ČIHOVICKÉ LISTY
TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ
110.VYDÁNÍ
vychází od května 2003
DUBEN 2009
Tak to je on: Stříbrný Bohunický dřevák 2009

Živelná pohroma-obsazení 2009:
Karel Domín (zpěv, rumba koule), Hanka
Ťupová (zpěv), Lenka Hintermüllerová (zpěv,
paličky), Tomáš Jára (zpěv, paličky), Jitka
Konrádová (taneční sekce), Miloš Šesták
(flétna), Karel Hladeček (housle, zpěv), Ondřej
Bouška (kontrabas, zpěv), Jan Pejchal (trumpeta,
Stříbrný dřevák je náš – medailová sada je kompletní!
zpěv), Jan Šesták (harmonika, klávesy, zpěv),
Místo na stěně, kde celý rok visela putovní trofej vítěze bohunického klání – Tomáš Dvořák (zpěv, paličky), Luboš Jiříček
dřevák, zůstalo po poslední březnové sobotě prázdné. To ale rozhodně není důvod (zpěv, paličky).
(red)
ke zklamání. Ba právě naopak. Hudební skupina Domova sv. Anežky Živelná
pohroma při svém čtvrtém účinkování na amatérské soutěžní přehlídce Bohunický Nový tkadlec posílí dílnu
dřevák opět prokázala svou neutuchající chuť s radostí si zazpívat a strhnout diváky Na apríla bylo obsazeno uvolněné místo tkalce
svou živelností. To diváci ocenili vhazováním hlasovacích žetonů a ve výsledku tak v chráněné tkalcovské dílně. „Snažíme se vždy
přinesli Živelné pohromě skvělé druhé místo v diváckém hlasování. Moc všem dávat příležitost nejprve těm, kteří využívají
divákům děkujeme. Snad jsme si je naklonili netradičním pojetím Hlídače krav sociální službu Sociálně terapeutické dílny.
Jarka Nohavici? Možná, že zabraly originální rozdávané čepice s bambulí nahoře, Tentokrát se cíleného kvalifikačního programu
se kterými ještě dlouho po našem vystoupení diváci pohybovali po sále? Nebo snad zúčastnili čtyři uživatelé,“ vysvětluje sociální
překvapilo naše nečekaně muzikální provedení písně Bitva o Karlův most skupiny pracovník Jan Pejchal. Čtyřtýdenní cyklus dostal
Framus? Všechno je možné. Jisté je hlavně to, že všichni členové Živelné pohromy název „Jdem to zkusit v tkalcovně“. Jeho
přistoupili k nácviku a provedení se vší vážností, odpovědností a chutí. Ponejvíce výsledkem je pracovní smlouva pro Zdeňka
však s radostí a živelností. Letošní druhé místo tak znamená zkompletování Pletzera jako nového tkalce. „Jde mu to dobře a
medailové sady, čtvrté bramborové medaile z roku 2007, třetího místa z roku 2006 věřím, že se bude dál zlepšovat a zvyšovat svůj
a zlaté z loňského roku.
(redakce)
výkon. Rekordmanem v tkalcovně je Jirka Paták,
který utká v průměru jeden metr tkaného pásu za
Pohlednice z Výtvarné dílny míří k zákazníkům
šestihodinový pracovní den. Laťka je vysoko,“
usmívá se Marie Vondrášková, vedoucí
tkalcovské dílny. Pro Zdeňka je to první oficiální
zaměstnání. Domov sv. Anežky využívá od roku
2008. Tak ať se daří a metry přibývají. (red)

Práce se dočkala uznání

Pieta

Ukřižování

Madona

Madona s dítětem

Chráněná dílna PO-TISK našla v posledních měsících významného
spolupracovníka ve Výtvarné dílně. Úspěšné série nabízených vánočních i
velikonočních pohlednic vedou často k prosbám potenciálních zákazníků o
zpracování výtvarného motivu pro originální pohlednice. Kdo se někdy věnoval
tvůrčí činností, ví, že nejde o nic jednoduchého a samozřejmého. Výtvarná dílna se
pod vedením Barbory Šestákové k takovým úkolům staví jako ke skutečným
výzvám. „Mít konkrétní úkol a zadání je vítanou, i když mnohdy velmi náročnou,
alternativou pro naši pravidelnou výtvarnou práci. Umožňuje to přemýšlet o
možnostech a výtvarném projevu jednotlivých autorů a společně s nimi se
přibližovat k představám zadavatele,“ podotýká Bára Šestáková. V současné době
se realizuje už šest návrhů pohlednic z Výtvarné dílny, které vytvořili Tomáš Jára,
Martina Bártová, Robert Valenza a Vítek Zákostelecký. „Téměř patnáct stovek
pohlednic, na kterých je také jméno autora, míří k našim spolupracujícím
organizacím, Alšově Jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou a do písecké
Sladovny. Věříme, že pohlednice budou mít úspěch,“ dodává Vít Šubrt, který má
vztahy se zákazníky na starosti.
(redakce)

Za darované skalničky si zaslouží naše poděkování!
Naše skalka před Anežkou je již definitivně osázená. Za darované sazenice rádi
děkujeme Jitce Mládkové, Heleně Tušlové, Marii Liškové, Heleně Kocmanové a
Barboře Šestákové.
(redakce)

Každá pochvala potěší i motivuje. Uznání se
dočkala práce chráněného pracoviště Farmáři,
které společně s Pavlem Jandou a Jirkou
Vornayem provádí ve městě a jeho okolí
pravidelnou
údržbu
osmi
dětských
i
dospěláckých hřišť, prolézaček, skluzavek,
houpadel, domečků a pískovišť. Na těchto
hřištích provozovaných Městem Týn nad
Vltavou se provádí každoroční pravidelná
kontrola jejich stavu a bezpečnosti. Podle sdělení
pracovnice Městského úřadu v Týně nad Vltavou
dopadla ta letošní dubnová kontrola velice dobře,
oproti předchozím rokům jsou hřiště v daleko
lepším stavu a ze strany kontrolorů došlo
dokonce na slova chvály pracovníků Domova sv.
Anežky, kteří údržbu provádějí.
(red)

Placky nabízíme s úspěchem
Novinka chráněné dílny PO-TISK, reklamní
připínací placky s plnobarevným potiskem, našla
svého prvního velkého zákazníka. Tisíc a pětset
kusů k tomu objednala Alšova jihočeská galerie
pro potřeby květnových návštěv žáků základních
a středních škol na výstavě V zemi Já. Děkujeme
za důvěru a zakázku. Více o naší nabídce placek
najdete zde.
(red)

Předávali své získané dovednosti: Senování, to je ono!
Anička Valtrová s Pavlem Jandou se v březnu zúčastnili kurzu výroby figurek ze
sena. Zanedlouho uspořádali odpolední „senování“, aby si tuto voňavou a kreativní
činnost mohli vyzkoušet také zájemci z řad uživatelů sociálních služeb. S jejich
pomocí se v Domově objevili noví slamění zajíčci, psi, auta, človíčci a ptáčci.
Společně s vůní sena se místností linula také spokojenost účastníků. „Určitě
budeme v senování pokračovat, odvahu zkusit si to projevili už další zájemci,“
hodnotí nápad Anička Valtrová.
(text a foto vpravo redakce)

Dost možná, že ještě třeba nevíte, co to je geocaching?
Uživatelé sociálních služeb se postupně stávají oficiálními „geocachery“. Hledají
skryté poklady ve svém okolí a objevují dosud neprobádaná místa. Jsou
zaregistrovanými účastníky skvělé hry zvané Geocaching. Že nevíte, co to je?
Geocaching [geokešing] je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití
navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache (schránka).
Při hledání se používají běžné turistické přijímače GPS. O schránce jsou známy její
geografické souřadnice zveřejněné s přibližnou mapou umístění na serveru
www.geocaching.com . Bývá zvykem umísťovat do schránky deník a také nějaké
„dárky pro objevitele“. Nálezce si smí dárek ponechat, ale měl by místo něj vložit
něco vlastního pro další účastníky hry. Jednou ze základních myšlenek geocachingu
je umisťování pokladů na místech, která jsou něčím zajímavá, a přesto nejsou
turisticky "objevená". Jde o aktivitu vhodnou pro turisty, dobrodruhy, milovníky
přírody a objevování, mladé i staré, pro rodiny s dětmi. Geocaching vznikl v USA
bezprostředně poté, co byla v roce 2000 odstraněna umělá odchylka přidávaná do
signálu GPS, a zlepšila se tak přesnost tohoto navigačního systému. V červnu 2005
bylo ve 215 zemích na celém světě už přes 171 000 skrýší pro geocaching. V
listopadu 2007 bylo na českém území zaregistrováno již přes 5 600 skrýší. Tři
z těchto skrýší už má na svém kontě nalezené také skupina hledačů z Domova sv.
Anežky. Uvažují také o zřízení a umístění vlastních schránek na místech
středověkých a starověkých hradišť, která od loňského roku v okolí Týna nad
Vltavou mapují. Takže, kdo ví. Propadnete-li také kouzlu geocachingu, budete si
možná již brzy moci stáhnout do svého navigačního přístroje souřadnice schránky
umístěné na tajemném místě geocachery z Domova sv. Anežky. Anebo se s nimi
potkáte jako obyčejní „mudlové“. Kdo to je? Klikněte a čtěte zde.
(redakce)

Tužka jako reklamní poutač
Pokračujeme v představování přihlášených děl a
produkce do Podzimní soutěže chráněných a
terapeutických dílen. Tentokrát jde o originální
prostorový otočný reklamní poutač chráněné
dílny PO-TISK ve tvaru obyčejné tužky o výšce
220 cm. Je zdařilou 3D reklamou dílny se
stojánky s ukázkami produktů, s kapsami na
letáčky, katalogy, se vzorníky papírů a
s kontakty. Lze velmi dobře využít při výstavách
a prezentacích Domova sv. Anežky i pro další
dílny nebo činnosti.
(red)

Hledáte dobré zprávy? Přečtěte si Pozitivní noviny!
Na úvodní stránce webu Domova sv. Anežky se počátkem dubna objevil odkaz na
Pozitivní noviny. Na webu těchto internetových novin byl na oplátku umístěn odkaz
na stránky Domova sv. Anežky. Chceme se vzájemně podpořit. Dobrých zpráv není
nikdy dost. Jak píše Pavel Loužecký, vydavatel Pozitivních novin: „Hlavním
důvodem pro vznik Pozitivních novin je nesporně do očí bijící nepoměr negativních
zpráv ke zprávám pozitivním, které jsou čtenářům a divákům předkládány. Alespoň
já osobně mám díky tisku a televizi dojem, že je všude všechno špatně. Že se něco
podařilo, že jsme něco dokázali, že se něco zlepšilo, vymyslelo, že jsou mezi námi i
docela obyčejní lidé, kteří jsou v čemsi výjimeční a něco dokázali ...., takové zprávy
aby člověk hledal pod mikroskopem.“ Rádi se připojujeme a doporučujeme
čtenářům Čihovických listů kliknout na www.pozitivni-noviny.cz .
(redakce)

.

Sbírka padesátníků už i v ZVVZ
V lednu jsme vás informovali o iniciativě pana
Zdeňka Kláska, který v klubu dýmkařů sbírá
vysloužilé padesátníky, aby po jejich vyměnění
v bance věnoval výtěžek Domovu sv. Anežky.
Tato sbírka stále trvá, dokonce se rozšířila i do
milevského podniku ZVVZ. Přispět tak mají
možnost také zaměstnanci této firmy. Předem
všem dárcům děkujeme.
(red)

Výzva – hledáme posilu, sociálního pracovníka
Domov sv. Anežky, o.p.s. hledá posilu, vhodného kandidáta na pozici sociální
pracovník (sociální, speciální pedagog). Kandidát musí kromě dalších požadavků
naplňovat kvalifikační předpoklady pro sociální pracovníky dle §110 zák. č.
108/2006 Sb. o sociálních službách. Zájemci mohou zaslat životopis, motivační
dopis, doporučení a reference na email anezka@anezka-tyn.cz . Více o této pozici
(redakce)
najdete na našich internetových stránkách nebo zde.

Originální tkané prostírání na váš jarní stůl
S příchodem jara vřele doporučujeme oživit a rozjasnit interiér vašeho domu.
Pomůže vám k tomu naše chráněná tkalcovská dílna. Podívejte se na originální,
vkusné, ručně vyráběné tkané prostírání, vhodné do domácnosti, pro maloobchodní
prodejny nebo jako originální a zajímavý dárek. (ukázka viz foto vpravo). Výrobek
lze prát ručně do 30 stupňů. Objednat si jej můžete v různých barvách a variantách.
Sada může kromě prostírání obsahovat i podložky pod hrnečky, skleničky nebo
misky. Nabízíme zvýhodněné ceny při nákupu sady pro čtyři nebo šest osob. Čihovické listy jsou interním informačním materiálem
Domova sv. Anežky, o.p.s., za jejich obsah odpovídá a
Neváhejte! Podívejte se na naše internetové stránky (nebo klikněte zde). (redakce)
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