ČIHOVICKÉ LISTY
TROCHU ZÁVISLÝ OBČASNÍK Z DOMOVA SV. ANEŽKY A OKOLÍ
114.VYDÁNÍ
vychází od května 2003
ZÁŘÍ 2009
Dožínkovou kytici předala letos hospodyni „Luboška“

Stalo se před deseti lety…
V září 1999 schválilo zastupitelstvo Města Týn
nad Vltavou účast města při založení Domova sv.
Anežky, o.p.s. Hned poté byla 28. září 1999
občanským sdružením Pomoc Týn nad Vltavou,
Městem Týn nad Vltavou a společností Vindex
JIH, s.r.o. zakládací smlouvou stvrzenou těmito
třemi signatáři v Čihovicích založena obecně
prospěšná společnost Domov sv. Anežky.

Firemní i rodinná PF-ka od nás!

Dožínkový věnec, koláčky, dožínkový džbán naplněný pivem, alegorické vozy, to vše
bylo součástí již tradičních Čihovických dožínek v pátek 18. září 2009. Krojovaná
Živelná pohroma přijela za hospodářem s hospodyní na ozdobeném traktůrku
s transparenty „Posečené obilíčko, připijem si na zdravíčko“ nebo „Úroda je ve
stodole, odpočinou naše pole“. Zajímavé inovace se dočkala dvojice předávající
věnec a kytici. Čeledína Karla doplnila tentokrát děvečka „Luboška“. Ta slavila
mezi přihlížejícími ohromný úspěch a ještě dlouho po předání musela pózovat pro
senzacechtivé fotografy. Jeden ze snímků přinášíme i čtenářům Čihovických listů. A
pak už se chasa a hosté bavili, jedli, pili a naplnili tak jedno z hesel „Konce sklizně
oslava, posedíme do rána…“ Moc děkujeme hospodářům Netíkům za povedenou a
příjemnou oslavu konce žní.
(redakce)

Konec září je tou nejvhodnější dobou, kdy
můžete začít v klidu a s rozvahou plánovat
objednávku
firemních
nebo
rodinných
novoročenek. Vaším jedinečným pomocníkem
vám v tom rozhodně může být chráněná dílna
PO-TISK Domova sv. Anežky. Také v letošním
roce si můžete vybrat ze tří typů novoročenek a
ze 14, většinou zbrusu nových, vánočních a
zimních motivů od autorů z naší Výtvarné dílny.
Jsou to naprosté originály, které jinde nemáte
možnost získat. Celkem tak u nás máte 42
možností, jaké novoročenky budou vhodné právě
pro vás. Naše dílna na novoročenku může podle
vašich potřeb přidat logo, jméno, nápis, zkrátka
cokoliv si vymyslíte. Samozřejmostí je tzv.
náhradní plnění. A nezapomeňte, že každá
objednaná novoročenka podporuje provoz našich
chráněných dílen. Naše výrobky zkrátka
pomáhají 2x. Tak a teď už stačí navštívit naše
stránky www.anezka-tyn.cz a v levém sloupci
kliknout na odkaz NOVOROČENKY. Pak už
zbývá jen dobře vybrat a kontaktovat pana Víta
Šubrta, obchod@anezka-tyn.cz, tel. 385 724 007,
602 270 725, Předem děkujeme za váš zájem.
(red)

Z rekordní dýmkařské dražby 45 tisíc korun pro nás
Sobotní večer uprostřed září byl v Pivovarském dvoře ve Zvíkovském podhradí ve
znamení benefiční dražby členů klubu dýmkařů dymka.net. „Jsme rozeseti po celé
republice, tak se jednou nebo dvakrát do roka scházíme. Dnešní sraz byl jubilejní
desátý,“ prozradil nám organizátor Zdeněk Klásek, kterého čtenáři Čihovických
listů již znají ze zpráv o sbírce padesátníků. Pan Klásek je však také iniciátorem
výroby „dýmkařských“ hrnků v naší keramické dílně, které mají už skoro dva roky
mezi členy veliký ohlas. Samotná benefiční dražba je podle organizátorů
pravidelnou součástí srazů. „Členové klubu a sponzoři věnují různé předměty, které
se pak draží a výtěžek směřuje do různých potřebných organizací a institucí.
V letošním roce to je Domov sv. Anežky,“ vysvětluje Zdeněk Klásek. Ve více než
tříhodinové dražbě tak postupně získávali nové majitele různé speciální dýmky,
šťouchátka, tabáky, mezi předměty nechyběly ani tři litry čerstvé, ze Slovenska
dovezené žinčice. Dýmkaři mezi sebou urputně bojovali o každý padesátikorunový
příhoz, taktizovali, či zamyšleně potáhli ze své dýmky, aby pak s velkorysostí sobě
vlastní vyvolali další nabídku. Domov sv. Anežky věnoval do dražby velký obraz
dýmkaře od Tomáše Járy. Ten našel svého majitele za tři a půl tisíce korun. Menší
obrázek od Roberta Valenzy přinesl tisíc pět set korun. Speciální půllitry
z keramické dílny se vydražily okolo sedmi set korun za kus. Po jedenácté hodině
večer se začalo počítat. Výsledkem je podle Zdeňka Kláska rekordní výtěžek
dýmkařské dražby. Domov sv.Anežky byl velkorysými dýmkaři obdarován částkou
bezmála 45 tisíc korun. „Velice si toho vážíme a děkujeme,“ řekl Jan Šesták
z Domova sv. Anežky a dodává: „Kromě dýmkového tabáku tady byla jednoznačně
cítit úplně přirozená chuť účastníků dražby věnovat co nejvíce peněz. Byla to
příjemná a poučná podívaná.“ Podle Jana Šestáka využije Domov sv. Anežky dar v

Vítáme Natálku!
I tentokrát s velikánskou radostí vítáme na svět
nového človíčka Natálku Vornayovou (* 1. 9.
2009) a moc gratulujeme rodičům!
(redakce)

průběhu podzimu pro zkvalitnění svého vybavení. Čtenáři Čihovických listů se
konkrétní účel využití samozřejmě dozvědí také.
(redakce)

Vítek zvládl i Knuspi výstavu

Dárci nám pomáhají s postupnou proměnou rehabilitace
První krok k postupné proměně zázemí rehabilitace, fyzioterapie a podpůrných
pohybových aktivit Domova sv. Anežky jsme zvládli v průběhu srpna. Díky
nadačnímu příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (viz www.vdv.cz)
ve výši 33 tisíc Kč mohou uživatelé služeb od začátku září využívat kvalitnější a
praktičtější „Vojtův stůl Jordan“. Mezi prvními, kteří jeho přednosti pocítili na
vlastní kůži, byl i Michal (viz fotografie). Instalaci umyvadla a vybavení místnosti
vhodným nábytkem, kobercem a zrcadlem uskutečníme nyní v průběhu podzimních
měsíců díky významnému daru Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (viz www.rsts.cz)
ve výši 45 tisíc Kč. Moc děkujeme dárcům a čtenáře ČL budeme samozřejmě o
proměnách rehabilitace informovat.
(redakce)

Vítek Zákostelecký je neúnavným organizátorem
výstav. Po jarní expozici svých autobusů,
kombajnů a nákladních aut dal tentokrát
příležitost bečickému výrobci Knuspi. V září
připravil skvěle zorganizovanou prezentaci všech
zajímavých cereálních, extrudovaných a dalších
výrobků této společnosti. Součástí byla i
ochutnávka bramboráčků a lívanečků, do
mističek se podávaly také vynikající jogurtové
knedlíčky. Vítku, moc povedená výstava,
děkujeme tobě i firmě Knuspi.
(red)

Náš úspěch pod věžemi JETE

Jednoduchá a praktická kalkulačka náhradního plnění
Má vaše firma nebo úřad více než 25 zaměstnanců? Musíte plnit povinnost
zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením (viz zákon o
zaměstnanosti)? Využíváte tzv. náhradní plnění? Nevíte, kolik zaplatíte státu, když
tuto povinnost nesplníte? Tak právě pro vás je určena jednoduchá a praktická
kalkulačka náhradního plnění. Byla vytvořena serverem neziskovky.cz v rámci
projektu „Zaměstnej a nakup“ ve spolupráci s PricewaterhouseCoopers a ČSOB.
Zadejte pár čísel a hned uvidíte, kolik výrobků od chráněných dílen a
zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením
byste měli nakoupit, abyste tzv. náhradním plněním povinnost naplnili. Kalkulačku
najdete na http://web.neziskovky.cz/kalkulator/ . Až budete znát výsledek, můžete
se obrátit na Domov sv. Anežky. Co takhle začít třeba s firemními novoročenkami?
Nebo dárky pro zaměstnance a obchodní partnery? Těšíme se na vaše případné
objednávky.
(redakce)

Ani předlouhý stín vysokých chladících věží
Jaderné elektrárny Temelín nezastínil obrazy a
výrobky Domova sv. Anežky v Informačním
centru elektrárny na zámečku Vysoký Hrádek.
Během prázdninových měsíců se i díky podpoře
pracovnic infocentra prodaly výrobky za 24 tisíc
Kč. Moc děkujeme. Naše mobilní prodejní
jednotka představila produkci chráněných dílen
ve svém stánku také na tradiční pouti v Pištíně,
na akci ke 105. výročí odhalení pomníku Jakuba
Kubaty ve Budově a také na zářijové Slavnosti
vína v Hluboké nad Vltavou.
(red)

E-shop je dárkem ke kulatinám
Od 1. října 2009 spouštíme internetový obchod
s výrobky chráněných dílen Domova sv. Anežky
na adrese www.eshop-anezka-tyn.cz. Je to náš
dárek k letošnímu kulatému výročí Anežky pro
vás všechny, kteří chcete pohodlně a kdykoliv
objednávat z našich dílen. Těšíme se na vaši
návštěvu. Budeme rádi za vaše reakce tak,
abychom mohli obchůdek neustále vylepšovat
podle vašich potřeb.
(red)

Jedno dopoledne hasičem
Hasiči v Týně nad Vltavou oslavili letos 135 let
své existence. I to byl jeden z důvodů, proč jsme
k nim nadšeně vyrazili na exkurzi. Kluci byli
zvědaví především na hasičskou techniku, holky
zase na urostlé a ničím neohrožené hasiče. Náš
průvodce Ondra Bouška nám ukázal kompletní
hasičskou
výstroj,
seznámil
s výbavou
hasičských aut, nasadil hasičské helmy a
dokonce nás nechal stříkat požární hadicí. Na
památku jsme všichni dostali požárnický
odznáček.
(Zdeněk Gloz)
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