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ČIHOVICKÉ LISTY
TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ
129.VYDÁNÍ
vychází od května 2003
BŘEZEN 2011
1.bál Domova sv. Anežky – kdo nezažil, neuvěří!

K mlékomatu už i v Čihovicích
Čihovice se díky farmě Dvůr Čihovice zařadily
mezi moderní sídla, která svým obyvatelům
nabízejí prostřednictvím mlékomatu čerstvě
nadojené kravské mléko. Veřejně přístupné
čihovické „elektronické vemeno“ najdete od
1. března přímo u vchodu do mléčnice
čihovického kravína. Stačí, když si kterýkoliv
den mezi osmou a osmnáctou hodinou přinesete
svoji láhev, drobné mince a během chvilky si
můžete mléko odnést domů v jakémkoliv
množství. Pozor! Mléko se doporučuje převařit.
Ale jinak neváhejte. Mléko je dostupným
zdrojem tělu potřebných a přirozených živin,
důležitých pro každou věkovou kategorii. Mělo
by být zařazeno do našeho jídelníčku každý den!
Má nezaměnitelnou chuť, je lépe stravitelné,
obsahuje příznivé bílkoviny, nachází se v něm
více vitamínů a minerálních látek, obsahuje
příznivé mléčné bakterie, je přirozeně tučné a
slabě alkalické, neutralizuje kyseliny škodlivé
pro organismus. Tak honem s lahví do Čihovic
k mlékomatu.
(red)

Dlouhé a pečlivé přípravy se vyplatily. 1. bál Domova sv. Anežky, který 25.února
ovládl pohostinství ve Zvěrkovicích, se podle atmosféry v sále i podle následných
reakcí opravdu mimořádně povedl. Všech 130 míst bylo zaplněno tance chtivými
účastníky ze všech koutů jižních Čech, mezi nimi tzv. domácí z Anežky, ale i hosté
z Prachatic a Chelčic, další známí a přátelé, rodinní příslušníci a přátelé našich
přátel. Skvělým výstupem i kulinářskou specialitou přispěl k programu kuchařský
čaroděj Petr Stupka. Umění společenského tance předvedli mladí z Klubu tanečního
sportu v Týně nad Vltavou. Neuvěřitelně dobře hrála kapela Bud band Josefa Bárty.
Do nálady se výborně trefili krojovaní tanečníci s muzikou z Blaťáckého souboru v
Ševětíně. Neplánovaně, ale o to mileji zapůsobil improvizovaný rozhovor naší
dobrovolnické moderátorky Jitky Lidralové s moderátorským matadorem Ivo
Šmoldasem. Ale hlavně byl od začátku až do konce bálu v brzkých ranních
hodinách stále zaplněný parket většinou rozesmátými a neúnavně se točícími
Velmi vám děkujeme za dary !
tanečníky. Zkrátka bylo zaděláno na novou tradici. Ale nechme promluvit také
některé účastníky vydařené společenské události, jakou Anežka ve své dosavadní Velikou radostí pro nás je, že opět můžeme
historii dosud neprožila. Tady jsou jejich první dojmy:
poděkovat dalším dárcům. Všechny finanční
dary budou využity pro krytí nákladů spojených
Jitka: „Hodně pěkný. Fotila jsem tanečníky a velmi mě bavilo je fotit. Tancovala s poskytováním sociálních služeb a realizací
jsem s Fandou, Tomášem, Zdeňkem, panem ředitelem a s tatínkem. Nejlepší to bylo nových projektů. Kdo nám tedy pomáhá? Firma
s Tomášem. V tombole jsem vyhrála šišku salámu.“
Hofírek Consulting darovala 4000,-Kč. Ing.
Marcela: „Velmi se mi tam líbilo. Nejvíc mě bavilo tancovat s Fandou, protože
Dana Drábová věnovala 1700,-Kč. Český
s ním chodím. Kapela hrála moc hezky a Maruška taky krásně na kontrabas. Pan
červený kříž v Českých Budějovicích daroval
Šmoldas se mi líbil a dobrůtky od pana Stupky byly dobré. A taky se mi líbilo jak
5000,-Kč. Dalšími dárci byli Obec Dříteň, Obec
tatínek tancoval s mamkou.“
Nákří, Dana Fučíková a Veronika Pudilová.
Moc všem děkujeme.
(red)

Další keška, nyní na „otáčku“
Geocachingový tým Domova sv. Anežky dál
pracuje na umisťování kešek (pokladů) na
zajímavá místa v Týně nad Vltavou a okolí, aby
k nim přitáhl pozornost všech kačerů.
Už více než šedesát návštěv má keška u kaple
svaté Anežky v Čihovicích, o které jsme psali
v minulém vydání Čihovických listů. Nápad na

Fanda: „Na bále to bylo fakt pěkný! Kapela hrála velmi dobře. Při dámské volence
si pro mě přišla Katka.“
Hanka: „Hudba byla úžasná, na bále bylo moc pěkně. Tancovala sem se Zdendou,
ředitelem ….. , bylo jich hodně. Se Zdendou jsem tancovala úplně úžasné ploužáky.
Dohromady s ostatními jsme tancovali ptačí tanec. Úžasně jsme si to užili. Naši si
taky zatancovali a užili si to.“
Tomáš: „Moc se mi tam líbilo, bylo tam pivo a tancoval jsem s holkama z Anežky.
Hudba byla dobrá.“
umístění další schránky vzešel od člena Anezkateamu Tomáše Dvořáka, který také našel
vhodnou skrýš pro její umístění. Od 21. února
tak kačeři míří na místo bývalého týnského hradu
a současného otáčivého hlediště Divadelního
spolku Vltavan v Bedřichových sadech. A už jich
tam bylo na čtyřicet. Údaje najdete na
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.a
spx?guid=7d48aaec-3a40-4af3-93c9aa353bc6ee45 Máme v plánu lákat hledače
Závěrem dovolte, abychom za Domov sv. Anežky upřímně poděkovali všem, kteří krabiček ještě na další místa. Kam? To se dočtete
tento 1. bál podpořili. Bylo vás hodně a bylo to díky vám báječné. Děkujeme a snad v některém z dalších vydání ČL.
(Z.Gloz)
za rok na viděnou zase na parketu.
(redakce)

Filmové klapky z naší Výtvarné dílny pro plesové veselí
Zajímavou výzvou byla v lednu pro Výtvarnou dílnu prosba studentů sousedního
týnského gymnázia, zda by naši autoři neuměli pro ně připravit speciální veselé
filmové klapky na jejich maturitní ples, který se nesl ve filmovém duchu.
Samozřejmě, že uměli, a jak krásně! Jiří Vornay připravil dřevěné klapky a Tomáš
Jára, Marcela Brezinová a Hanka Ťupová jim vtiskli svůj osobitý styl. Posuďte sami
na přiložených fotografiích. Majiteli těchto krásných klapek se stali návštěvníci
plesu, kteří je získali v benefiční dražbě ve prospěch Domova sv. Anežky.
Děkujeme.
(redakce)

Novoročenkový rekord je dobrou inspirací i pro letošek
Přestože začíná jaro, dovolíme si v Čihovických listech malé ohlednutí za
„novoročenkovou sezónou“ v chráněné dílně PO-TISK. Ta byla totiž opět rekordní.
Od října do poloviny prosince 2010 vyrobila tato chráněná dílna pro více než
šedesát zákazníků 28 000 kusů novoročních přání. Mezi největší odběratele patřily
například společnost Mediatel, Povodí Vltavy, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká
správa sociálního zabezpečení, Český rozhlas, Pozemkový fond a řada dalších.
„Opět jsme měli připravenou nabídku nových, podle mého názoru opravdu
povedených motivů a typů přání, dokázali jsme získat úplně nové odběratele a
neztratit většinu těch minulých,“ vysvětluje rekordní úspěch dílny Vít Šubrt,
obchodní zástupce Domova sv. Anežky. Základem nabídky byly opět velmi pěkné a
originální motivy autorů Výtvarné dílny. Na 28 tisíc míst v České republice se tak
dostala autorská dílka Roberta Valenzy, Tomáše Járy, Jitky Konrádové, Hanky
Ťupové a Marcely Brezinové. Domov sv. Anežky upřímně děkuje všem, kteří si
novoročenky v minulém roce objednali. „Úspěch nás ale také inspiroval k hledání
cest, jak nabídku novoročenek a výrobu ještě vylepšit,“ říká Božena Sukdolová,
vedoucí chráněné dílny PO-TISK. „Právě zajíždíme novou tiskárnu a pro větší
kvalitu otevíracích přání jsme pořídili takzvanou bigovačku. Připravujeme také
možnost výseku motivů a vánočních tvarů do přední strany otevíracích přání. To
vše by mělo dát zákazníkům více možností pro jejich objednávky a naplnění
představ, které o svých novoročenkách mají,“ upřesňuje Božena Sukdolová.
Výtvarná dílna navíc začíná objevovat techniku linorytu, která by nabídku obohatila
originálními tisky na objednávku. „Věříme, že v letošním roce alespoň zopakujeme
prodejní úspěch. Znamená to pro nás důležitý zdroj finančních prostředků a hlavně
práci pro zaměstnance chráněné dílny PO-TISK,“ vysvětluje Jan Šesták, ředitel
společnosti.
(redakce)

Kadibudky dodáme, jak se říká, na klíč(tedy na petlici)

Kadibudka? No, tu umíme taky!
První měsíce tohoto roku jsou plné zajímavých
výzev a zakázek. Chráněná truhlářská dílna se
například potýká se značně zvýšeným zájmem o
obyčejné klasické kadibudky. Má objednávku na
dva kusy, což je, považte, meziroční nárůst o
200%. Na těch z naší dílny pochopitelně nechybí
potřebné srdíčko. Výhodou je, že na přání
zákazníka
přivezeme
kadibudku
vcelku,
smontovanou, stačí jen ukázat, kde ji chce
objednatel postavit. No nekupte to ☺.
(red)

Přečtěte si „Patrikův měsíčník“ a „Nově v Neratově“
Čtenáři Čihovických listů jistě ocení, pokud je upozorníme na rozrůstající se rodinu
bulletinů informujících o dění v dalších nestátních neziskových organizacích
pracujících pro děti i dospělé se zdravotním postižením. S radostí proto
doporučujeme přečíst si také „Patrikův měsíčník“; začal vycházet v lednu 2011 v
českobudějovickém centru Arpida (www.arpida.cz) pod šéfredaktorským vedením
Patrika Sysla. Rada pro zájemce: Měsíčník najdete v Internetu na webové adrese
http://www.arpida.cz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=25&Ite
mid=13). Druhým informačním newsletterem je měsíčník „Nově v Neratově“
občanského sdružení Neratov v Orlických Horách (www.neratov.cz). Novinky
z tohoto divuplného místa hledejte na http://www.neratov.cz/news/brezen-2011/.
Příjemné čtení přeje redakce Čihovických listů.
(redakce)

Kdo by odolal lákavé nabídce? Pantofle pro vaše hosty!
Chráněná tkalcovská dílna opět přichází s novinkou. Máte-li doma často hosty, Jak prosté: tyto pantofle si u vás mohou nazout vaši hosté!
určitě vás zaujme možnost pořídit si pro ně tkané pantofle. Jsou skladné, příjemně
měkké, snadno je občas hodíte do pračky, dokonce se v nich na některých
podlahových krytinách můžete i klouzat. Kdo by odolal tak lákavé nabídce, že? Čihovické listy jsou interním informačním materiálem
Zvláště, když si můžete přát i jejich barevné provedení! Těšíme se na vaše
Domova sv. Anežky, o.p.s., za jejich obsah odpovídá a
objednávky a přejeme vašim hostům příjemný pobyt u vás doma.
(redakce)
redakci každého vydání vede ředitel společnosti

ČIHOVICKÉ LISTY № 129

