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Další možnost podpory: Aukce pomohou Anežce!
Víme, že je vás hodně, kteří podporujete Domov sv. Anežky. Radou, držením palců,
finančním nebo materiálním darem, modlitbou, šířením dobrého jména nebo účastí
na našich aktivitách. Moc si toho vážíme. A dodáváme, že jste pro nás čím dál
důležitější. Pro vás všechny, a snad i pro nové přispěvatele, jsme připravili další
možnost, jak můžete podpořit Domov sv. Anežky a zároveň něco získat. Tou
novinkou jsou benefiční aukce na serveru Aukro.cz. V průběhu roku 2014 bychom
rádi prostřednictvím benefičních aukcí nabídli různé zajímavé předměty, výrobky,
zboží z Domova sv. Anežky nebo od našich dárců. Výherce aukce pak získá dražený
předmět a zároveň přispěje na zajištění provozu Domova sv. Anežky. První, pilotní,
aukce již byla uskutečněna. Šlo o „Kafe automat“ se dvěma porcelánovými šálky,
který do aukce darovali manželé Rohlenovi. Další aukce je ale skutečnou lahůdkou.

Slyšte, slyšte: Rádio Radiátor
pokořilo hranici 100 vysílání …
Rádio Radiátor, internetové rádio Domova sv.
Anežky, existuje již od července 2011. Za tu
dobu jsme udělali pořádný kus práce. Posuďte
sami z následujícího shrnutí: začátkem roku 2014
jsme pokořili magickou hranici 100 vysílání;
celkem 800 hodin jsme věnovali přípravám
jednotlivých bloků vysílání a reportážím;
uskutečnili jsme více než 400 setkání redakčního
týmu a nahrávání nových pořadů pro vysílání;
spolupracujeme s 11 hudebními skupinami;
vyrobili jsme více než 20 kontaktních reportáží;
do přípravy a zajištění vysílání je zapojeno
obvykle 10 – 15 spolupracovníků. Opravdu se
snažíme. Každé pořádné rádio ale potřebuje své
posluchače. Potřebujeme tedy vás. Tak nás
nezapomeňte poslouchat i v roce 2014 od
pondělí do čtvrtka od 17 do 21 hodin. A pokud
Vám to nevyjde, nezoufejte. Na našich stránkách
je ve zkrácené podobě vysílání ke stažení www.radioradiator.webnode.cz.
… a hledá pomocníka - dobrovolníka
Rádio Radiátor se zároveň obrací na širokou
veřejnost s nabídkou spolupráce na výrobě
pořadů. Hledáme pomocníka, dobrovolníka,
který by nám pravidelně pomáhal technicky
zajišťovat přípravu a realizaci vysílání. Chcete si
na vlastní kůži vyzkoušet, jak se vyrábí reportáž
do rádia? Máte čas a chuť se jako dobrovolník
zapojit do rozrůstajícího projektu internetového
rádia? Máte spoustu nápadů a chcete se
realizovat? Ozvěte se nám! Buďto na adresu
radioradiator@gmail.com, nebo anezka@anezkatyn.cz, také na telefon 385 724 007 – Tomáš
Slunečko). Velice rádi vás to naučíme! Výsledek
vaší práce oceníme nejen my v rádiu, ale i naši
posluchači. Získáte zajímavé zkušenosti a
možnost oslovit celý svět! (Tomáš Slunečko)

Nabízíme patchworkovou deku s úctyhodným rozměrem 210 x 140 cm (viz foto).
Obsahuje patnáct originálních čtverců patchworkových aplikací, které vyrobily v létě
2012 pro Domov sv. Anežky účastnice letního týdne ručních prací. Říkáme jim
s láskou HERDEKBABY. Deka je zcela nová, nepoužitá, čekala na vhodnou
příležitost, abychom ji nabídli zájemcům o toto vpravdě umělecké a lidově tvořivé
dílo šikovných rukou ještě šikovnějších žen z celé České republiky. Tuto i všechny
ostatní budoucí benefiční aukce Domova sv. Anežky můžete najít na adrese
http://aukro.cz/listing/user/listing.php?us_id=35679559. Budeme moc rádi, pokud na
aukce a tento odkaz upozorníte i ve svém okolí. Děkujeme, že nám pomáháte.(red)
Máte-li doma nebo v práci předmět, který má svoji užitnou hodnotu, můžete jej
postrádat, hodil by se nabídnout v benefiční aukci a chcete nám jej věnovat, aby
výtěžek z jeho prodeje podpořil provoz Domova sv. Anežky, budeme moc
vděční. S návrhy se, prosím, obracejte na email anezka@anezka-tyn.cz nebo na
tel. 385 724 007, 603 265 491 (Jan Šesták).

Nadace Olgy Havlové pro obnovu a zkvalitnění lisování
Ohromné podpory a důvěry se nám dostalo od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové. Dar směřovaný do zkvalitnění provozu chráněných dílen umožnil v lednu
2014 pořídit technologické zařízení pro lisování dřevěného odpadu z chráněné
truhlářské dílny do válcových briket. „Po deseti letech jsme mohli obnovit a nahradit
původní technologii, která již nedostačovala objemu materiálu a vyžadovala další
investice“, vysvětluje Jan Šesták z Domova sv. Anežky. Truhlárna tak dostala o
polovinu výkonnější zařízení, které bylo zároveň doplněno o venkovní násypku
s dopravníkem a přídavný pytlovač vyrobených briket. „Zájem o briketování odpadu
je v posledních letech veliký, touto změnou budeme moci zpracovat téměř
pokračování na straně 2

Poskytování podpory samostatného bydlení 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

Pohroma se chystá na „Dřevák“
Živelná pohroma se v těchto týdnech každou
středu usilovně připravuje na své již deváté
vystoupení v rámci amatérské soutěžní přehlídky
Bohunický dřevák, která se uskuteční v sobotu
22.
března
2014
v Kulturním
domě
v Bohunicích. Přijdete nás podpořit?
(red)

pokračování ze strany 1
dvojnásobné množství. Zároveň se snížila prašnost lisování a zjednodušila obsluha“,
dodává Jan Šesták. Vrchní briketovač Vladimír Baloun se s novým strojem postupně
sžívá: „Někdy je tak rychlý, že mu skoro nestačím.“ Celá investice dosáhla částky
481 tis. Kč. „Jsme nadaci opravdu upřímně vděční, jde o obnovu, kterou bychom si
skutečně nemohli samostatně a jednorázově nikdy dovolit,“ vysvětluje Jan Šesták.

Vydařený čtvrtý bál přinesl novinky a prima atmosféru

Naši truhláři zvládli i zpovědnici

Neobvyklou, ale zajímavou a krásnou, zakázku
dokončila chráněná truhlářská dílna Domova sv.
Anežky na začátku února. Je to dubová
zpovědnice pro Kongregaci Šedých sester III.
řádu sv. Františka do konviktu v Bartolomějské
ulici v Praze (viz www.sedesestry.cz). Sestry se
zde krok za krokem snaží obnovit a opravit
prostory kláštera a přilehlého kostela sv.
Bartoloměje. Moc děkujeme sestrám za důvěru a
zakázku.
(red)

Do Týna také dorazila Boccia
Nechali jsme se inspirovat kolegy z Centra
Arpida (děkujeme Janu Talichovi) a rozhodli
jsme se, že je správný čas, aby také do Týna nad
Vltavou dorazila „integrovaná Boccia“. O co
jde? Integrovaná Boccia je sport podobný
francouzskému petanque, ale hraje se
v tělocvičně. Hraje se s koženými míčky. Lidé,
kteří nedokáží nebo nechtějí míček hodit, mohou
použít speciální rampu. Hráči v týmu si
navzájem pomáhají tak, aby tým byl soběstačnou
Již počtvrté se v masopustní čas sešli přátelé, pracovníci, uživatelé, rodinní jednotkou. V týmu tak může být kdokoliv – od
příslušníci a veřejnost ve Zvěrkovicích, aby společně prožili večer (a noc) na Bále žáka po učitele, od člověka s postižením po
Domova sv. Anežky. Pro úplnost dodáváme, že to bylo v pátek 14.února 2014.
Tentokrát se z časových důvodů omluvili z předtančení ševětínští Blaťáci a
návštěvníci tak měli možnost ochutnat country menu písecké taneční skupiny
Luisiana. Do programu přispěl také kouzelník Martin Čejka, který nabídl
přihlížejícím nervy drásající propichování hlavy své manželky a asistentky dlouhými
noži. Tradičně výtečná byla kapela Budband, role moderátorky se opět s velkou
chutí zhostila Jitka Lidralová, nechyběla ani tombola. Půlnoční atmosféru letos
poprvé prořízl ostrým zvukem DJ Los Karlos. Soudíme, že návštěvníci odcházeli
spokojeni a máme z toho radost. Byl to prima večer. Moc děkujeme všem, kteří bál
podpořili svým finančním darem nebo příspěvkem do tomboly. A také díky všem,
kdo pomohli s organizací.
(redakce)
člověka bez postižení. Integrovaná Boccia je
sport pro všechny. Smazává se zde znevýhodnění
a lidé si mohou naplno užít hru. V Týně jsme na
konci února uspořádali první trénink. Vznikly
první čtyři tréninkové týmy, které projevily
zájem dále v tomto sportovním setkávání
pokračovat. Uvidíme, jestli se „týňáci“ dostanou
až do ligy. Více o integrované boccie najdete na
http://boccia-cb.tym.cz/ .
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Fotografie z bálu (J.Šesták, L.Jiříček): Trio Budband zapózovalo pro Čihovické listy, manželé Rohlenovi
byli na Bále Domova sv. Anežky poprvé a přátelé z Prachatic si přivezli i speciální módní doplňky.

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

