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Věnujte pozornost této informaci

4. Bál Domova sv. Anežky
už v pátek 14. února 2014!
Srdečně zveme vás všechny –
prodej vstupenek zahájen –
prosíme o dary do tomboly.

Darek.cz Anežce znovu naděloval „Radostné drobné“
Neotřelý a originální způsob podpory Domova sv. Anežky nákupním portálem eshopu Dárek.cz (viz www.darek.cz) pokračoval i po celý rok 2013. Aktivita má
název „Radostné drobné“ a každý zákazník má možnost před objednáním
zaokrouhlit částku svého nákupu. Vzniklý rozdíl mezi zaokrouhlenou částkou a
cenou nákupu je připisován na konto „Radostné drobné“ a výtěžek předáván
Domovu sv. Anežky. Za všechno může Marika Lasčeková ze společnosti Lasy s.r.o.
Ta nám také poslala dobrou zprávu: „K poslednímu prosinci roku 2013 jsme v rámci
Radostných drobných pro Domov sv. Anežky získali od našich zákazníků téměř 16
tisíc korun. Celkem tak tato akce přinesla za rok a půl svého trvání 36 tisíc korun.
Jsme rádi, že domovu můžeme takto pomoci a že zákazníci své drobné dokáží
postrádat pro dobrou věc.“ A Domov sv. Anežky se s poděkováním firmě Lasy a
zákazníkům portálu Dárek.cz připojuje. Moc děkujeme.
(redakce)

Rádi sdělujeme, že zájem o naše novoročenky vzrostl
S radostí konstatujeme, že zájem o novoročenky z naší chráněné dílny PO-TISK
oproti poklesu z předchozího roku opět vzrostl. Od září do prosince jsme tak mohli
vyrobit 19 tisíc kusů novoročních přání pro 41 odběratelů z řad firem, institucí,
fyzických osob nebo úřadů. Mezi ty největší odběratele patřila letos Všeobecná
zdravotní pojišťovna, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ministerstvo práce a
sociálních věcí nebo třeba Nemocnice Blansko. Všem zákazníkům moc děkujeme.
Toto sezónní novoročenkování znamená pro chráněnou dílnu PO-TISK skutečnou
práci a zakázky na čtvrt roku. Provoláváme Vivat! a těšíme se, že si na nás
vzpomenete i v letošním roce.
(redakce)

Lepší, než jste čekali! S takovým sloganem
přichází pozvání na v pořadí již 4. Bál Domova
sv. Anežky. Ten se uskuteční v pátek 14. února
2014 od 20:00 hodin v Kulturním domě
Zvěrkovice u Týna nad Vltavou a všichni
doufáme, že si jej zase pořádně užijeme. K tanci
a poslechu hraje oblíbený Bud band. Večerem
opět provází skvělá moderátorka Jitka Lidralová.
V doprovodném programu vás tentokrát překvapí
Rok 2013 jsme zakončili předvánočním setkáním
zajímavé novinky. Čeká nás kouzelnické
Jako obvykle jsme se snažili před Vánoci rozloučit společně, přátelsky, příjemně i vystoupení mistra magie Martina Čejky. Několik
chutně. Opět jsme pozvali přátele, rodiče, příbuzné a nejbližší partnery a uspořádali předtančení v country stylu předvede taneční
jsme v pátek 20.12.2013 předvánoční setkání. Přinášíme vám z něj fotoreportáž. skupina Louisiana z Písku. Na půlnoc se už nyní
Potěšila nás velká účast a bylo to moc příjemné ukončení roku 2013.
(redakce)
připravuje úžasný DJ Los Karlos, aby vám
zahrál svoji půlnoční hitparádu. Chybět nebude
ani tombola doplněná o patchworkovou dražbu.
To si rozhodně nemůžete nechat ujít.
Prodej vstupenek je zahájen (pište na adresu
anezka@anezka-tyn.cz , volejte paní Mládkovou
tel. 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 vstupenek.

KDO ZAŽIL, NEZAVÁHÁ!

1 – Vše začalo v Čihovické kapli svaté Anežky. Luboš s paní Žluvovou se ujali role Josefa a
KDO NEZAŽIL, AŤ ZAKUSÍ!
Marie v našem živém Betlému. 2 – Nechyběl samozřejmě ani originální papírový oboustranný
(je stejný při pohledu z kaple i zvenčí přes okno) Betlém z Domova sv. Anežky. I ten našel své
obdivovatele
Opět bychom vás chtěli 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).

3- Návštěva na setkání byla veliká, což nám udělalo radost. 4- Živelná pohroma zapěla a
zahrála koledy, jako vždy přidala jednu úplně nově nacvičenou. Farář Marek Donnerstag poté
požehnal všem přítomným před Vánoci a při odchodu z kaple dostali všichni návštěvníci malý
dárek z domova, korálkovou ozdobu na vánoční stromek.
pokračování na str.2

Děkujeme předem za pomoc.
Těšíme se na naše společné setkání
na „4. Bále Domova sv. Anežky“.

pokračování ze str. 1

5 – V Anežce jsme opět přichystali mnoho aktivit a překvapení. Stáňa měla na starosti
stanoviště, kde si každý zájemce mohl vyrobit špalíčkového sněhuláka na stromek. 6 – Již
podruhé se představil modelář Tomáš Dvořák. Po loňském úspěšném modelu Čihovic
připravil tentokrát propracovaný model týnského kostela svatého Jakuba. Nechybělo v něm
ani vnitřní vybavení a osvětlení.

Díky za dary v čase adventním
Advent je čas očekávání a přicházení. Do
Domova sv. Anežky v tuto dobu přicházejí také
přátelé a podporovatelé s důležitými finančními
dary. Jsme za ně moc vděční. Možnosti
financování činnosti domova z dotací, příspěvků
a grantů se neustále mění a dary jsou často
jedinou možností, jak pokrýt výpadky v příjmech
nebo nutné zvýšené náklady. A tak s velkým
poděkováním představujeme dárce z posledního
období: manželé Brezinovi z Týna nad Vltavou
darovali 2000 Kč, manželé Harantovi z Prachatic
darovali 3000 Kč, manželé Černovi z Třebíče
darovali 1000 Kč, Jana Čermáková z Českých
Budějovic darovala 1500 Kč. A nebývale
velkorysým darem nás v prosinci překvapili také
manželé Kolářovi ze Zbelítova, kteří domovu
věnovali 30 tisíc Kč. Všem moc děkujeme. (red)

Nezapomeňte navštívit náš
obchůdek Dobromysl
také v roce 2014! Děkujeme.
Horní Brašov 257, Týn nad Vltavou

7 – Petra Dvořáková poctivě nalévala nealkoholický punč, na stole vonělo cukroví a všichni
se příjemně bavili. 8 – Občas si někdo odskočil dolů do Pekárny, kde mohl ochutnat sladkou a
studenou verzi černé vánoční omáčky a vzít si na ni recept. Ti tvořivější se pak pustili i do
modelování sladkého studeného cukroví, které potom prostě snědli.

Na vánočních trzích v elektrárně zájem o naše výrobky
Už popáté proběhly v prosinci v prostorech Jaderné elektrárny Temelín charitativní
vánoční trhy a Domov sv. Anežky byl opět mezi dvěma pozvanými organizacemi,
které nabídly zaměstnancům elektrárny své zboží. V letošním roce jsme nabídli naše
horké novinky. „Ve spolupráci se sociálně terapeutickou dílnou jsme začali vyrábět
svíčky, v keramické dílně nově používáme drátovanou techniku a novinkou je i
výroba mýdel,“ představovala nakupujícím nové produkty Marie Vondrášková.
Zájem byl tradičně obrovský. Za dva dny jsme prodali zboží za téměř 17 tisíc korun.
Moc děkujeme za pozvání a těšíme se zase na viděnou.
(redakce)

Naše pekárna už má v kapse své zásady HACCP a audit
Nebylo to jednoduché. Každá mince má ale dvě strany. Nadšené vrhnutí uživatelů
sociálně terapeutických dílen do pečení sušenek v průběhu času vyústilo v nutnost
profesionalizace a přizpůsobení zázemí a technologických a hygienických postupů.
A tak za posledních 15 měsíců vznikla krok za krokem regulérní malá „pekárna“. Na
podzim jsme díky pomoci externího auditora navíc celý proces pečení sušenek
analyzovali a přizpůsobili, stanovili jsme kritické body výroby a jejich sledování a
evaluaci. Vyplnili jsme potřebné formuláře, začali jsme používat osvědčené
ochranné pracovní pomůcky, pořídili jsme potřebné vybavení. Vzorky sušenek jsme
podrobili testování v laboratořích Zdravotního ústavu a upravili jsme údaje na
etiketě. Všichni uživatelé sociálně terapeutické dílny, kteří do pekárny dochází,
prošli zdravotní prohlídkou a absolvovali školení. Pak už chyběl jen kalibrační list na
váhu a zavedení předepsaných postupů do praxe. Nyní tak máme své legislativně
správné „zásady správné výrobní praxe při výrobě sušenek“ i „plán systému
kritických bodů HACCP a jejich sledování“ a mohli jsme svou pekařskou činnost
definitivně ohlásit na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Poděkování
patří auditorce Jarce Písaříkové za velkou pomoc a také Monice Bulové, pracovní
asistence, která má pekárnu na starosti. No a samozřejmě přejme hodně úspěchů
všem pekařům ze sociálně terapeutické dílny.
(redakce)

Takto se nakupovaly naše výrobky v temelínské
elektrárně (foto k článku v levém sloupci.

Pohroma a dar na Zimní plavbě
Tradiční Zimní plavbu v Hotelu Zlatá loď v Týně
nad Vltavou v pátek 13.12.2013 oživila hned na
začátku třemi písněmi také skupina Živelná
pohroma. Zazněly písně Malagelo, Zabili, zabili
a jako vánoční přídavek málo známá koleda Ten
vánoční čas. Zimní plavba je součást folkových a
country koncertů, které po mnoho let organizuje
country kapela Luňáčci. V předvánoční čas pak
vždy věnují výtěžek ze vstupného ve prospěch
Domova sv. Anežky. Tentokrát jsme si odnesli
dar 7 tisíc korun. Moc děkujeme všem
návštěvníkům, kapele Luňáčci a Ing. Jaroslavu
Luňáčkovi.
(red)
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Poskytování sociálně terapeutické dílny je financováno z Individuálního projektu Jihočeského kraje "Podpora
sociálních služeb v Jihočeském kraji II" (CZ.1.04/3.1.00/05.00066) spolufinancovaného Evropskou Unií v
rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Více na www.individualni-projekt.cz .

Čihovické listy jsou interním informačním materiálem
Domova sv. Anežky, o.p.s., za jejich obsah odpovídá a
redakci každého vydání vede ředitel společnosti

