Anežka ● Kateřina ● My a Vy

ČIHOVICKÉ LISTY
TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ
146.VYDÁNÍ
vychází od května 2003
BŘEZEN 2013
Květináčky – pohledná jarní nabídka keramické dílny
V chráněné keramické dílně Domova sv. Anežky pro vás připravili nádhernou jarní
novinku - květináčky s bylinnými a květinovými dekory. Na fotografiích vidíte
některé ukázky. Kompletní nabídku najdete na http://www.eshop-anezkatyn.cz/index.php?nid=7687&lid=CZ&oid=1360696&tabpage=15&taboffset=0&ts=
1&epc=3020001. Takže jestli se někdo chystá sít a sázet bylinky, okrašlovat
zahrádku nebo domácí parapety, může se podívat a objednat.
(redakce)

Prosba: Věnujete staré skříně?
Obracíme se na čtenáře Čihovických listů
s laskavou prosbou – výzvou. Na letošní léto
chystá Domov sv. Anežky otevření nového
obchůdku s výrobky chráněných dílen
v Týně nad Vltavou. Nyní se na Vás
obracíme s prosbou a otázkou, zda náhodou
někdo z vás nemá nějakou starou, starší,
nepoužívanou skříň, kterou bychom mohli
po úpravě využít jako prodejní regál. Měla
by to být skříň dřevěná (masiv), může být
šatní nebo policová, nemusí mít žádná
dvířka (ale může), ideální je skříň
„rustikální“, starší. Takovou si odvezeme,
obrousíme a natřeme a bude pak dělat
parádu v našem obchůdku. Pokud takovou
vlastníte a chcete nám ji darovat (nebo
prodat za menší obnos), napište prosím její
rozměry, ideálně přidejte nějaké malé foto, i
s kontaktem na email anezka@anezkatyn.cz. Ozveme se zpět. Předem moc
děkujeme a těšíme se.
(red)

Vedle ovesných vloček i zázvor

Cestopisy Františka Šestáka pomohou i Anežce
Pokud jste ještě neměli možnost poznat Františka Šestáka z jihočeské Blatné, pak
musíte rozhodně navštívit webové stránky http://www.sestak-frantisek.cz/ . Čtenáře
Čihovických listů zároveň informujeme, že podobnost jména s některými
pracovníky Domova sv. Anežky, o.p.s. je čistě náhodná. František Šesták je totiž
cyklistický nezmar a cestovatel, který absolvoval ve svém obdivuhodném věku (již
oslavil sedmdesáté narozeniny) mnohé cestovatelské trasy. Například italské
Dolomity, francouzské a švýcarské Alpy, cestu napříč Itálií, Svatojakubskou cestu,
napříč Amerikou po Route 66, panevropskou trasu Praha – Paříž nebo cestu železné
opony od Baltu k Jadranu. O své zážitky se pravidelně dělí s účastníky besed a
přednášek a některé z cest zpracoval i s bohatou fotodokumentací do třech
cestopisů. První z nich, Z Čech až na konec světa aneb Svatojakubskou cestou na
mys Finisterre, pojednává o cestě po stopách mírového poselstva krále Jiřího
z Poděbrad po zemích západní Evropy v r. 1465 až na tehdy uznávaný konec světa
– na mys Finisterre. Přibližuje atmosféru Svatojakubské poutní cesty ke hrobu
svatého Jakuba ve španělském městě Santiago de Compostela. Na cestě s kolegou
Hejtmánkem až do Španělska a Portugalska navštívil František Šesták 10
západoevropských zemí. Trasu 6.087 km projeli na kolech za 68 dní. Druhý
cestopis, Na kole napříč Amerikou, představuje trasu z Los Angeles do Chicaga po
nejslavnější americké „Matce cest“ - ROUTE 66. Tuto cestu absolvoval František
Šesták s kolegou Janem Hájkem z Plzně a věnovali si ji jako dárek k životnímu
výročí stejného čísla jako silnice. Projeli 8 států Unie, 3 časová pásma, pouště a
polopouště, náhorní plošiny, několik indiánských území a velkoměst. Trasa byla
dlouhá 4.135 km. Mezi nejkrásnější zážitky patřila setkání s našimi krajany
v závěru cesty ve státech Missourrri a Illinois.
(red)
Cestopisy můžete objednat na stránce http://www.sestak-frantisek.cz/e-shop/
nebo na emailu sestak@blatna.net. Pokud do objednávky napíšete heslo PRO
ANEŽKU, daruje František Šesták 50,-Kč z každého takto prodaného cestopisu
ve prospěch Domova sv. Anežky, o.p.s.

Sociálně terapeutická dílna se ve své pekařské
aktivitě rozhodla pro novinku a změnu. Vaše
oblíbené sušenky Žravenky ovšem nekončí. Jen
jsme od ledna začali namísto ovesných vloček
využívat zázvor. A výsledek? Zázvorové sušenky
Žravenky. Fanoušci Žravenek se okamžitě
rozdělili na dva tábory. Jeden teskní po
ovesných, druhý vítá zajímavou novinku. Ta má
ostřejší zázvorovou chuť, je kompaktnější a
pravidelnější co do tvaru. Zázvorové sušenky
jsou podle doporučení našich spotřebitelů ideální
pro namáčení do kávy nebo čaje při ranní či
odpolední siestě. Zázvor násobí chuť těchto
nápojů a sušenka se rozplývá na jazyku.
Vyzkoušíte je i vy? Sociálně terapeutická dílna
se na vás rozhodně těší. Pekařský tým, který se
Žravenkám dvakrát týdně věnuje, je svou prací
stále nadšený.
(red)

Také třetí Bál Domova sv. Anežky se povedl a všem líbil

Nový kolega: pan Vozembouch

V pátek 1.3.2013 se ve Zvěrkovicích uskutečnil již 3. Bál Domova sv. Anežky.
Podle reakcí účastníků se opět povedl a atmosféra byla výborná. Předtančení
zajistili folklóristé z Blaťáckého souboru Ševětín, o zábavu se o přestávkách svými
kousky postaral kejklíř a komediant Vojta Vrtek. Tradičně výborně hrála kapela
Bud Band a o půlnoci „šlápla do kytar“ skvělá Epy de Mye. Tombola přinesla
mnoho zajímavých darů a 120 hostů se loučilo až nad ránem. Moc děkujeme všem,
kteří bál podpořili svým finančním darem nebo příspěvkem do tomboly. Také díky
všem, kdo pomohli s organizací. A kdo u toho tentokrát nebyl, může to napravit už
za necelý rok!
(redakce)

Součástí dlouhých příprav Živelné pohromy na
letošní ročník Bohunického dřeváku bylo také
získání nového hudebního kolegy. Chtěli jsme
diváky a posluchače opět překvapit něčím novým
a živelným. Seznamte se: nový kolega pan
Vozembouch. Jeho hlava vznikla pod šikovnýma
rukama řezbáře Františka Kobery, vše ostatní dal
dohromady všeuměl Jirka Vornay. Pana
Vozemboucha pravidelně chytá pod krkem Kája
Domín a poprvé v ostré akci se představí právě
na letošním Bohunickém dřeváku. A je tu soutěž
pro čtenáře Čihovických listů. Kdo stál podle
vás Františku Koberovi modelem pro
vozembouchovu hlavu? Odpovědi posílejte na
email, vítěz dostane příležitost vozembouch
vyzkoušet.
(red)

Dobrá zpráva pro posluchače: Novinky v Rádiu Radiátor
Už dlouho jsem vám nepřinesli novinky z našeho stále naplno běžícího projektu
Rádio Radiátor. Tímto to napravujeme a informujeme čtenáře Čihovických listů, že
závěr roku 2012 jsme oslavili jubilejním již 50.vysíláním. Proto patří dík všem
spolupracovníkům rádia a jmenovitě nejvíc Mírovi Petříkovi, Robertovi Valenzovi,
Tomášovi Járovi, Marcele Brezinové, Fandovi Bandy, Hance Ťupové, Jitce
Konrádové a dalším. V roce 2012 náš tým posílil ještě Marek Lukač, který pro nás
vede svůj zápisník. V průběhu času s námi navázalo spolupráci úctyhodných 11
amatérských kapel. Náš DJ Fany k tomu dodává: "To budu mít hodně práce a
posluchači hodně dost dobrý hudby." Také jsme pozměnili pořad naší rosničky
Marcely Brezinové. Ověřili jsme si, že se počasí prostě nedá předpovídat. Společně
s ostatními tak Marcela nově odkrývá moudré pranostiky našich předků a díky tomu
předpovídáme, jak tenhle rok bude veselý. A veselé a zajímavé je hlavně vysílání
rádia Radiátor v novém vysílacím čase. Zapněte si nás přes naše stránky
http://radioradiator.webnode.cz, nově vysíláme od pondělí do čtvrtka od 17.00 do
21.00 hodin. Určitě by vás mohlo také zajímat, že jsme navázali spolupráci s
rozhlasovou dílnou Inventura z Prahy (www.inventura.org), od které bychom mohli
čerpat další zajímavé pořady. Rok 2013 bude rozhodně pro Rádio Radiátor důležitý
a přínosný.
(Tomáš Slunečko)

Kdo získal Kašpárka?

„O kašpárkovu rolničku“. Tak se jmenuje
každoroční přehlídka několika divadelních
pohádek v zámeckém divadle v Týně nad
Vltavou, kterou pořádá Divadelní společnost
Vltavan (viz http://dsvltavan.cz). A již tradičně
jsme pro tuto přehlídku připravovali v naší
chráněné keramické dílně trofej pro vítěze (viz
foto) a kašpárkovské hrnečky pro vylosované
dětské diváky. Moc děkujeme DS Vltavan za
spolupráci. A jestli se chcete dozvědět, kdo
Cyklus „Cesta“ z Výtvarného ateliéru už zdobí domov
nakonec získal Kašpárka z naší dílny, navštivte
Ve Výtvarném ateliéru Domova sv. Anežky vznikla v průběhu ledna, února a jejich webové stránky.
(red)
března čtyři velkoformátová plátna sjednocená do cyklu "Cesta". Na plátnech se
podílela většina autorů tvořících v ateliéru, cyklus jsme pojali jako společné
autorské dílo. Plátna teď zdobí interiér Domova sv. Anežky. Kdo přijde, uvidí na
vlastní oči putující lososy s nezaměnitelným rukopisem Františka Bandy, Tři krále
na cestě k Betlému ovlivněné nejvíce kresbou Tomáše Járy, poutníky na duchovní
pouti z velké části malované Tomášem Štěpánkem a Markem Lukačem a tažné
ptáky, kterým vtělila ducha děvčata Jitka Konrádová, Hanka Ťupová a Martina
Bártová. „Domov sv. Anežky je vlastně takovou přirozenou galerií a stálou
výstavou Výtvarného ateliéru. Kromě nových pláten tu najdete spoustu dalších,
starších i novějších obrazů,“ vysvětluje Jan Šesták, ředitel domova. Přijďte se
podívat i vy.
(red)
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