ČIHOVICKÉ LISTY
TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ
113.VYDÁNÍ
vychází od května 2003
SRPEN 2009
Putování přerušeno - kemp ohrožovala „Hochwasser“
Třicet pět poutníků z Tagesstätte Zuversicht v Heidenreichsteinu a Domova sv.
Anežky se podle plánu vydalo v pátek 26. června na pěší třídenní pokračování
společné cesty. Start: Domov sv. Anežky. Předpokládaný cíl: Chelčice. Už od
počátku cesty bylo jasné, že počasí tentokrát významně ovlivní putování. Hned před
Neznašovem přišlo několikero brodění přes potok. Lesní a polní cesty byly
promáčené a bahnité. V noci na sobotu přišla první velká bouřka. Přesto jsme
dokázali přes Albrechtice nad Vltavou a Paseky dorazit až do Protivína. Dobrý
oběd a návštěva krokodýlí zoo však byla jen preventivní náplastí před dalším
vývojem událostí. Po desáté hodině večerní se spustila průtrž mračen. Výsledkem
byly dva vytopené stany a deset přestěhovaných poutníků. Nad ránem přiběhl
holandský majitel kempu a sdělil nám, že za hodinu tu bude Hochwasser. Taky že
byla, ale to už jsme se evakuovali. Bylo to poprvé, a tak jsme ustanovili rekordní
čas 25 minut i se stany, autem a batohy. Další cesta měla směřovat proti proudu
Blanice. Zdravý rozum velel přerušit putování, dát si v Anežce dobrou snídani, čaj a
nechat zbývající část trasy na příští rok. Ano, všichni chtějí jít dál, i naši kamarádi
z Rakouska.
(redakce)

Sedm prima dní v Rakousku
Ve dnech 2. – 9. srpna jsme se zúčastnili
workshopů
mezinárodní
umělecké
dílny
v charitním sociálním zařízení
St. Pius
v rakouském Peuerbachu. Za výtvarnou dílnu
Domova
sv. Anežky
se účastnili Jitka
Konrádová, Hanka Ťupová, Tomáš Jára a Robert
Valenza společně se Zdeňkem Glozem. Jako
posily týmu (zvláště po jazykové stránce) jely
také Pavla Fraňková a Pavlína Dupalová. Byla to
akce vskutku mezinárodní. Kromě nás a
rakouských hostitelů tu byli také účastníci ze
země tisíců jezer Finska, a z rodné země A.
Einsteina Německa. Během sedmi dnů jsme
společně usilovně tvořili. Malovali jsme, hráli na
hudební nástroje, zkoušeli divadlo. Celý pobyt
byl provázán každodenním doprovodným
programem. Jeli jsme na žebřiňáku (viz foto
nahoře), viděli indiánskou vesnici, koupali jsme
se, jezdili na koni, navštívili jsme město Linz.
Vše bylo zakončeno výstavou výtvorů v muzeu
v Linzi a program vyvrcholil divadlem, ve
kterém účinkoval Robert a v doprovodné kapele
se činily Jitka (harmonika) s Hankou (zpěv).
Pořadatelé byly velmi pohostinní a starali se o
nás jako o vlastní. V průběhu týdne jsme
navázali
nečekaná
přátelství,
především
s kamarády z Finska. Že bychom za nimi
vyrazili? Celý týden v nás zanechal spoustu
zážitků, máme opravdu na co vzpomínat.
(Zdeněk Gloz)

Do světa můžete s rozcestníkem
K působivé skalce, kterou jsme vám ukázali
v červnovém vydání Čihovických listů, přibyly
poslední dvě části naší „Zahrady na půl cesty“
v prostoru před Domovem sv. Anežky. Zahradní
(pokračování na str.2)

Extra průvodce „Na společné cestě“ - čte se snadno!
Netradiční průvodce pěším putováním poutníků z Domova sv. Anežky a
Tagesstätte Zuversicht mezi dolnorakouským Heidenreichsteinem a jihočeským
Týnem nad Vltavou se v těchto dnech dostává také k vám. Nejedná se o klasického
turistického průvodce. Najdete tu kromě mapových podkladů a informací o trase
hlavně velké množství nečekaných poutnických zážitků a fotografií, ale také
poučná i úsměvná zastavení v místech, která často nepatří mezi tradiční turistické
cíle. Čtenář tak může společně s poutníky na stokilometrové trase prožívat
několikeré bloudění v oboře, vylézt na Petrovu skálu, brodit se přes řeku, sbírat
zajímavé artefakty, dozvědět se něco o kolomazní peci nebo vyslechnout
mravoučnou prózu Šimona Lomnického z Budče. „Chtěli jsme ukázat, že pěší
putování od místa k místu není přežitek a že krásně není jen v hotelu u moře. Za
novými podněty a zkušenostmi nemusíme jezdit tisíce kilometrů. Čekají na nás často
za nejbližším kopcem,“ říká Zdeněk Toušek z občanského sdružení IN, který se na
podobě průvodce významně podílel. Průvodce přináší také jednu jedinečnou
novinku. Veškeré texty jsou v něm kromě běžné podoby upraveny v duchu
konceptu „Easy-to-read“ (koncept vytvořený Mezinárodní ligou společností pro
osoby s mentálním postižením, u nás známý pod názvem „Snadné čtení“).
Umožňuje čtení textu také lidem, kteří mají potíže zejména se čtením složitého a
dlouhého textu tištěného malým písmem. „Kromě tištěné dvojjazyčné verze
publikace je k dispozici také jeho internetová podoba. Kdokoliv si může průvodce

prohlédnout nebo stáhnout v jednotlivých etapách na našich stránkách
www.anezka-tyn.cz,“ upřesňuje Jan Šesták. Podle něj by měl být průvodce postupně
distribuován do organizací a zařízení, které poskytují sociální služby nebo jinak
podporují lidi s mentálním postižením. „Je určen především jim a pracovníkům
těchto organizací, ale také běžné veřejnosti. Na každého se dostane, bylo vytištěno
tisíc kusů. Můžete si jej přijít vyzvednout na výstavu o projektu, která začíná
25. září v Městském muzeu v Týně nad Vltavou. Nebo si o něj jednoduše napište
emailem a my ho pošleme,“ uzavírá Šesták.

domek s informační vitrínou pro kolemjdoucí a
malovanými okýnky a tichý kout s lavičkami,
vinnou révou a rozcestníkem (viz foto). Ten vám
pomůže najít cestu k autobusu, do práce, ke
koním, do našeho domova i do města. Tak trochu
s předstihem jsme instalovali i ukazatel ke kapli
svaté Anežky, která by měla vzniknout uprostřed
Čihovického rybníka. Nezapomněli jsme ani na
***
Heidenreichstein, kde je naše přátelská rakouská
Aktivita je součástí projektu „Na společné cestě“ spolufinancovaného Evropskou Unií. Kromě Domova
organizace. A 1420 km jihozápadně ukazuje
sv. Anežky, o.p.s. se na realizaci projektu podílí také Tagesstätte Zuversicht a sdružení Betriebsseelsorge
rozcestník
směr a vzdálenost do francouzského
Oberes Waldviertel z Heidenreichsteinu a Občanské sdružení IN z Č. Budějovic.
Rocamadouru. Tedy do míst, kde jsme před
dvanácti lety získávali důležitou inspiraci pro
Domov sv. Anežky. Zahradu jsme zároveň
otevřeli, aby si v ní kolemjdoucí mohli
odpočinout, popřemýšlet nebo se seznámit
s námi. Přijďte posedět!
(red)

Přívěsek se svatým Kryštofem od nás až do Štrasburku
Jeden z přívěsků na klíče s vyobrazením svatého Kryštofa, výrobek chráněné dílny
PO-TISK, se podařilo na začátku července doručit známému světoběžníkovi,
cyklistovi a cestovateli Františku Šestákovi ze Sedlice u Blatné (autor knihy z Čech
až na konec světa, besedoval v Domově sv. Anežky v prosinci 2009). Právě včas!
Hned druhého července se František Šesták vydal na další ze svých cest. Napsal
nám: „Milí přátelé! Přívěsky v pořádku došly a dokonce v pravou chvíli, kdy jsem
odjížděl na ještě jednu mimořádnou cestu z Prahy do Štrasburku. Dostal jsem
nabídku dělat doprovod jednomu nově zvolenému europoslanci, který uzavřel
sázku, že v případě zvolení pojede na první schůzi europarlamentu na kole. Více na
www.kozusnik.eu. Omlouvám se, že už jsem nestačil poděkovat, ale přívěsek
funguje. Cesta byla velmi zajímavá a bez nehody.“ Musíme ovšem dodat, že i přes
optimistický závěr se jen pár metrů od budovy parlamentu přece jen odehrála velká
nepříjemnost. Františku Šestákovi kdosi ukradl jeho cestovatelské kolo, se kterým
absolvoval již mnoho výprav. Svatý Kryštof to určitě na svědomí neměl. (redakce)

Štafetu od Honzy Pejchala přebírají Petra se Zdeňkem
Po čtyřech a půl letech odchází ke konci srpna na nové působiště sociální pracovník
Jan Pejchal. Téměř polovinu „anežkovského“ života pomáhal naplňovat poslání
domova. „Honza odvedl obrovský kus práce. Stal se nedílnou součástí naší rodinné
atmosféry a podělil se s ostatními o své největší přednosti, umění naslouchat, velkou
trpělivost, respekt a podporování všech okolo sebe,“ říká Jan Šesták, ředitel
domova. Honza Pejchal posílí od září pracovní tým v Dětském centru Arpida
v Českých Budějovicích. Bude tak přece jen blíže ke své početnější rodině (viz
informace na jiném místě ČL). Tak Honzo, hodně štěstí, a děkujeme Ti!
Od dubna tohoto roku probíhá proces nelehkého hledání vhodného následovníka.
Výsledkem jsou dvě posily. Novou sociální pracovnicí je od srpna Mgr. Petra
Dvořáková. Ta se v uplynulých pěti letech věnovala poskytování podpory dospělým
lidem se smyslovým a kombinovaným postižením na Plzeňsku. Předtím působila
také v Domově svaté Rodiny pro děti s mentálním postižením v Praze. Někteří z
vás se s ní již osobně poznali při červnovém putování. Držíme jí palce, aby se jí
práce v Anežce dařila a měla z ní radost. Koncem června nastoupil také Bc. Zdeněk
Gloz. Věříme, že jeho přátelská povaha, pracovitost a ochota bude společně
s „mužskou rolí“ pozitivním přínosem pro Domov sv. Anežky a pro všechny, kdo
jej využívají.
(redakce)

Foto k článku v levém sloupci přibližuje Františka
Šestáka (vlevo) a Eduarda Kožušníka při jejich
společné cestě do EP ve Štrasburku..

Herdekbaby s námi pojedenácté
Také v letošním roce Domov sv. Anežky na
přelomu července a srpna zaplnily „herdekbaby“.
Přijelo jich osmnáct a celý týden se věnovaly
různým tradičním lidovým technikám a ručním
pracím. Kromě toho nám zanechaly svůj otisk
v malovaných okýnkách zahradního domku. Tak
zase za rok, herdek!
(red)

Vítáme malé človíčky na svět!

Některé měsíce v roce jsou zkrátka neuvěřitelně
plodné. Tentokrát to padlo na letošní srpen. Moc
gratulujeme všem rodičům a s radostí vítáme na
svět malé človíčky Radanu Pejchalovou
(*2.srpna 2009), Františka Pinkavu (*15.srpna
Podpoříte projekt „Pěšky – spolu!“ na TOPREGION.CZ? 2009) a Viktora Kusbacha (*17.srpna 2009).
(red)
Již pátý ročník celorepublikové soutěže DOBRÁ RADA NAD ZLATO vyhlásil
Národní vzdělávací fond. Do soutěže jsou nominovány projekty, které napomáhají
rozvoji lidí v regionu. Může jít o zajímavé počiny, dobré zkušenosti, aktivity, nebo Víte o novince z dílny PO-TISK?
o jednorázové akce v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Mezi třiceti projekty se letos Že ne? To teď vůbec nevadí, v příštím vydání
objevil i projekt Domova sv. Anežky a dalších partnerských organizací pod názvem Čihovických listů se totiž o vskutku originálním
„Pěšky – spolu!“. Nominovala jej Jihočeská rada pro rozvoj lidských zdrojů. Jde o produktu z dílny PO-TISK dozvíte víc Nebo už
aktivity realizované v rámci přeshraničního víceletého projektu „Na společné nyní klikněte zde.
(red)
cestě“, o kterém jste prostřednictvím Čihovických listů pravidelně informováni.
Pokud chcete tomuto projektu pomoci ve veřejném internetovém hlasování,
klikněte si na www.topregion.cz . Hlasovat lze do konce září 2009. Připomeňme, že
v roce 2005, kdy byl vyhlášen první ročník této soutěže, se stal Domov sv. Anežky Čihovické listy jsou interním informačním materiálem
poměrně nečekaným vítězem. Mohl by i letos, co vy na to?
(redakce) Domova sv. Anežky, o.p.s., za jejich obsah odpovídá a
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redakci každého vydání vede ředitel společnosti.

