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ČIHOVICKÉ LISTY
TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ
123.VYDÁNÍ
vychází od května 2003
ČERVENEC 2010
Putování po stezce za svatým Jakubem počtvrté
Poslední červnový víkend se uskutečnila plánovaná IV. etapa společného pěšího
putování po stezce za svatým Jakubem. Čihovické listy vám přinášejí exkluzivní Domov sv. Anežky v minulých dnech vydal svoji
informace a reportáž na druhé straně tohoto červencového vydání.
(redakce) Výroční zprávu za rok 2009. Kromě veřejně
dostupné tištěné podoby zprávy, se kterou se
budete moci potkávat dalších 12 měsíců při
různých příležitostech, je na internetových
stránkách www.anezka-tyn.cz k dispozici také
její elektronická verze ke stažení ve formátu pdf.
Letošní grafickou podobu zprávy má na svědomí
Vít Šubrt a Výtvarná dílna Domova sv. Anežky.
Je protkána výtvarnými motivy ročních období a
znamení zvěrokruhu.
(red)

Prodejní výstava na Temelíně
Po roce vás opět srdečně zveme k návštěvě letní
prodejní výstavy v Informačním centru JE
Temelín Vysoký Hrádek. Pokud budete mít cestu
kolem, neváhejte a zastavte se. Hezké tričko,
hrneček či odznak jako suvenýr jistě potěší a
radost udělá hned dvakrát. Výstava potrvá do
konce srpna. Je otevřena každý den (včetně sobot
a nedělí) od 9.00 do 17.30 hod. Prohlídka celé,
velmi zajímavé expozice, je zdarma. Moc
děkujeme za vstřícnost a pomoc pracovníků
Náš nový pomocník Panda je třetím do party vozidel
Anežka ● Od začátku července nám bude v Anežce pomáhat dalších čtyřicet koní. Informačního centra a těšíme se také na vaši
(red)
Pod kapotou je ukrývá pastelově žlutý Fiat Panda. Je tak třetím do party našich návštěvu.
vozidel a tuto trojici svým vzrůstem přesně doplňuje. Velký Mercedes, střední a Trička absolventům ze školky
variabilní Scudo a malé přibližovalo Panda. Bude sloužit hlavně pro dopravu Velmi zajímavá zakázka. Chráněná dílna Po-tisk
uživatelů služeb z nádraží, na Kateřinu na pracovní aktivity, pro sociální v červnu vyrobila 25 triček pro děti z poslední
pracovníky a ředitele při vyřizování záležitostí ve městě, pro dopravu mezi Týnem třídy Mateřské školy Dewetterova v Týně nad
a Chelčicemi. Panda je malá také svojí cenou, což byl hlavní požadavek při hledání Vltavou. Je to památeční tričko. Z jedné strany
vhodného vozidla. Za tři roky leasingových splátek zaplatíme pouhých 150 tisíc umístili pracovníci dílny obrázek se jmény všech
korun. A to se vyplatí, no ne? A hlavně, tam kde je Panda, je pořád sranda.
spolužáků, na druhou stranu si každé dítko ve
(redakce) školce připravilo svůj vlastní obrázek, který naše
dílna potiskla každé zvlášť. A celá třída se také
přišla osobně podívat, jak se ta jejich trička s
obrázky
vlastně
dělají.
Podívejte
na
http://www.tnv.cz/customers/tnv/ftp/Image/Aktu
ality/MS/S5008494.jpg, kde uvidíte trička přímo
v akci při závěrečném školkovém mejdanu.
Případní zájemci o podobné zakázky mohou
samozřejmě napsat panu Vítu Šubrtovi:
obchod@anezka-tyn.cz, nebo zavolat na mobil
604 270 725.
(red)

105 fanoušků na Facebooku
Zajímavosti, novinky, fotogalerie, komentáře, to
vše najdete na profilu Domova sv. Anežky na
sociální síti Facebook. Máme již 105 fanoušků,
přidáte se k nim i vy? Dostanete se na něj
odklikem z našich internetových stránek
www.anezka-tyn.cz, ikona Facebook na pravé
straně menu.
(red)
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Dál společnou cestou - putování po stezce za svatým Jakubem 2010
Poslední červnový víkend se uskutečnila plánovaná IV. etapa
společného pěšího putování po stezce za svatým Jakubem. Po
trampotách v loňském roce se letošní putování vydařilo a všichni
účastníci na něj budou jistě rádi vzpomínat.

Pro připomenutí – proč putujeme?
Inspirováni svatojakubskou poutní tradicí putujeme společně pěšky
už od roku 2007. Výchozím bodem byl Heidenreichstein v Dolním
Rakousku, kde je naše partnerské centrum Zuversicht. Každý rok
v červnu během tří dnů popojdeme o kousek dále. Vzdáleným cílem
je Santiago de Compostela ve Španělsku, kde je hrob svatého
Jakuba. K dnešnímu dni máme za sebou společných 180 kilometrů.
Během nich jsme toho opravdu hodně prožili, viděli, potkali jsme
zajímavé lidi a navštívili kouzelná místa. Ke společnému putování
chceme inspirovat i ostatní. Proto vznikl z trasy Heidenreichstein Týn nad Vltavou zajímavý a netradiční průvodce, kde najdete mapy,
itineráře, ale i autentické zážitky a povídání o místech, kterými jsme
prošli. Průvodce najdete na www.anezka-tyn.cz. V průběhu
letošního roku bude vznikat další část průvodce trasou mezi Týnem
nad Vltavou a Helfenburkem.

Kudy jsme letos putovali?

dát věci, které potřebují na spaní a přenocování v chatkách, aby jim
to na místo odvezlo naše velké auto, a co si mají dát na záda s sebou
na cestu. Výsledkem bylo, že jsme vyrazili, oni batohy na zádech a
za sebou obrovské kufry na kolečkách.
● Roland našel čtyři dlouhá paví péra. Zapíchl si je do batohu, byl
hned o metr vyšší a celý zbytek cesty byl pasován na radistu
skupiny.

● Vítek neváhal a na cestu se dokonale připravil. Tak mohla večer
na zahradě Chelčického domova sv.Linharta proběhnout
improvizovaná vernisáž výstavy obrázků autobusů.
● Není nad to zazpívat si na náměstí ve Vodňanech z plných plic
čtyřicetihlavého sboru píseň Kdyby byl Bavorov….. Kolemjdoucí
se tvářili, že tu písničku snad slyší poprvé.
● Nejčastější německou větou, kterou jsme slyšeli od přátel
z Heidenreichsteinu bylo: „Jan, wieviel Kilometer noch?"
● Zdeněk si rád pospí. V sobotu v pět hodin ráno ho proto asi
nepotěšilo, že jeho spolubydlící na pokoji sedí u jeho postele,
oblečení a sbalení, a čekají, až se probudí a půjdou konečně snídat.
● Fanda je skvělý poutník. Bohužel ne do kopce. Navíc by
potřeboval příště s sebou elektrocentrálu na svůj neustále vybitý
mobil.

Výchozím bodem byl letos Protivín, kde jsme v loňském roce kvůli
velké vodě předčasně skončili. Cesta nás vedla dále přes
Milenovice, Loucký mlýn a Vodňany do Chelčic. Tam máme naše
nové středisko - Chelčický domov sv. Linharta. Sobotní trasa
zahrnovala poutní místo Lomec, Libějovické a Vodňanské
Svobodné hory s přenocováním na ranči Apollo. A konečně v neděli
jsme přes Bavorov došli po závěrečném výšlapu až na hrad
Helfenburk, který je zároveň výchozím bodem pro příští rok.
Letošní trasa měřila přibližně 45 kilometrů a vedla nás nádhernou
rovinatou i kopcovitou krajinou, loukami, alejemi, mezi poli i
hlubokým lesem.

Kdo letos putoval?
Základ tvořilo 17 poutníků z Domova sv. Anežky a 14 poutníků
z Tagesstätte Zuversicht. Dále se k nám přidali dobrovolníci a
studenti (studentky), v pátek si na zkoušku společné putování
vyzkoušela skupina z naší nové partnerské organizace St.Pius
v Horním Rakousku. V sobotu se přidali souputníci z Chelčického
domova sv. Linharta. Celkem nás putovalo 46.

● Těšili jsme se na ostatky svaté Konkordie v bavorovském kostele.
Bohužel. Mše zrušena, kostel zavřený.
● Možná to bylo jazykovou bariérou nebo naprostou vyhladovělostí.
Stephan se svými poutníky si na Helfenburku hned po příchodu
namazali asi tři bochníky chleba paštikou. Když je dojedli, zjistili,
že je čeká obrovský kotel guláše.
● Zlatým hřebem a závěrem nedělního programu měla být prohlídka
hradu. Když jsem se zeptal, kdo má zájem vystoupat na hradby a
věž, zvedla se jen třetina rukou.
● Luboš byl letos vzorný. Pomáhal s úklidem po večerní hostině a s
přípravou snídaně v Chelčicích, v sobotu si dokonce dal říci,
nezůstal u pípy a šel v poklidu spát do stanu.
● Letos to všechno tak nějak pěkně vonělo.
.

Kaleidoskop z letošního voňavého putování:

Co bude dál?

● Martina letos překonala sama sebe. 45 kilometrů, to je její nejdelší
cesta na světě.
● Asi jsme se přece jen tu němčinu měli učit lépe. Na začátku cesty
jsme vysvětlili přátelům z Heidenreichsteinu, na jakou kopici mají

Teď nás čeká zpracování fotek, zážitků a informací a výsledkem by
měl být průvodce trasou dostupný na našich internetových
stránkách. A když vše dobře dopadne, příští rok v červnu se vydáme
na další cestu mezi Helfenburkem a Kašperskými Horami. Ultreia!

