Ve čtvrtek 20. ledna 2011 to bylo právě 800
let, co se narodila svatá Anežka Česká!

Děkujeme za dary, každý je
požehnáním a pomocí !

Moc děkujeme dárcům. Tradiční dárce,
společnost Výstaviště České Budějovice a.s.,
darovala v závěru roku 2010 Domovu sv.
Anežky 10.000,-Kč. Firma Trasa spol. s r.o.
z Prahy věnovala 5.000,-Kč, které budou využity
pro opravy v Chelčickém domově sv. Linharta.
Obec Chelčice přispěla hned zpočátku ledna
výtěžkem z tříkrálové sbírky ve výši 5.687,-Kč.
A v polovině ledna přišla paní Irena Brezinová
TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ s darem 4.000,-Kč. Všechny dary nám moc
128.VYDÁNÍ
vychází od května 2003
LEDEN 2011 pomohou. Hned na začátku roku totiž přišla
nepříjemná zpráva o významném snížení dotace
Zveme Vás k účasti na 1. bále Domova sv. Anežky ! na poskytování služby sociální rehabilitace
Právě byl zahájen prodej a rezervace vstupenek na 1.bál Domova sv. Anežky. z Ministerstva práce a sociálních věcí. Oproti
Srdečně Vás zveme k účasti. Všechny zájemce upozorňujeme, že počet míst je loňskému roku nám tak chybí 500 tis. Kč. Každý
omezený, je proto vhodné lístky rezervovat, či zakoupit co nejdříve. Těšíme se na dárce je tedy v letošním roce požehnáním a
důležitou pomocí.
(red)
setkání s vámi.

Anežka ● Kateřina ● Linhart
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I váš ples může pomoci Anežce
Plesová a bálová sezóna je v plném proudu.
Čtenáře Čihovických listů možná ani nenapadne,
že každý ples nebo bál vlastně může pomoci
Domovu sv. Anežky. „Pořadatel plesu má ze
zákona povinnost darovat částku ve výši 6%
z výtěžku tomboly na charitativní či dobročinné
účely. Pořadatel se může sám rozhodnout, na
jaký charitativní projekt částku poukáže, dar tedy
může směřovat i do Domova sv. Anežky,“
vysvětluje Jan Šesták, ředitel společnosti. Jste-li
pořadateli plesu, můžete tak učinit i vy. Stačí
poté kontaktovat Jana Šestáka (anezka@anezkatyn.cz), který připraví darovací smlouvu. „Za
každou, byť malou, podporu budeme opravdu
upřímně vděční,“ dodává Jan Šesták.
(red)

Pro kačery keška u kaple !

Rezervace a prodej lístků: Jan Šesták, Jitka Mládková, 385 724 007,
anezka@anezka-tyn.cz, možno rezervovat předem a zaplatit až na místě, doprava
Týn – Zvěrkovice podle dohody.
Stále je v platnosti naše prosba, zda byste Vy osobně nebo Vaše firmy a organizace
nepřispěli nějakým zajímavým předmětem, výrobkem, poukazem, či jiným darem
do tomboly bálu. Se svými možnostmi a návrhy se můžete průběžně obracet na Jana
Šestáka (anezka@anezka-tyn.cz). Ze vzdálenějších míst je možné předměty i zaslat
poštou, náklady na poštovné samozřejmě uhradíme. Výtěžek z tomboly bude použit
pro zajištění provozu Domova sv. Anežky v roce 2011. Předem moc děkujeme.

To jsou tedy výrazy! Kdo tomu má rozumět? No
přece ten, který zná hru geocaching (více viz
www.geocaching.cz). Že nevíte, co to je ?
Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky,
která spočívá v použití navigačního systému GPS
při hledání skrytého objektu zvaného cache
(schránka, keš, keška). Při hledání se používají
běžné turistické přijímače GPS. O schránce jsou
známy její geografické souřadnice zveřejněné
s přibližnou mapou umístění na speciálním
serveru. Tomu, kdo kešku hledá, se u nás říká
jednoduše „kačer“ (z anglického cacher).
Uživatelé sociálních služeb Domova sv. Anežky
jsou takovými kačery už od roku 2009. A ke
konci prosince se rozhodli z popudu hlavního
kačera Zdeňka vytvořit pro ostatní kačery novou
schránku, poklad, kešku. Umístili ji na skryté
místo u kaple svaté Anežky na poloostrově
Čihovického rybníka. Podívejte se na adresu
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.a
spx?guid=6d9bf09d-f98f-4b65-976c52e333f7c21f , tam o ní najdete více informací.
Uvidíte také zápisy všech kačerů, kteří už tento
poklad našli (podle posledních údajů jich už bylo
23). A také tam najdete souřadnice. Propadnete-li
kouzlu geocachingu, můžete si je stáhnout do
svého navigačního přístroje a Čihovice navštívit.
Anebo přijďte jen jako obyčejní „mudlové“. Kdo
to je? Hledejte!
(red)

Tradiční předvánoční setkání tentokrát ozvláštnily dudy

Zase jsme si s Extrudem navařili

Tradiční zakončení kalendářního roku před tím, než se všichni rozjedou na Vánoce
a dovolenou, obstaralo ve středu 22. prosince „Předvánoční setkání“ v kapli svaté
Anežky a v Domově sv. Anežky. Všechny příchozí vítal při vstupu do kaple Živý
Betlém, Josef a Marie s Ježíškem v podání Aničky s Lubošem. Také Živelná
pohroma se díky dvouměsíční přípravě vytáhla. V kapli zahrála a zazpívala koledy
a jako překvapení jí přišel vypomoci také amatérský dudák Jirka Netík. Již podruhé
byl do kaple přenesen unikátní papírový oboustranný Betlém (je vidět zevnitř i
zvenku). Pan farář Marek Donnerstag dal na závěr všem přítomným předvánoční
požehnání, k tomu dostali také vánoční drobnost, malé vlastnoručně vyrobené
mýdlo ze sociálně terapeutické dílny. A pak už se šlo na svařák a cukroví do
Anežky, povídalo se a přálo jeden druhému...
(redakce)
Těsně před Vánoci přijela do Anežky již podruhé
v roce 2010 návštěva z potravinářské firmy
Extrudo Bečice, pan Ing. Fuks, majitel firmy, a
jeho kolegyně paní Bednářová. Z přivezených
surovin jsme si společně připravili sladké
oříškové a čokoládové kuličky, na které se všem
sbíhaly sliny, jen co jsme je uviděli. Zatímco se
Anežkou linula omamná vůně roztavené
čokolády, jedna skupinka kuchařů hbitě uvařila
zajímavou kari polévku, druhá vykrajovala
rozmanité tvary ze sladkého těsta. Zapojili se
úplně všichni a ještě do druhého dne jsme se
olizovali až za ušima. Moc děkujeme.
(PD)
Živý Betlém v podání Aničky s Lubošem.

Vzlétá balónek štěstí.

Manufaktura papírového pletení

Thajské balónky štěstí nad Kájovým rybníkem
Nevěřili byste, kolik štěstí nás potkalo ve čtvrtek 16.prosince u kolodějského
rybníka, o který se stará Kája Domín. Totiž, oslovila nás jedna moc šikovná
reportérka z Českého rozhlasu České Budějovice (Romana Kostohryzová). Nabídla
nám, že by si s námi vypustila thajské balónky štěstí a natočila o tom reportáž do
rádia. Souhlasili jsme a v hojném počtu jsme se sešli v ten mrazivý podvečer (bylo
– 8 stupňů) u rybníka, kde Kája s Lubošem připravili oheň, pohoštění a buřty. Cestu
k rybníku musel předtím přes pole hlubokými závějemi sněhu prohrnout šikovný
pan Šebesta. Byl třeskutý mráz a museli jsme se u ohně zahřát horkým čajem. A
potom rozbalit, zapálit a vzhůru vypustit balónky. Až na jeden případ se nám
podařilo zapálit a poslat světu všechny balonky. Každý si něco přál. Paní reportérka
celou akci natočila a posluchači mohli tuto reportáž slyšet první lednový den. Byl to
prima večer, ale všichni se už těšili zpátky do vyhřáté Anežky. (Petra Dvořáková) V opravdovou manufakturu na pletení košíků
z papíru se v průběhu ledna proměnila chráněná
dílna PO-TISK. Dostali totiž zakázku obce Milín
My tři králové jdeme k vám …
…štěstí zdraví, vinšujeme vám. I v Domově sv. Anežky se tato koleda naplno na výrobu 100 kusů košíků. Dělba práce je
rozezněla ve čtvrtek 6. ledna od trojice odvážných králů, kteří se neváhali dokonalá. Božena Sukdolová, vedoucí dílny,
převléknout do zbrusu nových tříkrálových kostýmů s turbanem (Maruško, připravuje hvězdicové dno košíku. „Lenka je
děkujeme) a navštívit stacionář, truhlárnu, tkalcovnu, keramickou dílnu a potisk. hlavní pletač, Zuzka zas vyniká v motání
Všude za doprovodu kytary a bubínku zvěstovali tu radostnou zvěst, že se v městě papírových ruliček. Robert papírové pruty barví
Betlémě narodil Spasitel. Aleluja!
(redakce) a Petr dělá zakončovací práce,“ ukazuje
jednotlivé kroky výroby vedoucí dílny. Košíky
Tři muži na cestách: „Pražská adventní anabáze“
jsou připravovány ve čtyřech barevných
Součástí aktivit sociální služby Podpora samostatného bydlení se v polovině variantách - hnědá, červená, žlutá a zelená. Tak
(red)
prosince stala plánovaná návštěva adventní Prahy. Klobouk či vánoční čepici dolů, práci zdar!
v jakou nebývalou adventní anabázi po Praze se návštěva vyvinula. V sobotu 17.
prosince se brzy ráno sešli na týnském nádraží tři cestovatelé – Tomáš, Petr a
Zdeněk, vybaveni teplým oblečením a svačinou. Cestu si krátili podřimováním a
definitivně se probudili teprve při nádherném výhledu z Hradčan na probouzející se
metropoli. Po pokochání si prohlédli zákoutí pražského hradu a podařilo se jim být
v devět hodin úplně sami u střídání hradní stráže. Také staré zámecké schody, jindy
přeplněné turisty, zely prázdnotou a ukazovaly tak našim týnským výletníkům
romantickou tvář Prahy. Směrem do centra turistů přibývalo. Výletníci prošli Malou
Stranou, přešli po Karlově mostě a na Staroměstském náměstí už byly turistů celé
houfy. Stihli také orloj a svěřili se svému deníčku se zvláštním pocitem: čím je
člověk starší, tím kratší dobu celá atrakce trvá, člověk nestačí ani zamrkat a už
kokrhá kohout a za apoštoly se zavírají vrátka. Zavítali samozřejmě na tradiční trhy,
kde vonělo svařené víno, staročeská trdla a pečené kaštany. Dále se obdivuhodným
obloukem dostali přes Václavské náměstí a Náměstí Míru až do Karlína, kde
navštívili chrám sv. Cyrila a Metoděje. A pak už rychle zpět na autobusové nádraží,
listy jsou interním informačním materiálem
odkud plni zážitků, dojmů, předvánoční atmosféry a kilometrů v nohách vyrazili Čihovické
Domova sv. Anežky, o.p.s., za jejich obsah odpovídá a
zpátky na jih.
(Zdeněk Gloz)
redakci každého vydání vede ředitel společnosti
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