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Tradiční březová májka měla premiéru – podřízli nám ji!
Šijou s náma všichni čerti… a
šikovná týnská krejčová Monika
„Byl to dobrý nápad,“ říkají svorně pravidelní
účastníci nové aktivity v Domově sv. Anežky –
šití s Monikou. Jsme moc rádi, že se nám
podařilo navázat spolupráci se šikovnou týnskou
krejčovou
Monikou
Kabelkovou.
Jako
dobrovolnice k nám přichází každé pondělí
odpoledne, aby se pokusila zájemce z řad
uživatelů sociální služby sociální rehabilitace a
podpora samostatného bydlení zasvětit do
tajemství šití. „Je tu velká sranda,“ směje se
Tak to tu ještě nebylo. Letošní březová májka před Domovem sv. Anežky bohužel Monika, ale pak pečlivě vysvětluje: „Začali jsme
nevydržela dlouho. Poprvé nám ji totiž podřízli. Dobře nám tak, nehlídali jsme ji. se šitím v ruce, učili jsme se přední, zadní steh,
Z estetických důvodů fotografii podříznuté májky nepřinášíme, ale můžete se perličkový steh, přišívání knoflíků a patentů.
Máme i první výsledek, každý účastník si sám
podívat na fotoreportáž, co vše tomu zlotřileckému aktu předcházelo.
v ruce ušil zkušebně pouzdro na svůj mobil. No a
teď se začínáme seznamovat také se strojovým
šitím.“ U stroje právě sedí Fanda a trochu se
zakaboní, když mu Monika připomene, že
zapomněl vytáhnout patku. „No, ale šlo mi to
skvěle, ne? S Béďou je to dobré, je to fakt
kámoš,“ hodnotí svoji premiéru Fanda. A kdože
je Béďa? Přece šicí stroj, prý mu tady nikdo
jinak neřekne. Až se s ním seznámí Fanda, je na
řadě Tomáš, pak Jitka, Klára, Marcela, Jana a
druhý Tomáš. Tak ať vám to šije…
(red)
Májkovou Garden Party jsme před Anežkou uspořádali trochu předčasně už v pátek
27. 4. 2012. Ozdobili a postavili jsme malý, ale krásný březový máj. Živelná
pohroma na sebe navlékla kroje, zazpívala, zahrála a hlavně zatančila májkový
tanec. Jeho zvláštností je, že se tanečníci na závěr schovají pod dívčí šátek a
naplňují májovou nutnost políbení. Tím dávají příklad také ostatním přítomným.
Živelná pohroma také zazpívala speciální písničku Aničce Valtrové, která po deseti
letech práce odchází do důchodu plnit roli babičky.

Samozřejmě nemohlo chybět ani spálení čarodějnice a pak už jsme za doprovodu
Milá Aničko, moc Ti děkujeme!
country skupiny Vandrband, které tímto moc děkujeme, opékali buřty, povídali si a
Na stránky Čihovických listů patří také tato
vyprávěli…To jsme ještě ale netušili, že v pondělí najdeme tu krásnou májku
zpráva. Naše milá Anička Valtrová bude od
podříznutou…
(redakce)
června naplňovat svoji novou roli babičky a loučí
se se zaměstnáním v Domově sv. Anežky.
Děkujeme za dar naší stálé příznivkyni
„Aničko, pracovala jsi u nás deset let a po celou
Moc děkujeme paní Daně Drábové, která na nás stále myslí a opětovně nám zaslala dobu jsi všem přinášela pohodu a radost. Moc ti
finanční dar 1.700,-Kč.
(redakce)
děkujeme a přejeme zdraví a spokojenost i
nadále.“
(všichni z Domova sv. Anežky)

„Malej a velkej“ – to jsou dvě novinky v keramické dílně
Něco tomu chybí, řekli jsme si, když jsme přišli v keramické dílně před časem
s novým typem hrnku DECO. Ten má mimochodem velký úspěch. A tak jsme
k němu na doplnění nové moderní řady přidali další dvě velikosti. Jsou to „malej a
velkej“. Ten „malej“ je presso s objemem 0,15 litru a krásná alternativa k již
zavedenému mírně vyklenutému presso hrnku. A ten „velkej“? Tak pozor! To je
dlouho očekávaná novinka pro všechny náruživé čajaře a pivaře. Jde totiž o litrový
hrnek, lidově zvaný tuplák. Čaj vám v něm vydrží klidně celý den. A ti, kdo jsou
zvyklí chodit třeba na dvě piva, mohou teď s tímto jedním hrnkem posedět v klidu
doma. No neberte to…. Jsme opravdu zvědaví, jak se našim novinkám z keramické
dílny bude dařit…
(redakce)

Sportovní hry v Hluboké –
skončili jsme těsně pod bednou
Samozřejmě fandíme sportu a různému zápolení
a soutěžení. Letos jsme poměrně pečlivě a
dlouho dopředu připravovali tým sportovců,
který se stal v polovině května jedním z 19
reprezentací
z celého
Jihočeského
kraje
účastnících se Sportovního dne v Hluboké nad
Vltavou pořádané Domovem Libníč a CSS
Empatie
(www.domovlibnic.cz).
Sportovní
disciplíny zahrnovaly běh na 60 m, závod vozíků
na 40 m, hod kriketovým míčkem, skok z místa
do dálky, autový hod a hod diskem na přesnost.
Na programu byly také doplňkové disciplíny
jako petanque, variace ping-pongu, proběhnutí
hradem na čas, skoky na bungee trampolíně,
odpal míčku baseballovou pálkou, fotbal,
překážková dráha nebo tanec. Anežkovský tým
tvořili tito borci: Jitka, Tomáš J., Hanka,
Marcela, Jarda a Fanda. Všichni bojovali jako lvi
a jejich úsilí bylo také odměněno. Získali jsme
zatím nejlepší umístění za poslední tři roky.
Patřilo nám čtvrté místo, těsně pod stupni vítězů.
Tak snad příště.
(P. Dvořáková)

Trička s obrázky stále táhnou
Musíme konstatovat, že termotransferový lis
v chráněné dílně PO-TISK prakticky nemá čas
vychladnout. Trička s upravenými obrázky a
motivy z naší výtvarné dílny zkrátka pořád
táhnou a jsou žádaným módním trendem mezi
mnohými zákazníky. Padne i vám?
(red)

Poslech Rádia Radiátor prý zvyšuje pracovní výkon
Činnost Rádia Radiátor stále provází neutuchající zájem redaktorů, moderátorů i
posluchačů. Jak uvádí náš zprávař Robert Valenza v reakci na svojí práci: „Těším
se na rádio. Každý den píšu jednu, dvě zprávy." Robert usedá denně k novinám, aby
hledal jen dobré zprávy. Jak víte, nemá to v dnešní době jednoduché, ale vede se
mu to. Stejně jako se nám daří rozšiřovat zásobu kvalitní hudby k poslechu. K
vysílání rádia Radiátor neodmyslitelně patří amatérské kapely. Vzpomeňme třeba
nedávno vysílanou slovenskou kapelu Display, která nás sama kontaktovala.
Natočili jsme s nimi rozhovor a i díky nám se zabydlují na české hudební scéně.
Zvukař Fanda k tomu říká: „Hustej nářez. To tu ještě nebylo." A jedním dechem
dodává: „Ale to jste ještě neslyšeli mý vtipy," a směje se. Má na mysli speciální
rubriku našeho rádia „Smějeme se s Fandou“ přinášející každý týden nový vtip,
který si nebere servítky z nikoho a ničeho. I díky této rubrice naše poslechovost
roste. Zatím nejčerstvější pochvala k nám doputovala od mechaniků z jedné dílny
nejmenované přepravní společnosti v Týně nad Vltavou. Prý se tam chlapům
staráme každé ráno o dobrou náladu a pracovní výkon dílny je pak vyšší než
obvykle. Tak to máme opravdu radost. Nezkusíte to i vy? Vždyť je to tak snadné.
Stačí otevřít adresu http://radioradiator.webnode.cz/.
(T. Slunečko)

V naší posilovně zlepšují tělesnou kondici nové stroje
Kdo by to byl před časem řekl, jaký zájem bude o pravidelné chození do posilovny.
Překvapivě vytrvalejší byly naše dámy (pánové se nechali tak trochu zahanbit).
Jenže pravidelná platba za posilovnu se ukázala jako opravdu vysoká a nad naše
možnosti. A tak jsme v Domově sv. Anežky přistoupili k nákupu některých
menších posilovacích pomůcek a nástrojů. Kdo by čekal nějaké velké železné
potvory, šeredně by se mýlil. Tak třeba první stroj se jmenuje TRX a je původem z
americké armády a vyznačuje se vlastně jen kladkou a textilními popruhy. U nás si
ho hned osvojila Jitka Konrádová a hle, už se pyšní zlatými medailemi z plavání.
Nebo Petr Maxa: „Uf, tak to je docela těžký," říká, když zvedá druhý nástroj jednoruční činky, u kterých lze měnit zátěž. Posledním nástrojem je pak balanční
podložka ve tvaru čočky. Desítky cviků pro posílení břicha, zad, k lepšímu držení
těla i posilování - to je naše nová posilovna, ve které pokračujeme ve zlepšování Čihovické listy jsou interním informačním materiálem
Domova sv. Anežky, o.p.s., za jejich obsah odpovídá a
tělesné kondice.
(T. Slunečko)
redakci každého vydání vede ředitel společnosti
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