bariéry. Z Prahy jsme si
přivezli osm velkých rychlovarných konvic
Bosch. Rozhodně je brzy všechny využijeme ve
všech našich jednotlivých provozech. Moc
děkujeme!
(red)

Anděl a sponkovník z tkalcovny

Chráněná tkalcovská dílna se snaží nabídnout
našim zákazníkům vždy něco nového. V tomto
měsíci přišla se dvěma novinkami. Jednou z nich
je závěsná vánoční dekorace anděla s krásnými
vánočními látkami a drátěnými křídly od našeho
dráteníka Lukáše Kazíka. Druhou novinkou je
„sponkovník“. Jde o tkaný pás s ozdobným
zakončením, na který si velké i malé holky
mohou ukládat sponky do vlasů, aby je
nepoztrácely. Tak komu se novinky líbí? Anděly
si můžete objednat na http://www.eshop-anezkatyn.cz/index.php?tabpage=15&taboffset=0&ts=1
&epc=304062&oid=3433046.
(red)

Plátna, linoryty i drátěné artefakty „Uprostřed …“
Po dvou letech se Výtvarný ateliér Domova sv. Anežky na pozvání galeristky Marie
Hanušové vrátil do Městské galerie U Zlatého slunce v Týně nad Vltavou se svou
výstavou. Ta dostala název „Uprostřed…“ a byla jednou z mnoha akcí
k připomenutí 14. výročí otevření Domova sv. Anežky. Moc nás potěšily
návštěvníky zaplněné prostory galerie v pátek 22.11.2013 při slavnostní vernisáži.
Tu zahájila svým vystoupením Živelná pohroma v silné sestavě, vystoupilo také
akordeonové duo ZUŠ Karla Komzáka, které tvořila paní učitelka Olga Vitoušková
a její žákyně Anna Šestáková. K výstavě promluvila Marie Hanušová a také
starosta města Týn nad Vltavou Milan Šnorek. Výtvarný ateliér pracuje od roku
2004 pod vedením Mgr. Barbory Šestákové. Má za sebou celkem 19 výstav po celé
České republice. V současnosti v něm pracuje deset autorů. (Více na
http://www.anezka-tyn.cz/index.php?nid=3654&lid=cs&oid=2938057).
pokračování na str.2

Víte, jak si upečete krokodýla?
Důležitou součástí služby sociální rehabilitace je
od pradávna výuka vaření a pečení. Každý týden
přibývají uživatelům sociální služby nové
využitelné recepty, které si sami také vyzkoušejí
a naučí vyrobit. Před nedávnem byl na pořadu
dne pečený krokodýl. Pekli jsme jej společně
pokračování na str.2

pokračování ze str.1
Výstava „Uprostřed…“ představuje práce osmi z nich: Hana Ťupová, Martina
Bártová, Jitka Konrádová, Tomáš Jára, Marek Lukač, Robert Valenza, František
Bandy a Tomáš Štěpánek. V galerii představujeme práce za poslední dva roky,
především plátna z cyklu Cesta, dvojobraz z Čihovické kaple, andělská plátna,
drobné linoryty a část cyklu Madony. Výstava je doplněná ukázkami výrobků z
tkalcovské dílny a drátenickými fantaziemi Lukáše Kazíka.

pokračování ze str.1
s Marcelou, Markem, Milanem a Martinou. Byli
sice čtyři kuchaři, ale jedlíků se nakonec objevilo
osm. Než se krokodýl začal péct, měl tvar docela
pohledného ještěra. Po hodině pečení nicméně
nakynul do šířky a stala se z něj spíše „přežraná
ještěrka“. Těstové břicho krokodýla jsme naplnili
společně tím, co kdo přinesl z domova. Byl tam
pórek, kousek špeku, vajíčko a kus sýra. Chutný
výsledek vidíte na fotografii. Kdo by si chtěl
třeba krokodýla upéci sám, poradíme: recept a
fotografii požadovaného tvaru najde na adrese
http://www.labuznik.cz/recept/peceny-krokodyl/
Dobrou chuť.
(Petra Dvořáková)

Podle reakcí návštěvníků stojí za to výstavu navštívit a pomoci tak naplnit motto
Výtvarného ateliéru: „Zažij obdiv, potěš ostatní.“ Výstava potrvá do 12. ledna 2014
a jste na ní srdečně zváni.
(redakce)

Připravujeme v prosinci

Volejbalovou benefici šesti týmů ovládl Swietelski
V sobotu 9. listopadu 2013 se uskutečnil nultý ročník benefičního volejbalového
turnaje O Čihovický tuplák. Navázali jsme tak na tradici benefičních turnajů
v malém fotbale z let 2005 a 2007. Tentokrát se ale souboje odehrávaly u vysoké
sítě. Hlavním hybatelem uspořádání turnaje byl Ing. Robert Šinkner (na fotografii
s tuplákem pro 3. místo), který dokázal oslovit a přesvědčit k účasti většinu
zúčastněných týmů. Na palubovce sportovní haly v Týně nad Vltavou se tak sešly
firemní volejbalové týmy GEFOS, ČEVAK, SWIETELSKI, E.ON, ČÚZK a
vltavotýnský zástupce RUMPOLD-T pod vedením nehrajícího kapitána Petra
Cíchy. Zápasy každý s každým probíhaly od samého rána až do třetí hodiny
odpolední. Na odpoledním vyhodnocení a pohoštění ve Špejchar klubu, které
zpestřila svojí poctivou hrou také skupina Vandrband, se podle výsledků ukázalo,
že nejsilnější mančaft měl Swietelski - gratulujeme. Ale pochopitelně, jak už to
v podobných případech bývá, vyhráli všichni a Domov sv. Anežky získal
prostřednictvím startovného čtyřiceti hráčů benefiční výtěžek ve výši 40 tisíc korun.
Většina hráčů si také stihla prohlédnout provozy Domova sv. Anežky a nakoupit
v obchůdku Dobromysl. Všem, kteří přijeli smečovat, zahrát na hudební nástroj a
pomohli s organizací, moc děkujeme. Věříme, že nezůstane u nultého ročníku a
těšíme se zase na viděnou.
(redakce)

Ve čtvrtek 5.prosince 2013 mají jedinečnou
možnost zakoupit si některé naše výrobky také
naši pražští fanoušci a podporovatelé. Díky
pozvání Nadace Vize 97 budeme prodávat na
Mikulášském charitativním bazaru v Pražské
křižovatce U svaté Anny (od 14:00 do 18:00
hod.). Přijďte za námi.
●
Fanoušci Živelné pohromy jsou zváni na
Vánoční plavbu v hotelu Zlatá loď, kterou
pořádá kapela Luňáčci v pátek 13. prosince 2013
od 19:00 hodin. Živelná pohroma přispěje na
začátek plavby třemi písničkami. Výtěžek ze
vstupného věnují Luňáčci Domovu sv Anežky.
●
Ve dnech 11. - 12. 12. 2013 budeme prodávat
výrobky chráněných dílen v areálu Jaderné
elektrárny Temelín. To je dobrá zpráva pro
pracovníky ČEZ, kteří ještě nemají drobné
vánoční dárky.
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