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Březová májka ozdobila naši zahradu. Založila tradici?
Možná to byl zárodek nové tradice Domova sv. Anežky. Možná jen příjemně
strávené slunečné odpoledne posledního dubnového dne. V každém případě na
zahradě před Domovem sv. Anežky byl ve čtvrtek 30. dubna v pravé poledne
vztyčen zhruba pětimetrový březový máj (viz foto). „Staví se přece před domy, kde
jsou pěkná děvčata, a to u nás jsou,“ smál se Jan Pejchal, který se skupinou
uživatelů sociálních služeb a ve spolupráci s tkalcovskou dílnou tuto malou slavnost
nazvanou Májková Garden–párty pro všechny zaměstnance a uživatele služeb z
Anežky připravil. V plamenech skončila také slaměná čarodějnice. Velkého
úspěchu a využití se dočkalo také připravené „místo pro májové líbání“ pod naší
okrasnou višní a výtečné maso s přílohou připravené Restaurací Sportovní hala.
„Není na škodu, když bude stát ve vsi májů více. Ten před Anežkou je malý a
symbolický, navíc i docela pokřivený, ale líbí se nám,“ podotýká Jan Šesták. Velká
Čihovická májka vyrostla pak za pořádného lijáku o pár hodin později před
špejcharem. A co víc. Oba stromy přežily až do rána. Nestačí jen stavět, musí se i Stojí naše březová májka na samém počátku tradice?
hlídat.
(redakce)

Spolupráce s AJG dál pokračuje
Na den v St.Pius – do umělecké dílny se vrátíme v srpnu Spokojenost pracovníků Alšovy Jihočeské

Krátká jednodenní, ale zato intenzivní a velkou péčí a starostlivostí hostitelů
naplněná byla návštěva charitního centra pro lidi se zdravotním postižením St. Pius
v hornorakouském Peuerbachu. „Robert, Tomáš, Hanka a Jitka míří do tohoto
centra první srpnový týden na mezinárodní uměleckou dílnu. Dnes jsme provedli
takový malý průzkum, jak to tady vypadá,“ vysvětluje Jan Šesták. „Pěkný!“ Takto
to ohodnotil Tomáš. Roberta pro změnu nejvíc zaujala srpnová možnost se ve
volném čase projet na koni nebo se vykoupat v místním krytém bazénu. Pavla
Fraňková, která jako doprovod v srpnu také pojede, nezapomněla hostitele ocenit za
skvělou kuchyni a se smíchem dodala: „Jestli se o nás budou starat takhle,
přijedeme za šest dní o šest kilo těžší.“ Umělecká dílna v St.Pius se bude konat
v letošním roce již podesáté. „Při této příležitosti jsme pozvali účastníky z Finska,
Německa a od vás z České republiky. Tvořit se bude v různých oblastech. Je
plánována divadelní, fotografická, malířská, literární a hudební sekce,“ vysvětlila
nám vedoucí centra Gertraud Assmann. Součástí programu budou také různé
výstavy, výlety a setkání. Naše čtveřice se má rozhodně na co těšit. (redakce)

galerie s realizací jejich objednávky v našich
chráněných dílnách přinesla pokračování
spolupráce. „Dohodli jsme se s
paní
Homolkovou, že zkusíme připravit speciální sérii
pohlednic pro nové výstavy. V těchto dnech to
bylo 50 kusů pohlednic pro výstavu Michaela
Rittsteina, jejíž vernisáž je 30. května od 11
hodin na Hluboké,“ vysvětluje Vít Šubrt
z Domova sv. Anežky.
(red)

Kolik kolíků vyrobíme?
Geodetické kolíky jsou v uplynulých letech
jedním z nejúspěšnějších produktů chráněných
dílen Domova sv. Anežky. Potvrzuje se to i letos.
„V dubnu a květnu jsme vyrobili skoro patnáct
tisíc kusů dřevěných kolíků. A další objednávky
čekají na realizaci,“ říká Josef Sýkora
z chráněné truhlářské dílny. Ta si už dávno
nevystačí se dvěma základními délkami tohoto
produktu a musí se přizpůsobovat specifickým
požadavkům objednatelů. „Děláme to opravdu
rádi, jen to někdy ve výrobní špičce pro
objednatele znamená trochu čekání. Ale snažíme
se a vážíme si každé objednávky,“ dodává Josef
Sýkora. Největšími odběrateli geodetických
kolíků jsou stále Gefos, a.s. a GK PlavecMichalec Geodetická kancelář, s.r.o.. Tyto dvě
společnosti odebraly v roce 2008 geodetické
kolíky v objemu 240 tis. Kč.
(red)

Snadný nákup v našem e-shopu
Bude to tak snadné! Vyberete si některý
z výrobků chráněných dílen Domova sv. Anežky
v internetovém e-shopu, kliknutím ho vložíte do
Prohlédli jsme si také kreativní dílny centra. Se zaujetím pozorujeme výrobu ručního papíru.
košíku a potvrdíte objednávku. A pak už jen
Naše keramika slaví úspěch, bude ozdobou nad řekami počkáte, až vám poštou dorazí, abyste se z něho
mohli těšit a používat ho. Takhle nějak by to
Až do konce července hlásí keramická dílna plnou kapacitu. „Máme z toho radost.
mohlo zanedlouho probíhat. Intenzivně totiž
Naše originální keramika s ručně škrabanými motivy a nápisy slaví u měst a obcí
pracujeme na spuštění e-shopu, který umožní
úspěch,“ vysvětluje Vít Šubrt, obchodní zástupce Domova sv. Anežky a s úsměvem
jednodušší a přehlednější nakupování našich
pokračuje: „Naše keramika bude ozdobou nad řekami. V posledních dnech jsme
výrobků zákazníkům po celé naší republice.

přijali objednávky z několika českých města nad řekami. Světlá nad Sázavou, Zruč
nad Sázavou, Hluboká nad Vltavou.“ Ve výrobě jsou také dárkové sady pro Nadaci
ČEZ, výroční hrnky pro hasiče ze Žimutic a keramika pro Památník Antonína
Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. „Žádaným produktem jsou také námi nabízené
pivní podtácky. Vyrábíme je už pro pět zákazníků, mezi nimi například pro Pivovar
Dalešice, známý jako pivovar z filmových Postřižin, nebo Žatecký pivovar.“ Těsně
před objednávkou jsou jednání také s městem Jablunkov, které leží
v nejvýchodnějším cípu České republiky. „Pevně věříme, že tento trend objednávek
bude i nadále pokračovat. Takový zájem přináší tolik důležité skutečné a reálné
zakázky, na kterých se pak mohou podílet naši spolupracovníci se zdravotním
postižením. Všem zákazníkům upřímně děkujeme,“ uzavírá Vít Šubrt.
(redakce)

„Předpokládáme jeho spuštění v průběhu léta.
Až řekneme start, najdou ho zájemci o naše
výrobky na adrese www.eshop.anezka-tyn.cz,“
doplňuje Vít Šubrt, obchodní zástupce Domova
sv. Anežky.
(red)

Vydařené dopoledne s dětmi

Koncem dubna jsme měli v Anežce milou
mladou návštěvu. Kluci a holky z mateřské školy
U lípy v Týně nad Vltavou si přišli namalovat
vlastní hrnečky jako dárek pro své maminky.
Děti si prohlédly celý areál s dílnami a
Putujeme dál…v červnu „Na společné cestě“ do Chelčic zemědělskou farmou a shlédli krátké divadelní
Putování „Na společné cestě“ po stezce za svatým Jakubem vstoupí poslední představení našeho maňáskového divadla. (red)
červnový víkend do své třetí etapy. „Pravidelní čtenáři Čihovických listů vědí, že
předloni jsme absolvovali 50 km z Nové Vsi nad Lužnicí do Třeboně, v červnu 2008
jsme doputovali do kostela sv. Jakuba v Týně nad Vltavou. A teď pokračujeme dál,“
vysvětluje Jan Šesták, jeden z putujících. V průběhu června bude navíc v rámci
projektu „Na společné cestě“ vydán netradiční průvodce, ve kterém bude celá trasa
z rakouského Heidenreichsteinu až do Týna představena prostřednictvím fotografií,
map a zážitků (o průvodci čtěte více v příštím vydání Čihovických listů). Také letos
se třídenní akce, které se zúčastní přibližně třicet poutníků z Domova sv. Anežky a
rakouského Tagesstätte Zuversicht, uskuteční díky podpoře z evropského fondu OP
přeshraniční spolupráce. „Začínáme v pátek 26. června požehnáním na cestu od
faráře Marka Donnerstaga, který pozval poutníky na malou snídani na faru. A
potom přes Neznašov, Všeteč, Vysoký Kamýk, Paseky, Protivín a Vodňany míříme
do cílového bodu v Chelčicích. Mezitím navštívíme třeba krokodýlí ZOO, přespíme
ve stanech a zazpíváme si Tálinskej rybník,“ představuje letošní trasu další
s putujících Jan Pejchal. Jako již tradičně se poutníci označí keramickou mušlí,
symbolem svatojakubské poutě, vytáhnou poutnické deníky a na trase absolvují
mnohá zajímavá zastavení. „Pro mě je každý rok největší překvapení, že se všichni
putující znovu hlásí na novou etapu. Absolvovat celou trasu totiž není vůbec nic
snadného,“ podotýká Jan Šesták. Tak tedy Ultreia a šťastnou cestu.
(redakce)

Sdružení Mája nám připravilo příjemné chvíle na Lomci
Poutní místo Lomec se stalo cílem jednoho z pravidelných čtvrtečních výletů.
Občanské sdružení Mája – tvořivé Chelčice připravilo pro naše výletníky možnost
prohlédnout si poutní kostel Panny Marie s milostnou soškou Panny Marie
s Dítětem Ježíšem a meditační zahradu vedle kostela, poslechnout si varhany
(Hanka dokonce zpívala). Došlo i na domácí buchtu. Moc děkujeme Kláře
Muškové.
(redakce)
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Návštěva poutního místa Lomec je velkým zážitkem. A když vám přeje slunce, není co dodat.

Čihovické listy jsou interním informačním materiálem
Domova sv. Anežky, o.p.s., za jejich obsah odpovídá a
redakci každého vydání vede ředitel společnosti.

