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Reportáž v Jihočeské televizi
Redaktorku
Jihočeské
televize
Vendulu
Kostohryzovou zaujala v minulém vydání
Čihovických listů zpráva o připravovaném
jihočeském cyklu Výtvarného ateliéru. Přijela
proto i s mikrofonem a kamerou a připravila do
vysílání krátkou reportáž. Podívat se na ni
můžete v archivu televizního vysílání na adrese
http://www.jihoceskatelevize.cz/cz/textpages/rea
d/51/archiv_vysilani. Jde o vysílání ze dne
20.4.2014 v čase 11:05 min.
(red)

Krátce o velké pomoci Anežce
S radostí a náležitou vděčností informujeme o
významných projevech podpory, kterých se nám
v minulých dnech a týdnech dostalo:
***
Město Hluboká nad Vltavou se na základě naší
žádosti rozhodlo podpořit poskytování sociálních
služeb Domova sv. Anežky, o.p.s. v roce 2014
částkou 30.000,-Kč.
***
Obec Chrášťany přispěla na provoz domova
v roce 2014 darem ve výši 30.000,-Kč.
***
Velkosrdcatí dýmkaři opět obdarovali Domov sv.
Anežky. Zdeněk Klásek přivezl šek na 16.434,Kč jako výtěžek z akcí a aukcí členů pipe klubu
dymka.net (viz www.dymka.net) ve prospěch
Domova sv. Anežky. Srdečně děkujeme za stálou
podporu. Od roku 2009 nám členové klubu
V JETE nám to šlapalo! Oranžové kolo přineslo 50 tisíc!
darovali již přes 170 tisíc Kč. Zároveň díky panu
V sobotu 19.dubna vyšlapali účastníci tradičního "Zahájení cykloturistické sezóny" u Kláskovi odebrali keramiku v hodnotě 120 tis.
Informačního centra Jaderné elektrárny Temelín na Oranžovém kole Nadace ČEZ Kč. Vivat dýmkaři a Zdeněk Klásek!
celkem 49.607,-Kč pro Domov sv. Anežky, o.p.s.. Druhou obdarovanou organizací
bylo Salesiánské středisko pro mládež v Českých Budějovicích. Moc děkujeme
šlapajícím a Nadaci ČEZ. Výtěžek bude využit pro podporu provozu obchůdku
Dobromysl a vybavení chráněného pracoviště údržby zeleně.
(redakce)

Velikonoční trh na elektrárně i s výrobky našich dílen
Tradiční podporou ze strany Jaderné elektrárny Temelín je umožnění účasti Domova
sv. Anežky, o.p.s. na Velikonočních trzích pro zaměstnance elektrárny. Dvoudenní
akce je vždy vítaným přínosem k odbytu výrobků chráněných a sociálně
terapeutických dílen. V letošním roce jsme si přivezli výtěžek z prodeje ve výši 11,5
tis. Kč. "Letos jsme největší úspěch měli s výrobky terapeutické dílny, jako jsou
svíčky, sušenky "Žravenky" a korálkové věci, dobře na odbyt šly také výrobky
tkalcovské dílny. Lidi na Temelíně jsou úplně úžasní, trhy mají pod kůží a již si nás
pamatují z minula. Je tu i hodně lidí z Týna, kteří vědí, že tam máme obchůdek a rádi
u nás kupují.," pochvalovala si Marie Vondrášková, vedoucí chráněné tkalcovské
dílny Domova sv. Anežky. Své výrobky letos temelínským nabízelo také
jindřichohradecké sdružení Proutek a sociálně terapeutická dílna Slapy, která
rozšířila obvyklý sortiment o speciality v podobě nakládaných sýrů a lahůdkových
utopenců.
(redakce)

Dobromysl se osvědčil a jeho provoz nadále pokračuje
Od srpna loňského roku funguje obchůdek Domova sv. Anežky Dobromysl na
Horním Brašově v Týně nad Vltavou. Jeho vybavení a částečně i provoz byl
podpořen Nadací OKD (viz www.nadaceokd.cz) v rámci grantového programu Pro
zdraví! částkou 140 tisíc Kč. Grantová podpora končí koncem května. Obchůdek se
však osvědčil a jeho provoz bude pokračovat dále. Částečně také díky výtěžku
z Oranžového kola, o kterém píšeme na jiném místě Čihovických listů. „Obyvatelé
Týna nad Vltavou i návštěvníci města si k nám do obchůdku našli cestu. Obzvláště
před Vánoci jsme se museli pořádně otáčet,“ hodnotí uplynulé měsíce Jan Šesták
z Domova sv. Anežky. Obchůdek nabízí výrobky chráněných a sociálně
terapeutických dílen Domova sv. Anežky, ale i Rolničky Soběslav nebo Chelčického
domova sv. Linharta. Sortiment pak doplňují čaje, cukrovinky, delikatesy, koření a
další drobnosti. „Provoz obchůdku rozšířil i záběr a sortiment našich chráněných

***
Město Týn nad Vltavou podpoří v rámci svého
příspěvkového programu aktivity Domova sv.
Anežky, o.p.s. pro rok 2014 příspěvkem 85.000,Kč.
(red)

dílen. Začali jsme vyrábět přírodní mýdla, ujalo se drátenické zboží, senzačně na
odbyt jdou zázvorové sušenky Žravenky nebo drobné ozdoby a dekorační předměty
z keramiky, korálků, papíru a proutí. Máme okamžitou zpětnou vazbu od zákazníků,
a to i v případě, že se nám právě něco příliš nepovede. A zároveň jde o důležitou část
prodeje našich výrobků tak, abychom udrželi provoz našich dílen,“ vysvětluje Jan
Šesták a dodává, že hlavní poděkování patří Nadaci OKD a všem, kteří
v Dobromyslu nakupují. Děkujeme.
(redakce)

Už tradičně trochu předčasná májková „garden párty“
Stalo se již opakující se tradicí, že májka před Domovem sv. Anežky vyrůstá trošku
předčasně. Důvodem bývá obvykle snaha, aby se mohli zúčastnit všichni zájemci.
Nejinak tomu bylo i v letošním roce. Naše předčasná májová garden party připadla
na pátek 25.4.2014. Samozřejmě nechyběla symbolická březová májka, kterou
předtím ozdobila děvčata. U postavené májky nechyběl zpěv Živelné pohromy (Na
rozloučení a Čihovická náves). Novinkou bylo kejklířské divadlo Vojty Vrtka, který
nám přivezl a zahrál svoji hru "O kouzelné kuličce aneb jak Vojta k rozumu přišel".
A když shořela čarodějnice, tak se mohly péct buřty, zpívat s prima bandem Václava
Koblence a Františka Bandy a příjemně posedět. Bylo to prima odpoledne. Přinášíme
vám z něj fotoreportáž.
(redakce)

U přátel v Polsku o spolupráci
Do polského partnerského města Bardo (viz
www.bardo.pl) v Kladsku nedaleko českých
hranic vyrazili v polovině dubna s delegací
Města Týn nad Vltavou také dva zástupci
Domova sv. Anežky. „Navštívili jsme
terapeutický ateliér pro dospělé klienty se
zdravotním postižením a seznámili jsme se s jeho
pracovníky i provozem,“ vysvětluje Jan Šesták
z Domova sv. Anežky. „Byl to po dlouholetém
partnerství obou měst první kontakt našich
sociálních organizací. Polští kolegové by měli
v létě přijet na návštěvu také k nám a doufáme,
že se společně shodneme, jak spolupráci i mezi
našimi organizacemi nastartovat a rozvíjet,“
dodává Jan Šesták. Obyvatelé Barda měli
možnost vidět a zakoupit výrobky z Domova sv.
Anežky při tradičních Velikonočních trzích na
květnou neděli.
(red)

Anežka umí také dveře do domu
Povedlo se. Chráněná truhlářská dílna Domova
sv. Anežky, o.p.s. dokončila v těchto dnech další
velice zajímavou, ale také řemeslně náročnou
zakázku. Šlo o deset interiérových dveří s
obložkovými zárubněmi do rodinného domku u
Prahy. Vše se vyrábělo z masivu, dveře byly plné
nebo prosklené, povrchovou úpravou bylo
moření a lakování. Některé dveře byly posuvné
do pouzdra, jiné byly klasické otevírací. Ukázky
z realizace interiérových dveří najdete na adrese
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.101
51958922786734.1073741852.225503771733&t
ype=1. Moc děkujeme objednateli za důvěru a
vivat pracovníkům z truhlářské dílny pod
vedením Pepíka Sýkory.
(red)
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