Anežka ● Kateřina ● Linhart májová píseň o májce
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V Čihovicích před Anežkou máj jsme postavili,
aby všichni věděli, že jsme jaro slavili,
tak jsme si tu před Anežkou postavili máj.
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V Čihovicích na zahradě máj jsme postavili,
aby holky věděly, že jsme mládenci pěkný,
tak jsme jim tu před Anežkou postavili máj.

Jasná zpráva: Březová májka před Anežkou stojí i letos
Anežka ● V loňském roce započatá tradice vztyčení máje také na zahradě před
Domovem sv. Anežky se dočkala pokračování i letos. Namísto sáhodlouhého
popisování, jak se to všechno seběhlo, vám přinášíme zajímavou fotoreportáž.
Potěšte se s námi jejím prostřednictvím.
(redakce)

V Čihovicích u rybníka máj jsme postavili,
není to máj hlídací, je to májka líbací,
tak jsme si tu u rybníka postavili máj.

Z větví přivezené břízky byl připraven malý věnec, poté ozdobený a připevněný ● Svobodná
děvčata májku ještě na zemi nazdobila pestrobarevnými fábory

Naše novinka: Dětská hrací deka
Tkalcovská dílna hlásí další horkou novinku. Pro
maminky, kojence a batolata jsme připravili
dětskou hrací deku
s interaktivními 3D
předměty, které rozvíjejí a stimulují hmatovou
dovednost a objevování okolního světa. Deka je
z tkané textilie s podšívkou, rozměr 80 x 90 cm,
možno prát v pračce (jemný program).
Ještě před stavěním máje však bylo zapotřebí vyrobit čarodějnici. Je to ta vpravo ● Spolu se Připravujeme také další barevné variace, ale
vším zlým byla čarodějnice vhozena do ohně a spálena ● A březová máj stojí
pokud chcete, můžeme barvu, rozměr i předměty
už teď na vaše přání upravit. Objednávat můžete
na www.eshop-anezka-tyn.cz. „Dělám radost,
pomáhám!“ – to je motto našich letošních
novinek.
(red)

Živelná pohroma zapěla speciální májovou píseň (text přinášíme na jiném místě) A pak už
byla příležitost k májovému líbání pod rozkvetlou třešní. ● A věřte, že se pod ní vystřídalo
dvojic opravdu bezpočet ● Vydařené odpoledne zakončil lítý souboj na koloběžkách, jemuž
se nevyhnulo i několik karambolů (foto v pravém sloupci)

Rehabilitační centrum – od dubna i pro veřejnost
Anežka ● Další kousek cesty má za sebou snaha o rozvíjení a zkvalitňování
nabídky léčebné rehabilitace a fyzioterapie Domova sv. Anežky. Po úpravě
místností a nákupu vnitřního vybavení následně došlo k 1. dubnu k registraci
REHABILITAČNÍHO CENTRA jako nestátního zdravotnického zařízení Domova
sv. Anežky. „V současné době k nám na doporučení praktického lékaře chodí pět
klientů. Přivedly je poúrazové neurologické problémy, které se snažíme společnými
silami minimalizovat,“ říká vedoucí pracoviště, fyzioterapeutka Leona Zavadilová,
a dodává: „Nejmladší pětiměsíční klient podstupuje terapii Vojtovou metodou,
využíváme také další mobilizační techniky a koncept paní Čápové.“ Podle ředitele
Domova sv. Anežky Jana Šestáka ale nejde o žádný masový průlom do oblasti

Také textil už umíme potiskovat!
Zcela nové a dosud netušené možnosti přineslo
chráněné
dílně
PO-TISK
pořízení
termotransferového lisu na textil. „Malované
obrázky, loga, fotky, nápisy, to vše teď umíme
přenést také na trička, mikiny, látkové tašky a
kloboučky,“ vysvětluje Božena Sukdolová,

léčebné rehabilitace a snahu získat co nejvíce klientů. „Naším cílem bylo a je
především mít funkční a formálně registrovaný nástroj, kterým bychom mohli
reagovat na potřeby a poptávku lidí s tělesným postižením z Vltavotýnska. Obracejí
se na nás pravidelně již po delší čas a v blízkém okolí pro ně zatím není žádná jiná
vhodná příležitost pro pravidelnou rehabilitaci. My v tuto chvíli nejsme ani
smluvním partnerem zdravotních pojišťoven. Jednání s nimi nás teprve čekají
v dalším období,“ vysvětluje Jan Šesták. Více o rehabilitačním centru najdete na
www.anezka-tyn.cz.
(redakce)

vedoucí chráněné dílny, a dodává: „Žádané jsou
například obrázky z Výtvarné dílny s motivy
veselých zvířat, které už úspěšně dáváme do
přívěsků na klíče nebo na připínací placky.
S nimi jsou dětská trička opravdu krásná. Jeden
z těchto motivů, krokodýl, bude zdobit 100 triček
pro Město Protivín, kde mají známou krokodýlí
ZOO.“ (Viz www.krokodylizoo.cz) Novou
technologií jsou dětské motivy aplikovány od
dubna letošního roku také na oblíbené dětské
batůžky.
(red)

Chcete svůj obrázek na tričko?
Podle Víta Šubrta, obchodního zástupce, se však
už objevují i netradiční zakázky: „Zákazník nás
může kontaktovat a zaslat emailem svůj vlastní
obrázek, který si na tričku nebo jiném předmětu
přeje. My mu takové tričko vyrobíme, může si
objednat dokonce celou sadu předmětů s tímto
vlastním motivem.“ E-mail pro takové zákazníky
je obchod@anezka-tyn.cz . Těšíme se na vaše
Turisté z Anežky hlásí: Poznali jsme tajemství Štěkně
objednávky.
(red)
Anežka ● Císař František Josef I. pobyl ve Štěkni osm dní. Naší skupině poznání
chtivých turistů z Anežky musela stačit jedna dubnová sobota. V rámci služby
Podpora samostatného bydlení jsme se vydali na výpravu za tajemstvím Štěkně,
malého, ale krásného městyse u Strakonic. A rozhodně jsme nelitovali. Díky
geocachingu jsme našli dva poklady (kešky). Viděli jsme také prý nejkrásnější jez
v jižních Čechách a napili se ze studánky Dobrá voda. Prohlédli jsme si dále
rozlehlý zámecký park s kostelem sv. Mikuláše a tajemným hřbitovem a prošli se
po křížové cestě. Poseděli jsme pod 300 let starými duby a měli možnost navštívit
postupně opravovaný zámek i s památným pokojem Karla Klostermanna,
šumavského spisovatele, který právě tady strávil posledních pár let života a roku
1923 zde také zemřel. Zámek je majetkem řádu Congregatio Jesu, dříve tu byl
domov důchodců. Musíme řádovým sestrám (zvláště sestře Terezii) poděkovat za
prohlídku i večeři. A i když jméno městyse svádí ke psím kouskům, prý je
odvozeno od mužského jména Sčeken. Ovšem v Čejeticích u vlaku nám cestu za
cílem naší výpravy ukazovali dva divocí psi za plotem svým usilovným štěkáním.
Tak jak to tedy je? Více fotografií najdete na facebooku. O městysi a zámku se
dočtete na www.steken.cz nebo www.zamek.steken.cz.
(redakce)

Rozšiřujeme nabídku: V Ledenicích se moc líbil vodník
Anežka ● Tradiční odběratelé dárkových výrobků pro akci „Vítání občánků“
začínají využívat naši rozšířenou nabídku předmětů. Namísto obvyklých dětských
batůžků tak například do Ledenic putovalo v dubnu šest maňásků – vodníků
z chráněné tkalcovské dílny. Další maňásky najdete na www.eshop-anezka-tyn.cz.
(redakce) Luboš doma hostí Filmový klub
Nový portál CHD NET pro chráněné dílny – koukněte se! Již několik oficiálních setkání zbrusu nového,
Internetový portál www.chdnet.cz, prezentující chráněné pracovní dílny a rozbíhajícího se FILMOVÉHO KLUBU se
zaměstnavatele zaměstnávající pracovníky se zdravotním postižením z Jihočeského uskutečnilo na pozvání Luboše u něho doma.
kraje a Horního Rakouska. To je jeden z nejdůležitějších a taky nejviditelnějších Luboš jako perfektní hostitel vždy u sebe doma
výsledků společného projektu Jihočeské rozvojové, o.p.s. z Českých Budějovic a vytvoří příjemné prostředí, členové klubu
společností Artegra Werkstätten gGmbH působící v hornorakouském Altenfeldenu. přinesou občerstvení a společné sledování
Kromě prezentace výrobků a služeb jednotlivých subjektů nabízí zajímavý portál zvoleného filmu může začít. Klasická česká
také burzu práce. V té mohou inzerovat jak chráněné dílny, tak i lidé se zdravotním komedie „Zítra to roztočíme, drahoušku!“ měla s
postižením hledající zaměstnání. Portál je dvojjazyčný, najdete tu také důležité ohledem na účast anglické dobrovolnice Natálie
informace o legislativě a náhradním plnění povinnosti zaměstnávat osoby se dokonce anglické titulky. Filmový klub probíhá
zdravotním postižením. Ty firmy, které hledají spolupracující obchodní partnery či v rámci poskytování sociálních služeb Podpora
dodavatele, mohou portál využít k nalezení požadovaného výrobku pocházejícího z samostatného bydlení a sociální rehabilitace
(red)
chráněné dílny. Podpoří tím zároveň zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. pravidelně každý čtvrtek vpodvečer.
Logo portálu vidíte v pravém sloupci (nad tiráží).

(redakce)

Jarní čihovická hudební atrakce: Žabí koncert u rybníka
Začátek jara přinesl do Čihovic také každodenní možnost zúčastnit se večerního
koncertu pod širým nebem. Žáby v Čihovickém rybníku každý večer rozjíždějí své
mohutné sonáty. Věřte, že síla tohoto chóru je ohromná. Není nad to stoupnout si ke
kapli sv. Anežky a poslouchat. Pro ty z vás, kteří to mají k Čihovickému rybníku
daleko, jsme připravili alespoň možnost krátké zvukové ukázky. Najdete ji na
http://www.facebook.com/pages/Domov-sv-Anezky/225503771733 . Ale na živo je
to samozřejmě lepší.
(redakce)
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